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NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že korupcia oslabuje dodržiavanie ľudských práv, rovnosť, sociálnu 

spravodlivosť, hospodársky rast, boja proti chudobe, rozvoj a životné prostredie; 

zdôrazňuje jej výrazný negatívny vplyv na obchod a jeho výhody, hospodársky rozvoj, 

investície a postupy verejného obstarávania, a žiada Komisiu, aby túto súvislosť 

zohľadnila vo všetkých obchodných dohodách a začlenila do nich vynútiteľné ustanovenia 

o ľudských právach a protikorupčné ustanovenia; 

2. poukazuje na to, že obchodná politika prispieva k ochrane a podpore hodnôt, ktoré EÚ 

zastáva, ako sa uvádza v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, vrátane demokracie, zásad 

právneho štátu, dodržiavania ľudských práv, základných práv a slobôd a rovnosti; 

zdôrazňuje, že konzistentnosť vonkajších a vnútorných politík je rozhodujúca, najmä vo 

vzťahu k boju proti korupcii; zdôrazňuje, že európski zákonodarcovia musia v tejto 

súvislosti zohrávať osobitnú úlohu pri uľahčovaní obchodných vzťahov, pretože musia 

predísť tomu, aby slúžili ako vstupná brána ku korupčným praktikám;  

3. vníma obchodné dohody ako kľúčový mechanizmus na podporu protikorupčných 

opatrenia a dobrej správy vecí verejných; víta opatrenia, ktoré EÚ prijala na boj proti 

korupcii v rámci svojej obchodnej politiky, napríklad prostredníctvom všeobecného 

systému preferencií (GSP+), kapitol o trvalo udržateľnom rozvoji a zahrnutia povinnosti 

ratifikovať s obchodnými partnermi medzinárodné dohovory v oblasti boja proti korupcii; 

opätovne potvrdzuje cieľ stanovený v stratégii Obchod pre všetkých zahrnúť ambiciózne 

protikorupčné ustanovenia do všetkých budúcich obchodných dohôd; v tejto súvislosti 

žiada, aby budúce obchodné dohody obsahovali záväzky týkajúce sa multilaterálnych 

protikorupčných dohovorov, ako sú Dohovor Organizácie Spojených národov proti 

korupcii a Dohovor OECD o boji proti podplácaniu, a horizontálnych ustanovení, ktoré 

majú byť súčasťou komplexného prístupu a majú sa začleniť do existujúcich obchodných 

dohôd počas revízie; 

4. zdôrazňuje, že signatárske strany obchodných dohôd by mali prijať opatrenia na podporu 

aktívnej účasti súkromného sektora, organizácií občianskej spoločnosti a domácich 

poradných skupín na vykonávaní protikorupčných programov a ustanovení v 

medzinárodných obchodných a investičných dohodách; so zreteľom na súčasné interné 

diskusie EÚ víta pokrok pri zavádzaní celoeurópskych účinných opatrení na ochranu 

oznamovateľov korupcie a je presvedčený, že by sa malo zvážiť začlenenie ochrany 

oznamovateľov korupcie do budúcich obchodných dohôd, hneď ako sa zavedie systém na 

úrovni celej EÚ; 

5. uznáva, že je dôležité poskytovať jasné usmernenia a podporu podnikom, aby v rámci 

svojich činností prijímali účinné protikorupčné postupy, predovšetkým MSP 

prostredníctvom osobitných ustanovení v obchodných dohodách, aby mohli bojovať proti 

korupcii; zdôrazňuje, že neexistuje žiaden univerzálny prístup k súladu s predpismi; 

vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť poskytovania pomoci pri budovaní kapacít v 

súvislosti s projektmi v oblasti boja proti korupcii, ako sú výmena osvedčených postupov 

a odborná príprava s cieľom pomôcť štátom a podnikateľskému sektoru prekonať všetky 

problémy, s ktorými sa v tejto oblasti môžu stretnúť; 
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6. víta nadobudnutie platnosti dohody WTO o uľahčení obchodu vo februári 2017, ktorá 

stanovuje opatrenia na boj proti korupcii v celosvetovom obchode; vyjadruje však 

presvedčenie, že nestačí len prijať právne predpisy alebo ich revidovať a že kľúčom je ich 

vykonávanie; poukazuje na to, že popri legislatívnej reforme je potrebné zabezpečiť aj 

odbornú prípravu zástupcov súdnictva, prístup verejnosti k informáciám a opatrenia v 

oblasti transparentnosti, a vyzýva členské štáty EÚ, aby v týchto záležitostiach 

spolupracovali vo svojim boji proti korupcii; poukazuje tiež na to, že obchodné dohody by 

mohli pomôcť pri monitorovaní vnútroštátnych reforiem vo vzťahu k protikorupčným 

politikám; 

7. vyzýva Komisiu, aby vo všetkých svojich budúcich obchodných dohodách rokovala o 

vynútiteľných ustanoveniach o boji proti korupcii a praniu špinavých peňazí s nezávislou 

kontrolou vykonávania protikorupčných ustanovení; v tomto smere vyzýva členské štáty, 

aby podporovali začlenenie protikorupčných ustanovení do mandátov na rokovania, ako 

navrhuje Komisia v návrhoch mandátov, ktoré im predkladá; víta začlenenie 

protikorupčných ustanovení do mandátu na rokovania o modernizácii dohody medzi EÚ a 

Mexikom; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v snahe bojovať proti korupcii, a to 

prostredníctvom zvýšenej transparentnosti v obchodných dohodách a začlenením 

ustanovení zameraných na väčšiu spoluprácu v oblasti regulácie a integritu colných 

postupov a globálnych hodnotových reťazcov;  je presvedčený, že na boj proti korupcii sa 

musia zaviesť doložky o spolupráci, napríklad o výmene informácií a administratívnej a 

technickej pomoci, s cieľom vymieňať si a podporovať najlepšie postupy, ktoré prispejú k 

posilneniu zásad právneho štátu a dodržiavania ľudských práv; nabáda Komisiu, aby 

stanovila jasné a primerané podmienky a ukazovatele výkonnosti umožňujúce lepšie 

posúdenie a preukázanie výsledkov; 

8. poukazuje na význam zachovania prebiehajúceho a pravidelného dialógu s obchodnými 

partnermi EÚ počas vykonávania dohôd s cieľom zabezpečiť, aby boli dohody vo 

všeobecnosti, ale aj protikorupčné opatrenia riadne monitorované a vykonávané; berie na 

vedomie návrh Komisie v rámci jej stratégie Obchod pre všetkých zaviesť mechanizmy 

konzultácií v prípadoch systémovej korupcie a nedostatkov oblasti správy vecí verejných 

a vyzýva Komisiu, aby uvažovala o pozastavení výhod vyplývajúcich z dohody v 

prípadoch neplnenia protikorupčných záväzkov alebo medzinárodných noriem v oblasti 

boja proti korupcii, ako sú spoločná norma vykazovania OECD, akčný plán OECD pre 

narúšanie základu dane a presun ziskov, centrálny register skutočného vlastníctva a 

odporúčania FATF; vyzýva Komisiu, aby stanovila jasné a primerané podmienky a 

ukazovatele výkonnosti umožňujúce lepšie posúdenie a preukázanie výsledkov; okrem 

toho vyzýva Komisiu, aby odhodlane, primerane a rýchlo reagovala v prípadoch, keď 

vláda prijímajúcej krajiny neplní to, čo už bolo dohodnuté; vyzýva Komisiu, aby zaviedla 

mechanizmy konzultácií s obchodnými partnermi v prípade systémovej korupcie a aby 

zabezpečila výmenu odborných znalostí s cieľom pomáhať krajinám v zavádzaní 

protikorupčných opatrení. 
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