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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina, ka dalībvalstīs tiek īstenota fiskālā konsolidācija un budžeta ierobežojumi ar 

mērķi panākt ilgtspējīgākas finanses, un pauž stingru pārliecību, ka visi pieejamie resursi 

ir vajadzīgi ieguldījumiem dalībvalstīs ar mērķi stimulēt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi; 

uzskata, ka ir jāveic visi iespējamie pasākumi, lai novērstu un apturētu jebkādas 

krāpnieciskas darbības tirdzniecības politikā un ar to saistītajās jomās, šim nolūkam 

kombinējot visus atbilstīgos politikas instrumentus (piemēram, kriminālizmeklēšanu, 

uzticamas analīzes modeļu izstrādi un pasākumus ar nepilnīgu Komisijas politiku saistītu 

trūkumu un kļūdu novēršanai; aicina dalībvalstis darīt vēl vairāk, lai nodrošinātu, ka ES 

budžeta līdzekļi tiek pareizi izlietoti projektiem, kas Eiropā sekmē izaugsmi un darbvietu 

radīšanu, un atgūtu muitas parādu pēc krāpšanas konstatēšanas; uzsver vispārīgāku faktu, 

ka nelikumīgas tirdzniecības un nelikumīgu finanšu plūsmu apkarošanai joprojām 

vajadzētu būt ES un dalībvalstu svarīgai prioritātei; 

2. pauž lielas bažas par to, ka aizvien biežāk tiek izmantota kontrabanda, cilvēktirdzniecība 

un pārējie nelegālas un nelikumīgas tirdzniecības veidi, kas ne tikai nelabvēlīgi ietekmē 

dalībvalstu muitas nodokļu ieņēmumus un līdz ar to arī ES budžetu, bet arī ir cieši saistīti 

ar starptautisko organizēto noziedzību, rada draudus patērētājiem un kaitējumu vienotā 

tirgus darbībai, kā arī mazina vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem, jo 

īpaši MVU; tādēļ prasa nodrošināt labāku koordināciju starp Eiropas Biroju krāpšanas 

apkarošanai (OLAF), muitas iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm, lai ne tikai cīnītos 

ar šīm problēmām, bet arī ierobežotu tādu preču tirdzniecību, ar kurām ir pārkāptas ES 

intelektuālā īpašuma tiesības; 

3. atzinīgi vērtē to, ka ir pierādījusies OLAF veiktās izcelsmes izpētes efektivitāte attiecībā 

uz preferenciālu tarifa pasākumu atbilstības noteikšanu, un aicina dalībvalstis ņemt vērā 

šīs izpētes rezultātus un veikt visus vajadzīgos un piemērotos pasākumus atbilstīgi ES 

muitas tiesību aktu noteikumiem; lai novērstu zaudējumus ES budžetā saistībā ar to 

preferenciālas tirdzniecības nolīgumos paredzēto preču importu, kurām nepiemēro 

preferenciāla tarifa režīmu, aicina Komisiju arī turpmāk pārbaudīt, vai dalībvalstis ar 

savstarpējās palīdzības (SP) paziņojumiem uzlabo savu riska pārvaldības sistēmu un 

kontroles stratēģiju efektivitāti; turklāt prasa Komisijai pārbaudīt veiktos pasākumus 

saistībā ar dalībvalstu apņemšanos īstenot ex post novērtējumus attiecībā uz preferenciālas 

tirdzniecības nolīgumiem ar ievērojamu ekonomisku, sociālu un ekoloģisku ietekmi, 

tostarp sistēmu, kas paredz saņēmējvalstīm sniegt regulārus pārskatus par preferenciālās 

izcelsmes vadību un kontroli; 

4. norāda, ka jaunajā finanšu shēmā tiek īstenota programma „Hercule III“, un uzskata, ka 

būtu lietderīgi izmantot šo programmu, lai palīdzētu konkrētu dalībvalstu 

tiesībaizsardzības aģentūrām apkarot nelegālu un nelikumīgu tirdzniecību; pauž cerību, ka 

šo programmu vairāk popularizēs ar mērķi uzlabot tās efektivitāti un atvieglot tās 

pieejamību valsts un reģionālajām pārvaldes iestādēm, kurām tā ir paredzēta; prasa ES 

nekavējoties izveidot Eiropas Prokuratūru; 

5. atzinīgi vērtē to, ka 2014. gadā spēkā bija 48 nolīgumi, kas ietvēra savstarpēju 
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administratīvu palīdzību un attiecās uz 71 valsti, savukārt ar 49 valstīm, tostarp tādām 

lielām tirdzniecības partnerēm kā ASV un Japāna, šādi nolīgumi tiek apspriesti, un aicina 

pastāvīgi informēt Parlamentu par šo sarunu attīstību; uzsver — lai aizsargātu ES intereses 

un efektīvi apkarotu krāpšanu, vispirms ir jāraugās, lai tiktu piemēroti tiesību akti un lai 

visas puses ievērotu attiecīgos starptautiskos nolīgumus, tostarp attiecīgās krāpšanas un 

korupcijas apkarošanas klauzulas, kas paredz sankcijas; mudina Komisiju turpināt 

sadarbību ar pārējām valstīm krāpšanas apkarošanas pasākumu jomā un pieņemt jaunus 

administratīvās sadarbības pasākumus; aicina Komisiju arī turpmāk visos ES 

starptautiskajos nolīgumos iekļaut noteikumus par krāpšanas un korupcijas apkarošanu, lai 

paredzētu iestrādes ciešākai sadarbībai organizētās noziedzības, cilvēktirdzniecības un citu 

nelegālas vai nelikumīgas tirdzniecības veidu apkarošanā; 

6.  uzsver, ka ir svarīgi nodalīt likumīgas ģenēriskās zāles no viltotām zālēm, lai netraucētu 

ģenērisko zāļu ražošanu un likumīgu tirdzniecību, un kārtējo reizi aicina visas dalībvalstis, 

kas ir parakstījušas, bet vēl nav ratificējušas ANO Protokolu par tabakas izstrādājumu 

nelikumīgas tirdzniecības izskaušanu, attiecīgo ratifikācijas procesu pabeigt pēc iespējas 

ātrāk; 

7. atgādina par iekšējiem ES standartiem attiecībā uz korupcijas apkarošanu un trauksmes 

cēlāju aizsardzību, un uzskata, ka šie standarti būtu noteikti jāpiemēro arī attiecībā uz 

trauksmes cēlājiem, kas atklāj krāpšanu saistībā ar starptautiskajiem nolīgumiem, tostarp 

tirdzniecības nolīgumiem; 

8. atzinīgi vērtē ES makrofinansiālās palīdzības (MFP) programmas nozīmīgo lomu attiecībā 

uz reformu veicināšanu valstīs, ar kurām ES ir ciešākās tirdzniecības attiecības; prasa 

Komisijai arī turpmāk sniegt ziņojumus Parlamentam un dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka 

visi līdzekļi tiek izmantoti, pilnībā ievērojot pamatregulu, un atbilstīgi reģionālajai 

kohēzijai un reģionālās stabilitātes veicināšanai, tādējādi mazinot risku, ka atmaksājamie 

aizdevumi tiks izmantoti nepareizi; prasa veikt ilgtermiņa novērtējumu attiecībā uz MFP 

programmu ietekmi uz korupcijas un krāpšanas apkarošanas centieniem saņēmējvalstīs. 
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