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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. připomíná, že s cílem uvést finance do udržitelnější podoby jsou členské státy zapojeny do 

probíhající fiskální konsolidace a zdrženlivosti, a je pevně přesvědčen, že je třeba 

investovat veškeré dostupné zdroje v členských státech s cílem podpořit udržitelný 

hospodářský růst;  je přesvědčen, že musí být podniknuty všechny kroky nezbytné 

k prevenci a zastavení jakéhokoliv podvodného jednání v oblasti obchodní politiky a s ní 

spojených prostředků, přičemž tyto kroky budou kombinovat všechny příslušné nástroje 

dané politiky (jako je kriminální vyšetřování, vývoj spolehlivých modelů analýzy a úsilí 

o řešení nedostatků a selhání související s nedostatečnou politikou Komise);  vyzývá 

členské státy, aby vynaložily ještě větší úsilí k zajištění toho, že prostředky z rozpočtu EU 

na projekty přispívající k růstu a vytváření pracovních míst v Evropě a na  zpětný výběr 

celního dluhu po odhalení podvodů budou správně využívány;  zdůrazňuje, že z obecného 

hlediska by boj proti nedovolenému obchodu a nezákonným finančním tokům měl 

i nadále být jednou z předních priorit EU i členských států; 

2. vyjadřuje hluboké znepokojení nad rostoucím problémem pašeráctví, nelegálního obchodu 

a dalších nezákonných a nedovolených aktivit, které nejen že mají dopad na výběr cel 

v členských státech a následně na rozpočet EU, ale zároveň jsou úzce spojeny s 

mezinárodní organizovanou trestnou činností, ohrožují spotřebitele, mají nepříznivý 

dopad na fungování jednotného trhu a narušují rovné podmínky pro všechny konkurenční 

společnosti, obzvláště malé a střední podniky; žádá proto lepší koordinaci mezi 

Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), celními úřady a orgány dozoru nad 

trhem nejen za účelem boje s těmito problémy, ale také s cílem zamezit obchodu 

s produkty, které porušují práva duševního vlastnictví v EU; 

3. vítá ověřenou účinnost vyšetřování vedených úřadem OLAF týkajících se způsobilosti pro 

preferenční celní opatření a vyzývá členské státy, aby vzaly tato zjištění v potaz a učinily 

veškerá nutná a vhodná opatření v souladu s ustanoveními právních předpisů EU v oblasti 

cel; vyzývá Komisi, aby se s cílem předejít  ztrátám pro rozpočet EU v důsledku dovozu 

zboží, v jehož případě neexistuje oprávnění požívat preferenčního sazebního zacházení 

podle preferenčních obchodních dohod,  pokračovala v ověřování, zda členské státy 

zvyšují účinnost svých systémů řízení rizik a strategií kontroly na základě sdělení v rámci 

vzájemné pomoci; dále vyzývá Komisi, aby pokračovala v svém úsilí o provádění 

hodnocení ex-post u preferenčních obchodních dohod, které mají závažné hospodářské, 

sociální a environmentální dopady, včetně pravidelného systému podávání zpráv ze strany 

přijímající států týkajících se řízení a kontroly preferenčního původu zboží; 

4. bere na vědomí provádění programu Hercule III v novém finančním rámci a považuje za 

užitečné, aby program využívaly donucovací orgány některých členských států v boji proti 

nezákonnému a nedovolenému obchodu; doufá, že tento program bude šířeji propagován, 

aby se zlepšila jeho účinnost a usnadnil se přístup k němu pro vnitrostátní a regionální 

správní orgány, na které je zaměřen; vyzývá EU, aby bezodkladně zřídila úřad evropského 

veřejného žalobce; 

5. vítá skutečnost, že v roce 2014 bylo uplatňováno 48 dohod zahrnujících vzájemnou 
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administrativní pomoc celkem v 71 zemích, přičemž s dalšími 49 zeměmi včetně 

významných obchodních partnerů jako USA nebo Japonsko probíhají jednání, a žádá, aby 

byl Evropský parlament o vývoji těchto jednání neustále informován; zdůrazňuje, že pro 

ochranu zájmů EU v zájmu účinného boje s podvody je nutné dohlížet na to, aby stávající 

právní předpisy byly účinně uplatňovány a aby mezinárodní závazky byly dodržovány 

všemi stranami, včetně příslušných ustanovení o sankcích namířených proti podvodům a 

korupci; vyzývá Komisi, aby pokračovala ve spolupráci s dalšími zeměmi v oblasti 

opatření proti podvodům a zavedla nová opatření pro administrativní spolupráci; vyzývá 

Komisi, aby nadále do všech mezinárodních dohod EU zahrnovala ustanovení zaměřená 

proti podvodům a korupci, tak, aby připravila půdu pro posílenou spolupráci v oblasti boje 

proti organizovanému zločinu, pašování a dalším formám nezákonného nebo 

nedovoleného obchodu; 

6.  zdůrazňuje, že aby nebyla přerušena zákonná výroba a obchod s léčivými přípravky, je 

důležité rozlišovat mezi zákonnými generickými léčivými přípravky a podvodnými 

padělanými léčivy, a znovu vyzývá všechny členské státy, jež podepsaly, ale ještě 

neratifikovaly Protokol OSN o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky, 

aby co nejdříve dokončily proces jeho ratifikace; 

7. připomíná vnitřní standardy EU v oblasti boje proti korupci a ochrany oznamovatelů a je 

přesvědčen, že by měly být jasně rozšířeny na oznamovatele odhalující podvody 

v souvislosti s mezinárodními dohodami, včetně obchodních dohod; 

8. vítá klíčovou úlohu, již hraje program makrofinanční pomoci EU (MFA) v podpoře 

reforem u nejbližších obchodních partnerů EU; žádá, aby Komise nadále podávala zprávy 

Parlamentu a členským státům s cílem zajistit, že všechny finanční prostředky budou 

využívány v plném souladu se základním nařízením, jakož i s regionální soudržností a 

prosazováním regionální stability, čímž se omezí riziko zneužívání vratných úvěrů; 

požaduje dlouhodobé posouzení toho, jaký vliv mají programy makrofinanční pomoci na 

boj proti korupci a podvodům v přijímajících zemích. 
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