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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. emlékeztet rá, hogy a korrupció veszélyezteti az emberi jogokat, az egyenlőséget,  

társadalmi igazságosságot, a gazdasági növekedést, a szegénység elleni küzdelmet, a 

fejlődést és a környezetet; hangsúlyozza, hogy súlyos árt a kereskedelemnek és a belőle 

eredő hasznoknak, a gazdasági fejlődésnek, a beruházási és közbeszerzési folyamatoknak, 

és sürgeti a Bizottságot, hogy ezt az összefüggést vegye tekintetbe valamennyi 

kereskedelmi megállapodásban és azokba foglaljon bele kikényszeríthető emberi jogi és 

korrupcióellenes záradékokat; 

2. rámutat, hogy a kereskedelempolitika hozzájárul az EU által felvállalt, az EUSZ 2. 

cikkében meghatározott értékek – mint például a demokrácia, a jogállamiság, valamint az 

emberi jogok, az alapvető jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása és az 

egyenlőség – védelméhez és támogatásához; hangsúlyozza, hogy az Unió külső és belső 

politikái közötti összhang elengedhetetlen, különösen a korrupció elleni küzdelem terén; 

hangsúlyozza, hogy e tekintetben az európai jogalkotók különösen fontos szerepet 

játszanak a kereskedelmi kapcsolatok megkönnyítése során, minthogy meg kell előzniük 

azt, hogy ezek kiskapuként szolgáljanak a korrupciós gyakorlatokhoz;  

3. a kereskedelmi megállapodásokat a korrupcióellenes intézkedések és a jó kormányzás 

előmozdítására alkalmas mechanizmusoknak tekinti; üdvözli az EU kereskedelmi 

politikájában a korrupció leküzdésére tett intézkedéseket, például a GSP+ révén 

hozottakat, valamint kötelezettségvállalások beiktatását a nemzetközi korrupcióellenes 

egyezményeknek a kereskedelmi partnerekkel való ratifikálását illetően; megerősíti a 

„Mindenki számára előnyös kereskedelem” elnevezésű stratégiában megnevezett célt, 

hogy valamennyi jövőbeli kereskedelmi megállapodás foglaljon magába ambiciózus 

korrupcióellenes rendelkezéseket; felszólít rá ezenkívül, hogy ezek a megállapodások 

tartalmazzanak kötelezettségvállalásokat a többoldalú korrupcióellenes egyezményeknek, 

például az UNCAC-nak és az OECD megvesztegetés elleni egyezményének megfelelően, 

továbbá az átfogó megközelítés részeként horizontális rendelkezéseket, amelyeket a 

meglévő kereskedelmi megállapodásokba is be kell illeszteni ezek felülvizsgálata során; 

4. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi megállapodások aláíró feleinek intézkedéseket kell 

hozniuk a magánszektor, a civil társadalmi szervezetek és a hazai tanácsadó csoportok 

tevékeny részvételének előmozdítása érdekében a korrupcióellenes programok, valamint a 

nemzetközi kereskedelmi és beruházási ügyletek hasonló záradékainak végrehajtása 

céljából; tekintettel a folyamatban levő belső uniós egyeztetésekre, üdvözli az 

előrehaladást a bejelentők védelmét szolgáló hatékony uniós szintű intézkedések 

létrehozása felé, és úgy vélekedik, hogy megfontolandó – az uniós szintű rendszer 

kialakítása után – a bejelentők védelmének beillesztése a jövőbeli kereskedelmi 

megállapodásokba; 

5. elismeri annak fontosságát, hogy egyértelmű iránymutatást és támogatást kell nyújtani a 

vállalkozásoknak annak érdekében, hogy működésükhöz hatékony korrupcióellenes 

eljárásokat alakíthassanak ki, különösen a kkv-knak a kereskedelmi megállapodásokba 

foglalt olyan különleges intézkedések révén, amelyek segítségével felvehetik a harcot a 
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korrupcióval; hangsúlyozza, hogy a megfelelőség tekintetében nem lézzenek 

egyenmegoldások; felhívja a Bizottságot, hogy vegye tekintetbe szélesebb körű támogatás 

nyújtását a korrupcióellenes kapacitásépítő projektekhez, így a bevált gyakorlatok 

megosztását és képzést annak elősegítése érdekében, hogy az államok és az üzleti szféra 

leküzdhessék az e téren jelentkező különféle kihívásokat; 

 

6. üdvözli a WTO kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodásának 2017. 

február 22-i hatálybalépését, amely megállapodás intézkedéseket ír elő a globális 

kereskedelemben a korrupció leküzdésére; úgy véli ugyanakkor, hogy az elfogadás alatt 

álló vagy reform tárgyát képező jogszabályok önmagukban nem elégségesek, és a helyzet 

kulcsa a végrehajtás; rámutat, hogy a jogszabályi reformot ki kell egészíteni az 

igazságszolgáltatási személyzet képzésével, az információkhoz való nyilvános 

hozzáféréssel és átláthatósági intézkedésekkel, továbbá felhívja valamennyi tagállamot, 

hogy e kérdésekben működjenek együtt egymással; rámutat arra, hogy a kereskedelmi 

megállapodások segíthetnek a korrupcióellenes politikákkal kapcsolatos belföldi reform 

nyomon követésében; 

7. felhívja a Bizottságot, hogy tárgyalásai során érje el, hogy valamennyi jövőbeli 

kereskedelmi megállapodásba kerüljenek be végrehajtható korrupció- és 

pénzmosásellenes intézkedések, illetve gondoskodjon a korrupcióellenes rendelkezések 

végrehajtásának nyomon követéséről; felhívja a tagállamokat, hogy e célból támogassák a 

korrupcióellenes rendelkezések felvételét a tárgyalási megbízásokba, összhangban az 

eléjük terjesztett megbízástervezetekben szereplő bizottsági javaslatokkal; üdvözli, hogy 

az EU–Mexikó megállapodás naprakésszé tételére szóló tárgyalási megbízásba beépítették 

a korrupcióellenes rendelkezéseket; felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a korrupció 

elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseket a kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó 

tárgyalások fokozottabb átláthatósága révén, valamint a nagyobb mértékű szabályozási 

együttműködésre, a vámügyi eljárások és a globális értékláncok integritására törekvő 

rendelkezések beépítése révén; úgy véli, hogy a korrupció leküzdése érdekében 

együttműködési záradékokat kell életbe léptetni, mint például az információcsere, 

valamint a közigazgatási és technikai segítségnyújtás, melynek célja a bevált gyakorlatok 

megosztása és előmozdítása, ami hozzájárul a jogállamiság megszilárdításához és az 

emberi jogok tiszteletben tartásához; bátorítja a Bizottságot, hogy állapítson meg az 

eredmények jobb értékelésére és kimutatására alkalmas, egyértelmű és releváns 

feltételeket és teljesítménymutatókat; 

8. rámutat, hogy fontos folyamatos és rendszeres párbeszédet fenntartani az EU 

kereskedelmi partnereivel a megállapodások végrehajtásának teljes időtartama alatt annak 

biztosítása érdekében, hogy általában a megállapodásokat, illetve a korrupcióellenes 

rendelkezéseket megfelelően nyomon kövessék és végrehajtsák; tudomásul veszi a 

Bizottság által a „Mindenki számára előnyös kereskedelem” stratégiába foglalt javaslatot 

– konzultációs mechanizmusok létrehozása a rendszerszintű korrupció és a rossz 

kormányzás eseteire –, és felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra egy megállapodás 

előnyeinek felfüggesztését rendszerszintű korrupció, illetve a korrupcióellenes 

kötelezettségvállalások vagy a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó nemzetközi normák 

nem teljesítése esetén, amilyenek az OECD egységes jelentéstételi standardjai, az OECD 

adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással foglalkozó cselekvési terve, a végső 
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haszonhúzók központi nyilvántartása és a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) 

ajánlásai; felhívja a Bizottságot, hogy állapítson meg az eredmények jobb értékelésére és 

kimutatására alkalmas egyértelmű és megfelelő feltételeket és teljesítménymutatókat; 

ezenkívül felszólítja a Bizottságot, hogy adjon határozott, arányos és gyors választ 

azokban az esetekben, amikor a kedvezményezett kormány nem tud megfelelően eleget 

tenni a megállapodásban foglalt kötelezettségvállalásainak; felhívja a Bizottságot, hogy 

hozzon létre konzultációs mechanizmusokat a kereskedelmi partnerekkel való 

rendszerszintű korrupció eseteiben, és folytasson tapasztalatcserét a korrupcióellenes 

intézkedéseket végrehajtó országok támogatása érdekében. 
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