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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herinnert eraan dat corruptie de mensenrechten, gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, 

economische groei, armoedebestrijding, ontwikkeling en het milieu ondermijnt; benadrukt 

met name de ingrijpende negatieve gevolgen van corruptie voor de handel en de voordelen 

daarvan, economische ontwikkeling, investeringen en openbare-aanbestedingsprocedures 

en dringt er bij de Commissie op aan dit verband in aanmerking te nemen in alle 

handelsovereenkomsten en daarin afdwingbare mensenrechten- en 

anticorruptiebepalingen op te nemen; 

2. herinnert eraan dat het handelsbeleid de waarden van de EU als bedoeld in artikel 2 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie, namelijk democratie, de rechtsstaat, 

eerbiediging van de mensenrechten, vrijheden en grondrechten of nog gelijkheid, helpt te 

beschermen en te bevorderen; onderstreept dat er samenhang moet bestaan tussen het 

externe en het interne beleid van de Europese Unie, met name op het gebied van 

corruptiebestrijding; onderstreept dat de Europese wetgevers in dit verband een 

belangrijke rol te spelen hebben bij het bevorderen van de handelsbetrekkingen, omdat zij 

moeten vermijden dat die betrekkingen de deur openzetten voor corruptie;  

3. beschouwt handelsovereenkomsten als een essentieel instrument voor de bevordering van 

anticorruptiemaatregelen en goed bestuur; is ingenomen met de maatregelen die de EU 

reeds heeft genomen om corruptie te bestrijden in haar handelsbeleid, bijvoorbeeld aan de 

hand van SAP+, de opneming van hoofdstukken over duurzame ontwikkeling en de 

opneming van toezeggingen om internationale anticorruptieovereenkomsten met 

handelspartners te ratificeren; herbevestigt het in de "handel voor iedereen"-strategie 

genoemde doel om ambitieuze anticorruptiebepalingen op te nemen in alle toekomstige 

handelsovereenkomsten; pleit er in dit verband voor dat in toekomstige 

handelsovereenkomsten toezeggingen worden opgenomen voor multilaterale 

anticorruptieovereenkomsten, zoals het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie 

en het OESO-verdrag tegen omkoping, en dat bij de herziening van bestaande 

handelsovereenkomsten in het kader van een alomvattende benadering horizontale 

bepalingen worden opgenomen; 

4. onderstreept dat de partijen bij handelsovereenkomsten maatregelen moeten nemen om de 

actieve participatie van de particuliere sector, maatschappelijke organisaties en 

binnenlandse adviesgroepen bij de tenuitvoerlegging van programma's en bepalingen ter 

bestrijding van corruptie in internationale handels- en investeringsovereenkomsten te 

bevorderen; verwelkomt in het licht van de lopende interne discussies binnen de EU de 

vooruitgang die is geboekt om doeltreffende maatregelen vast te stellen ter bescherming 

van klokkenluiders in de gehele EU en meent dat, eens een EU-regeling van kracht is, de 

opneming van bepalingen ter bescherming van klokkenluiders in toekomstige 

handelsovereenkomsten moet worden overwogen; 

5. herinnert eraan hoe belangrijk het is om heldere richtsnoeren en ondersteuning te 

verstrekken aan bedrijven om doeltreffende anticorruptieprocedures op te zetten met 

betrekking tot hun verrichtingen, met name voor kmo's, waarvoor speciale bepalingen in 

handelsovereenkomsten moeten worden opgenomen om hen in staat te stellen corruptie te 
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bestrijden; benadrukt dat er geen pasklare oplossing is voor de naleving van de 

anticorruptiebepalingen; verzoekt de Commissie om de ontwikkeling van 

bijstandsprojecten te overwegen voor capaciteitsopbouw op het gebied van 

corruptiebestrijding, zoals de uitwisseling van beste praktijken en opleidingen om staten 

en de bedrijfswereld te helpen het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee zij inzake 

corruptiebestrijding worden geconfronteerd; 

6. is ingenomen met de inwerkingtreding in februari 2017 van de WTO-overeenkomst 

inzake handelsbevordering, die voorziet in maatregelen ter bestrijding van corruptie in de 

mondiale handel; meent evenwel dat de vaststelling of hervorming van wetgeving alleen 

ontoereikend is en dat de daadwerkelijke toepassing ervan het belangrijkste is; wijst erop 

dat een herziening van de wetgeving vergezeld moet gaan van opleidingsmaatregelen voor 

de gerechtelijke diensten, toegang tot informatie voor het publiek en 

transparantiemaatregelen, en roept de EU-lidstaten op om in hun strijd tegen corruptie 

samen te werken op deze gebieden; wijst er tevens op dat handelsovereenkomsten kunnen 

helpen bij het monitoren van binnenlandse hervormingen met betrekking tot het 

anticorruptiebeleid; 

7. roept de Commissie op te onderhandelen over handhaafbare anticorruptie- en 

antiwitwasbepalingen in alle toekomstige handelsovereenkomsten, met inbegrip van 

doeltreffend toezicht op de tenuitvoerlegging van de anticorruptiebepalingen; verzoekt de 

lidstaten in dit verband de opneming van anticorruptiemaatregelen in de 

onderhandelingsmandaten te ondersteunen, zoals de Commissie voorstelt in de 

ontwerpmandaten die zij aan de lidstaten voorlegt; is verheugd dat in het 

onderhandelingsmandaat voor de vernieuwing van de overeenkomst tussen de EU en 

Mexico anticorruptiebepalingen zijn opgenomen; verzoekt de Commissie om corruptie te 

blijven bestrijden door de onderhandelingen over handelsovereenkomsten transparanter te 

maken en bepalingen op te nemen om de samenwerking op regelgevingsgebied en de 

integratie van douaneprocedures en mondiale waardeketens te vergroten; meent dat er 

samenwerkingsclausules moeten worden opgenomen om corruptie aan te pakken, 

bijvoorbeeld via de uitwisseling van informatie, en dat er administratieve en technische 

bijstand moet worden verleend met het oog op het delen en bevorderen van beste 

praktijken die de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten helpen te 

versterken; moedigt de Commissie aan om duidelijke en relevante voorwaarden en 

prestatie-indicatoren vast te stellen die een betere beoordeling en demonstratie van de 

resultaten mogelijk maken; 

8. brengt in herinnering dat het belangrijk is om tijdens de uitvoering van een overeenkomst 

een voortdurende en regelmatige dialoog met de handelspartners op gang te houden met 

het oog op de follow-up en degelijke tenuitvoerlegging van de overeenkomst en de 

anticorruptiebepalingen; herinnert aan het voorstel dat de Commissie in haar "handel voor 

iedereen"-strategie heeft geformuleerd, om overlegmechanismen in te voeren in gevallen 

van systematische corruptie en zwak bestuur, en verzoekt de Commissie de opschorting 

van de voordelen van een overeenkomst te overwegen in dergelijke gevallen van 

systematische corruptie en niet-naleving van anticorruptiebepalingen of van de 

internationale normen wat betreft de bestrijding van corruptie, zoals de 

gemeenschappelijke verslagleggingsnorm en het actieplan inzake grondslaguitholling en 

winstverschuiving van de OESO, het centrale register van economische eigendom en de 

FATF-aanbevelingen; verzoekt de Commissie duidelijke en relevante voorwaarden en 
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prestatie-indicatoren vast te stellen die een betere beoordeling en demonstratie van de 

resultaten mogelijk maken; verzoekt de Commissie verder vastberaden, evenredig en snel 

te reageren wanneer de begunstigde regering tekortschiet in de nakoming van de 

aangegane verplichtingen; verzoekt de Commissie om raadplegingsmechanismen met 

handelspartners op te zetten in gevallen van systeemcorruptie en om te zorgen voor de 

uitwisseling van expertise om landen te ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van 

anticorruptiemaatregelen. 
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