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WSKAZÓWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. przypomina, że w dążeniu do przywrócenia finansom bardziej zrównoważonych podstaw, 

państwa członkowskie są zaangażowane w trwającą konsolidację fiskalną i działania 

oszczędnościowe, i wyraża zdecydowane przekonanie, że wszystkie dostępne zasoby 

należy przeznaczać na inwestycje w państwach członkowskich w celu pobudzania 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego; uważa, że należy podjąć wszystkie niezbędne 

kroki w celu zapobiegania i przeciwdziałania wszelkim oszustwom podatkowym w 

obszarze polityki handlowej i związanych z nią środków finansowych, łącząc wszystkie 

odpowiednie instrumenty polityczne (takie jak dochodzenia karne, opracowanie 

wiarygodnych modeli analizy oraz wysiłki na rzecz zajęcia się niedociągnięciami i 

uchybieniami wadliwych strategii politycznych Komisji); wzywa państwa członkowskie 

do wzmożenia wysiłków w celu dopilnowania, by pieniądze z budżetu UE były 

prawidłowo wydatkowane na projekty, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i 

tworzenia miejsc pracy w Europie, oraz w celu odzyskiwania długu celnego w następstwie 

wykrycia nadużyć finansowych; podkreśla w ogólnym kontekście, że zwalczanie 

nielegalnego handlu i nielegalnych przepływów finansowych powinno pozostać głównym 

priorytetem UE i państw członkowskich; 

2. wyraża poważne zaniepokojenie rosnącą skalą przemytu, nielegalnego handlu oraz innych 

form nielegalnego i niedozwolonego obrotu, które nie tylko mają wpływ na pobieranie 

opłat celnych przez państwa członkowskie, a tym samym na budżet UE, ale są również 

silnie powiązane z międzynarodową przestępczością zorganizowaną, stanowią zagrożenie 

dla konsumentów, wywierają negatywny wpływ na funkcjonowanie jednolitego rynku 

oraz podważają równe reguły gry dla wszystkich konkurujących ze sobą przedsiębiorstw, 

zwłaszcza MŚP; wzywa zatem do lepszej koordynacji działań między Europejskim 

Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), organami celnymi oraz 

organami nadzoru rynku nie tylko w celu zwalczania tych problemów, ale także ukrócenia 

handlu produktami naruszającymi prawa własności intelektualnej w UE; 

3. z zadowoleniem przyjmuje udowodnioną skuteczność prowadzonych przez OLAF 

dochodzeń w sprawie pochodzenia dotyczących kwalifikowalności preferencyjnych 

środków taryfowych i wzywa państwa członkowskie do wzięcia pod uwagę tych ustaleń 

oraz podjęcia wszelkich niezbędnych i właściwych działań zgodnie z przepisami celnymi 

UE; apeluje, by Komisja – w celu zapobieżenia utracie środków z budżetu UE z powodu 

przywozu towarów niepodlegających preferencyjnemu traktowaniu taryfowemu na mocy 

preferencyjnych umów handlowych – nadal weryfikowała, czy państwa członkowskie 

zwiększają skuteczność swoich systemów zarządzania ryzykiem i strategii kontroli w 

oparciu o komunikaty dotyczące wzajemnej pomocy; zwraca się ponadto do Komisji o 

wywiązanie się z zobowiązania do przeprowadzenia ocen ex post preferencyjnych umów 

handlowych o istotnych skutkach gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w tym 

systemu okresowej sprawozdawczości ze strony państw beneficjentów dotyczącej 

zarządzania przez nie preferencyjnym pochodzeniem i kontrolowania go; 

4. przyjmuje do wiadomości wdrożenie programu Herkules III w nowych ramach 
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finansowych, i uważa, że korzystne będzie wykorzystanie tego programu do wspierania 

organów egzekwowania prawa niektórych państw członkowskich w zwalczaniu 

nielegalnego i niedozwolonego handlu; wyraża nadzieję, że program ten będzie w 

większym stopniu upowszechniany, tak aby był bardziej skuteczny i łatwiej dostępny dla 

administracji krajowych i regionalnych, do których jest skierowany; wzywa UE do 

bezzwłocznego ustanowienia Prokuratury Europejskiej; 

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2014 r. obowiązywało 48 umów obejmujących 

wzajemną pomoc administracyjną, angażujących 71 państw, a w odniesieniu do 49 innych 

państw toczyły się w tej sprawie negocjacje, co dotyczy też głównych partnerów 

handlowych, takich jak Stany Zjednoczone i Japonia, oraz domaga się, by Parlament był 

na bieżąco informowany o postępach w tych negocjacjach; podkreśla, że aby chronić 

interesy UE i skutecznie zwalczać oszustwa, należy przede wszystkim dopilnować, by 

prawodawstwo było rzeczywiście stosowane i by stosowne umowy międzynarodowe, 

obejmujące odpowiednie klauzule przewidujące kary za nadużycia finansowe i korupcję, 

były przestrzegane przez wszystkie strony; zachęca Komisję do dalszej współpracy z 

innymi państwami w dziedzinie środków służących zwalczaniu nadużyć finansowych oraz 

do przyjęcia nowych uzgodnień o współpracy administracyjnej; zwraca się do Komisji, 

aby w dalszym ciągu umieszczała przepisy przeciwdziałające nadużyciom finansowym i 

korupcji we wszystkich umowach międzynarodowych zawieranych przez UE, aby 

utorować drogę ściślejszej współpracy w zakresie zwalczania przestępczości 

zorganizowanej, handlu narkotykami i innych form nielegalnego i niedozwolonego 

handlu; 

6.  podkreśla, jak ważne jest rozróżnienie między legalnymi lekami generycznymi a 

nieuczciwym podrabianiem leków, aby uniknąć przerwania produkcji i legalnego handlu 

lekami generycznymi, oraz ponownie wzywa wszystkie państwa, które podpisały protokół 

ONZ w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, lecz go nie 

ratyfikowały, do zakończenia procesu ratyfikacji w możliwie najkrótszym terminie; 

7. przypomina o wewnętrznych standardach UE dotyczących zwalczania korupcji i ochrony 

osób zgłaszających przypadki naruszenia oraz uważa, że należy tymi standardami objąć 

jednoznacznie osoby, które ujawniają nadużycia finansowe dotyczące umów 

międzynarodowych, w tym umów handlowych; 

8. z zadowoleniem przyjmuje kluczowe znaczenie pomocy makrofinansowej UE w 

inspirowaniu do reform u najbliższych partnerów handlowych UE; zwraca się do Komisji 

o dalsze informowanie Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich o tych 

kwestiach, mając na celu zadbanie o to, by wszystkie środki były wydawane w pełnej 

zgodności z rozporządzeniem podstawowym oraz w sposób zgodny z regionalną 

spójnością i propagowaniem stabilności regionalnej, ograniczając tym samym ryzyko 

niewłaściwego wykorzystania pożyczek zwrotnych; zwraca się o długoterminową ocenę 

wpływu programów pomocy makrofinansowej na starania w zakresie zwalczania korupcji 

i nadużyć finansowych w krajach będących odbiorcami pomocy; 
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