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WSKAZÓWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. przypomina, że korupcja jest tożsama ze szkodą dla praw człowieka, równości, 

sprawiedliwości społecznej, wzrostu gospodarczego, walki z ubóstwem, rozwoju i 

środowiska; podkreśla jej głęboki negatywny wpływ na handel i wynikające zeń korzyści, 

rozwój gospodarczy, inwestycje i procedury dotyczące zamówień publicznych oraz 

apeluje do Komisji o uwzględnianie tego związku we wszystkich umowach handlowych, 

a także o włączanie do takich umów egzekwowalnych klauzul dotyczących praw 

człowieka i przeciwdziałania korupcji; 

2. zwraca uwagę, że polityka handlowa przyczynia się do ochrony i promowania wartości, 

na straży których stoi Unia i do których odnosi się art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, 

takich jak demokracja, praworządność, poszanowanie praw człowieka, wolności i prawa 

podstawowe, a także równość; podkreśla konieczność zapewnienia spójności między 

polityką zewnętrzną Unii Europejskiej a jej polityką wewnętrzną, zwłaszcza w zakresie 

walki z korupcją; podkreśla, że w tym kontekście szczególną rolę do odegrania w 

ułatwianiu stosunków handlowych mają europejscy ustawodawcy, gdyż muszą oni zadbać 

o to, aby kwestie te nie stanowiły furtki dla praktyk korupcyjnych;  

3. postrzega umowy handlowe jako kluczowy mechanizm promowania środków 

antykorupcyjnych i dobrego zarządzania; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE podjęła 

już w ramach swojej polityki handlowej działania mające na celu zwalczanie korupcji, np. 

w formie GSP Plus i w rozdziałach poświęconych zrównoważonemu rozwojowi, oraz 

przyjęła wspólnie z partnerami handlowymi zobowiązanie do ratyfikowania 

międzynarodowych konwencji antykorupcyjnych; potwierdza cel określony w strategii 

„Handel z korzyścią dla wszystkich”, polegający na uwzględnianiu ambitnych 

postanowień antykorupcyjnych we wszystkich przyszłych umowach handlowych; w 

związku z tym apeluje o to, aby umowy takie obejmowały w przyszłości zobowiązanie do 

przystąpienia do wielostronnych konwencji antykorupcyjnych, takich jak Konwencja 

Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji i konwencja OECD o zwalczaniu 

przekupstwa, oraz aby w ramach kompleksowego podejścia zawierały one przepisy 

horyzontalne, które należy włączać do obowiązujących umów handlowych podczas ich 

rewizji; 

4. podkreśla, że sygnatariusze umów handlowych powinni podejmować działania na rzecz 

aktywnego udziału sektora prywatnego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i 

krajowych grup doradczych we wdrażaniu programów i klauzul antykorupcyjnych w 

ramach międzynarodowych umów handlowych i inwestycyjnych; mając na uwadze 

dyskusje toczące się obecnie w UE, z zadowoleniem przyjmuje postępy na drodze ku 

wprowadzeniu skutecznych ogólnounijnych środków mających na celu ochronę 

demaskatorów i uważa, że należy rozważyć włączanie ochrony demaskatorów do 

przyszłych umów handlowych po uprzednim ustanowieniu odpowiedniego systemu w 

samej UE; 

5. dostrzega znaczenie zapewniania jasnych wskazówek i wsparcia przedsiębiorstwom 

pragnącym wypracować skuteczne procedury zachowywania zgodności z przepisami 
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antykorupcyjnymi w ramach ich działalności, zwłaszcza MŚP, dzięki specjalnym 

przepisom w umowach handlowych, umożliwiającym im radzenie sobie z problemem 

korupcji; podkreśla, że nie istnieje uniwersalne podejście w zakresie zachowywania 

zgodności z przepisami; apeluje do Komisji o rozważenie możliwości opracowania 

środków wspierających projekty na rzecz budowania zdolności w dziedzinie 

przeciwdziałania korupcji, takich jak wymiana najlepszych praktyk i szkolenia, aby 

pomagać państwom i przedsiębiorstwom w przezwyciężaniu problemów, jakie mogą 

pojawić się w tej dziedzinie; 

 

6. z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie w lutym 2017 r. umowy WTO o ułatwieniach 

w handlu, jako że przewiduje ona środki do zwalczania korupcji w handlu globalnym; 

uważa jednak, że stanowienie prawa lub jego reformowanie samo w sobie jest 

niewystarczające, a kluczowe znaczenie ma wdrażanie; zwraca uwagę, że 

przeprowadzając reformę legislacyjną, należy zadbać o szkolenia w sektorze 

sądownictwa, publiczny dostęp do informacji i środki gwarantujące przejrzystość, a także 

apeluje do państw członkowskich UE do podejmowania współpracy w tej dziedzinie w 

ramach walki z korupcją; podkreśla również, że umowy handlowe mogą pomóc w 

monitorowaniu reform strategii antykorupcyjnych na szczeblu krajowym; 

7. apeluje do Komisji o negocjowanie egzekwowalnych postanowień na rzecz 

przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy we wszystkich przyszłych umowach 

handlowych, przewidujących skuteczne monitorowanie wdrażania przepisów 

antykorupcyjnych; wzywa w związku z tym państwa członkowskie do wyrażenia poparcia 

dla włączenia przepisów antykorupcyjnych do mandatów negocjacyjnych zgodnie z tym, 

co proponuje Komisja w projektach mandatów, które przedkłada państwom 

członkowskim; z zadowoleniem przyjmuje umieszczenie postanowień antykorupcyjnych 

w mandacie negocjacyjnym dotyczącym modernizacji umowy UE–Meksyk; apeluje do 

Komisji o kontynuowanie wysiłków na rzecz zwalczania korupcji poprzez zwiększanie 

przejrzystości negocjacji dotyczących umów handlowych oraz włączenie do nich 

postanowień mających na celu rozszerzenie współpracy regulacyjnej oraz zapewnienie 

integralności procedur celnych i globalnych łańcuchów wartości; uważa, że do zwalczania 

korupcji konieczne są klauzule dotyczące współpracy, m.in. w zakresie wymiany 

informacji oraz wsparcia administracyjnego i technicznego w celu promowania i wymiany 

najlepszych praktyk, których stosowanie wzmocni rządy prawa i poszanowanie praw 

człowieka; zachęca Komisję do ustalenia jasnych i odpowiednich warunków oraz 

wskaźników skuteczności działania umożliwiających lepszą ocenę i wykazywanie 

osiągniętych rezultatów; 

8. przypomina znaczenie podtrzymywania podczas wykonywania umowy stałego i 

regularnego dialogu z partnerami handlowymi w celu prowadzenia monitorowania oraz 

zapewnienia należytego wykonania umowy i wdrażania przepisów antykorupcyjnych; 

zwraca uwagę na propozycję Komisji zawartą w strategii „Handel z korzyścią dla 

wszystkich” i dotyczącą wprowadzenia mechanizmów konsultacji w przypadkach 

systemowej korupcji i nieudolnego sprawowania rządów, a także apeluje do Komisji o 

możliwość zawieszenia korzyści wynikających z umowy w przypadku systemowej 

korupcji i nieprzestrzegania zobowiązań w zakresie przeciwdziałania korupcji lub norm 

międzynarodowych dotyczących jej zwalczania, takich jak wspólny standard OECD do 
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wymiany informacji, plan działania OECD w sprawie erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków, centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych i zalecenia Grupy 

Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy; apeluje do Komisji o ustalenie jasnych i 

odpowiednich warunków oraz wskaźników skuteczności działania umożliwiających 

lepszą ocenę i wykazywanie osiągniętych rezultatów; ponadto wzywa Komisję do 

podejmowania zdecydowanych, proporcjonalnych i szybkich działań, jeżeli rząd będący 

beneficjentem nie przestrzega dokonanych uzgodnień; apeluje do Komisji o utworzenie 

wraz z partnerami handlowymi mechanizmów konsultacyjnych w przypadku korupcji 

systemowej oraz o zapewnienie wymiany wiedzy eksperckiej w celu udzielania wsparcia 

krajom wdrażającym środki antykorupcyjne. 
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