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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et liikmesriigid on seotud jätkuva eelarve konsolideerimise ja kulude 

kokkuhoiuga, mille eesmärk on viia rahandus jätkusuutlikumale alusele, ning on kindlal 

seisukohal, et kõik olemasolevad ressursid on vajalikud liikmesriikides jätkusuutlikku 

majanduskasvu soodustavateks investeeringuteks; on seisukohal, et pettuste ennetamiseks 

ja peatamiseks kaubanduspoliitika ja sellega seotud assigneeringute valdkonnas tuleb 

võtta kõik vajalikud meetmed ning ühendada asjaomased poliitikavahendid (nt 

kriminaaluurimised, usaldusväärsete analüüsimudelite arendamine ja jõupingutused 

komisjoni puuduliku poliitikaga seotud puuduste ja vigade kõrvaldamiseks); palub 

liikmesriikidel teha veelgi suuremaid jõupingutusi, et tagada ELi eelarvevahendite 

korrektne kasutamine projektideks, mis soodustavad Euroopas majanduskasvu ja loovad 

töökohti, ning tagada pärast pettuse avastamist tollivõla tasumine; rõhutab üldisemalt, et 

võitlus ebaseadusliku kaubanduse ja ebaseaduslike finantsvoogude vastu peaks jääma ELi 

ja liikmesriikide jaoks esmatähtsaks; 

2. on sügavalt mures kasvava salakaubanduse, ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja muude 

ebaseadusliku kaubanduse vormide pärast, mis ei mõjuta mitte üksnes tollimaksude 

kogumist liikmesriikides ja seeläbi ELi eelarvet, vaid on tihedalt seotud ka organiseeritud 

rahvusvahelise kuritegevuse, tarbijaid ähvardavate ohtude ja negatiivsete mõjudega ühtse 

turu toimimisele, ning mis kahjustavad kõigi konkureerivate ettevõtete jaoks kehtivaid 

võrdseid tingimusi, eelkõige VKEsid; nõuab seepärast paremat koostööd Euroopa 

Pettustevastase Ameti (OLAF), tolliasutuste ja turujärelevalveasutuste vahel, et lisaks 

eelnimetatud probleemide vastu võitlemisele piirata ka ELi intellektuaalomandi õigust 

rikkuvate toodetega kauplemist; 

3. väljendab heameelt OLAFi tõendatult tulemuslike tariifsete soodustusmeetmete 

kõlblikkust käsitlevate päritoluga seotud uurimiste üle ning palub liikmesriikidel neid 

tulemusi arvesse võtta ja rakendada kõik vajalikud ja asjakohased meetmed kooskõlas ELi 

tollialaste õigusaktidega; palub komisjonil jätkata kontrolli selle üle, et liikmesriigid 

suurendaksid vastastikuse abi teabevahetuse alusel oma riskijuhtimissüsteemide ja 

kontrollistrateegiate tõhusust eesmärgiga  vältida ELi eelarves selliste kaupade impordist 

tulenevaid kadusid, millele tariifsed soodustusmeetmed pole sooduskaubanduslepinguga 

ette nähtud; palub komisjonil samuti täita oma kohustust korraldada märkimisväärse 

majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase mõjuga sooduskaubanduslepingute suhtes 

järelhindamisi, sealhulgas seada sisse soodustatud riikide perioodiline aruandluse süsteem 

nende sooduspäritolu staatuse haldamise ja kontrolli kohta; 

4. võtab teadmiseks programmi Herakles III rakendamise uues finantsraamistikus ja peab 

kasulikuks selle programmi kasutamist selleks, et toetada teatavate liikmesriikide 

õiguskaitseasutuste võitlust ebaseadusliku kaubandusega; loodab, et nimetatud programmi 

edendamist hoogustatakse, et muuta seda tulemuslikumaks ja teha see nendele riiklikele ja 

piirkondlikele haldusasutustele, kellele see suunatud on, kättesaadavamaks; nõuab, et EL 

asutaks viivitamatult Euroopa Prokuratuuri; 

5. väljendab heameelt asjaolu üle, et 2014. aastal oli jõus 48 vastastikust haldusabi sisaldavat 
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kokkulepet, mis hõlmasid 71 riiki, sealhulgas peamisi kaubanduspartnereid nagu USA ja 

Jaapan, ning toimusid läbirääkimised veel 49 riigiga, ja palub, et parlamenti hoitaks nende 

läbirääkimiste käiguga pidevalt kursis; rõhutab, et ELi finantshuvide kaitsmiseks ja 

tulemuslikuks pettusevastaseks võitluseks on esmatähtis tagada õigusaktide kohaldamine 

ja asjaomaste rahvusvaheliste lepingute, sealhulgas asjaomaste sanktsioone sätestavate 

pettuse- ja korruptsioonivastaste klauslite järgimine kõigi osapoolte poolt; julgustab 

komisjoni jätkama pettusevastaste meetmete osas koostööd muude riikidega ja kehtestama 

uut haldusasutuste vahelist koostöökorda; palub, et komisjon lisaks ka edaspidi kõikidesse 

rahvusvahelistesse lepingutesse pettuse- ja korruptsioonivastased sätted, et sillutada teed 

tihedamale koostööle võitluses organiseeritud kuritegevuse, ebaseadusliku üle piiri 

toimetamise ja ebaseadusliku kaubandusega; 

6.  rõhutab, et oluline on eristada seaduslikke geneerilisi ravimeid eksitavatest võltsitud 

ravimitest, et vältida geneeriliste ravimite tootmise ja nendega seadusliku kauplemise 

takistamist, ning palub veel kord, et liikmesriigid, kes on liitunud tubakatoodetega 

ebaseadusliku kauplemise tõkestamise ÜRO protokolliga, kuid pole seda veel 

ratifitseerinud, viiksid ratifitseerimisprotsessi lõpule võimalikult kiiresti; 

7. tuletab meelde ELi sisestandardeid  korruptsioonivastase võitluse ja rikkumisest teatajate 

kaitse kohta ning on seisukohal, et nimetatud standardid tuleks selgesõnaliselt laiendada 

ka nendele rikkumisest teatajatele, kes paljastavad rahvusvaheliste lepingutega, sealhulgas 

kaubanduslepingutega seotud pettusi; 

8. väljendab heameelt ELi makromajandusliku finantsabi programmi olulise rolli üle 

reformimise ergutamisel ELi lähimates kaubanduspartnerriikides; nõuab, et komisjon 

annaks ka edaspidi parlamendile ja liikmesriikidele aru, et tagada kõikide vahendite 

kasutamine täielikus kooskõlas alusmäärusega ja viisil, mis oleks kooskõlas piirkondliku 

sidususe ja piirkondliku stabiilsuse edendamisega ning piiraks seeläbi tagasimakstavate 

laenude väärkasutamise ohtu; nõuab pikaajalist hinnangut makromajandusliku finantsabi 

programmide mõju kohta korruptsiooni- ja pettusevastase võitluse jõupingutustele 

abisaavates riikides. 
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