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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herinnert eraan dat de lidstaten in een aanhoudend begrotingsconsolidatie- en 

bezuinigingsproces verkeren dat tot doel heeft de financiën duurzamer te maken, en is vast 

van oordeel dat alle middelen nodig zijn voor investeringen in de lidstaten om duurzame 

economische groei te bevorderen; is van oordeel dat alle nodige stappen moeten worden 

genomen om frauduleuze activiteiten op het gebied van het handelsbeleid en daarmee 

verband houdende kredieten te voorkomen en te stoppen, en dat daarbij alle relevante 

beleidsinstrumenten moeten worden gecombineerd (zoals strafrechtelijk onderzoek, de 

ontwikkeling van betrouwbare analysemodellen, en inspanningen om tekortkomingen en 

fouten die verband houden met gebrekkig beleid van de Commissie aan te pakken); 

verzoekt de lidstaten zich nog meer inspanningen te getroosten om te waarborgen dat de 

EU-begroting op correcte wijze wordt gebruikt voor projecten die bijdragen aan de groei 

en de werkgelegenheid in Europa, alsook om douaneschulden terug te vorderen nadat er 

fraude is ontdekt; benadrukt meer in het algemeen dat de bestrijding van illegale handel en 

illegale geldstromen een hoge prioriteit moet blijven voor zowel de EU als de lidstaten; 

2. is ernstig bezorgd over de toenemende smokkel en andere vormen van illegale en 

clandestiene handel, die niet alleen gevolgen hebben voor de inning van douaneheffingen 

door de lidstaten en bijgevolg ook voor de EU-begroting, maar ook sterk geassocieerd zijn 

met de internationale georganiseerde criminaliteit, bedreigingen voor consumenten en 

negatieve effecten op de werking van de interne markt, wat een belemmering vormt voor 

gelijke voorwaarden voor alle concurrerende ondernemingen, met name kmo's; verzoekt 

derhalve om betere coördinatie tussen het Europees Bureau voor fraudebestrijding 

(OLAF), douaneautoriteiten en autoriteiten voor markttoezicht, om niet alleen deze 

problemen aan te pakken, maar ook de handel in producten te bestrijden die de 

intellectuele eigendomswetgeving in de EU schenden; 

3. is ingenomen met de doeltreffendheid van de OLAF-onderzoeken naar de oorsprong met 

betrekking tot de vraag of er rechtmatig gebruik is gemaakt van preferentiële 

tariefmaatregelen en verzoekt de lidstaten deze bevindingen aan boord te nemen en 

overeenkomstig de EU-douanewetgeving alle noodzakelijke maatregelen te treffen; 

verzoekt de Commissie, om te voorkomen dat er verliezen voor de EU-begroting ontstaan 

als gevolg van het feit dat niet in aanmerking komende goederen onder preferentiële 

handelsovereenkomsten aan een preferentieel tarief worden ingevoerd, erop te blijven 

toezien dat de lidstaten de doeltreffendheid van hun risicobeheerssystemen en 

controlestrategieën verbeteren op basis van de mededelingen over wederzijdse bijstand; 

verzoekt de Commissie eveneens haar toezegging gestand te doen en beoordelingen 

achteraf te verrichten van preferentiële handelsovereenkomsten met aanzienlijke 

economische, sociale en milieugevolgen, met inbegrip van een stelsel voor periodieke 

verslaglegging door de begunstigde landen met betrekking tot hun beheer en controle van 

preferentiële herkomst; 

4. wijst op de tenuitvoerlegging van het programma Hercules III binnen het nieuwe 

financiële kader, en acht het dienstig om dit programma te gebruiken om 

wetshandhavingsagentschappen in bepaalde lidstaten bij te staan bij de bestrijding van 
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illegale en clandestiene handel; wenst dat er meer bekendheid wordt gegeven aan dat 

programma, zodat het doeltreffender wordt en makkelijker toegankelijk voor de nationale 

en regionale overheden waarvoor het bestemd is; verzoekt de EU dringend een Europees 

Openbaar Ministerie in te stellen; 

5. is ingenomen met het feit dat er in 2014 48 overeenkomsten bestonden inzake wederzijdse 

administratieve bijstand, tussen 71 landen, en dat onderhandelingen werden gevoerd met 

nog eens 49 landen, waaronder belangrijke handelspartners als de VS en Japan, en wenst 

dat het Parlement voortdurend op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen bij 

die onderhandelingen; benadrukt dat, wil men de belangen van de EU beschermen en 

fraude doeltreffend bestrijden, er in de eerste plaats op moet worden toegezien dat de 

wetgeving daadwerkelijk wordt toegepast en dat alle partijen zich houden aan de 

internationale verbintenissen, met inbegrip van de relevante bepalingen ter bestrijding van 

fraude en corruptie die in sancties voorzien; spoort de Commissie aan met andere landen 

te blijven samenwerken op het gebied van fraudebestrijdingsmaatregelen, en nieuwe 

administratieve samenwerkingsovereenkomsten op te stellen; verzoekt de Commissie in 

alle internationale overeenkomsten van de EU bepalingen ter bestrijding van fraude en 

corruptie te blijven opnemen om zo het pad te effenen voor nauwere samenwerking inzake 

de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, illegale handel en andere clandestiene 

en ongeoorloofde handel; 

6. wijst erop dat het, om de legitieme productie en stroom van generieke geneesmiddelen 

niet te verstoren, van belang is een onderscheid te maken tussen legitieme generieke 

geneesmiddelen en frauduleuze namaak van geneesmiddelen, en verzoekt alle lidstaten die 

het VN-protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten wel ondertekend 

maar nog niet geratificeerd hebben, eens te meer hun ratificatieprocedure zo snel mogelijk 

af te ronden; 

7. herinnert aan de interne EU-normen inzake de bestrijding van corruptie en de 

bescherming van klokkenluiders, en is van mening dat die normen expliciet moeten 

worden uitgebreid tot klokkenluiders die fraude in verband met internationale 

overeenkomsten, met inbegrip van handelsovereenkomsten, aan het licht brengen; 

8. is ingenomen met de belangrijke rol die het EU-programma voor macrofinanciële bijstand 

speelt bij het stimuleren van hervormingen bij de nauwste handelspartners van de EU; 

verzoekt de Commissie aan het Parlement en de lidstaten verslag te blijven uitbrengen om 

te waarborgen dat alle middelen worden besteed in volledige overeenstemming met de 

basisverordening en op een wijze die spoort met regionale cohesie en de bevordering van 

regionale stabiliteit, waardoor het risico op misbruik van terugbetaalbare leningen wordt 

verkleind; verzoekt om een langetermijnbeoordeling van het effect van 

macrofinanciëlebijstandprogramma's op de inspanningen om corruptie en fraude in de 

begunstigde landen te bestrijden. 
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