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POBUDE 

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v 

svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. opozarja, da so države članice vključene v tekočo fiskalno konsolidacijo in omejitve, s 

čimer naj bi dosegli večjo finančno vzdržnost, in je trdno prepričan, da so potrebna vsa 

sredstva, ki so na voljo za naložbe v državah članicah, da bi spodbudili trajnostno 

gospodarsko rast; meni, da je treba sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi preprečili in 

ustavili goljufije na področju trgovinske politike in v škodo proračunskih sredstev, ki so 

ji namenjena, z združevanjem vseh ustreznih instrumentov politike (kot so kazenske 

preiskave, razvoj zanesljivih modelov analize ter prizadevanja za odpravo 

pomanjkljivosti in napak, povezanih s pomanjkljivo politiko Komisije); poziva države 

članice, naj si še bolj prizadevajo zagotoviti, da se denar iz proračuna EU pravilno 

porablja za projekte, ki prispevajo k rasti in novim delovnim mestom v Evropi, ter k 

izterjavi carinskega dolga zaradi odkritja goljufij; splošneje, poudarja, da bi moral boj 

zoper nezakonito trgovino in nezakonite finančne tokove ostati pomembna prednostna 

naloga za EU ter države članice; 

2. izraža globoko zaskrbljenost zaradi vse več primerov tihotapljenja in drugih oblik 

nezakonite in nedovoljene trgovine, ki nimajo posledic samo za pobiranje carin v 

državah članicah in s tem za proračun EU, temveč so tudi tesno povezane z 

mednarodnim organiziranim kriminalom, nevarnostmi za potrošnike in negativnim 

učinkom na delovanje enotnega trga, in ki izničujejo enake konkurenčne pogoje za vsa 

podjetja, zlasti mala in srednja; zato zahteva tesnejše usklajevanje med Evropskim 

uradom za boj proti goljufijam (OLAF), carinskimi organi in organi za tržni nadzor, saj 

to ne bo samo olajšalo boja proti omenjenim težavam, temveč bo zajezilo tudi trgovino 

z izdelki, ki kršijo pravice intelektualne lastnine v EU; 

3. pozdravlja dokazano učinkovitost preiskav urada OLAF o poreklu v zvezi z 

upravičenostjo preferencialnih tarifnih ukrepov in poziva države članice, naj razmislijo 

o teh ugotovitvah ter sprejmejo vse potrebne in ustrezne ukrepe v skladu z določbami 

carinske zakonodaje EU; poziva Komisijo, naj z namenom preprečevanja izgub iz 

proračuna EU, ki izhajajo iz uvoza blaga, ki ni upravičeno do preferencialne tarifne 

obravnave na podlagi preferencialnih trgovinskih režimov, še naprej preverja, ali države 

članice povečujejo uspešnost svojih sistemov za obvladovanje tveganja in strategij 

kontrole na podlagi sporočil o medsebojni pomoči; poleg tega poziva Komisijo, naj 

izpolni svojo obveznost izvajanja naknadnih vrednotenj preferencialnih trgovinskih 

režimov z bistvenimi gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi učinki, vključno s 

sistemom rednih časovnih presledkov za poročanje držav upravičenk o njihovem 

upravljanju in nadzoru preferencialnega porekla; 

4. je seznanjen z izvajanjem programa Herkul III v novem finančnem okviru in ocenjuje, 

da bi lahko koristil organom pregona v nekaterih državah članicah v boju proti 

nezakoniti in nedovoljeni trgovini; upa, da bo promocija tega programa pospešena, da bi 

postal učinkovitejši in da bi olajšali njegov dostop za nacionalne in regionalne uprave, 

ki jim je namenjen; poziva EU, naj brez odlašanja ustanovi Evropsko javno tožilstvo; 

5. pozdravlja dejstvo, da je bilo leta 2014 v uporabi 48 sporazumov o vzajemni upravni 
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pomoči med 71 državami, sočasno pa so potekala pogajanja z dodatnimi 49 državami, 

vključno z največjimi trgovinskimi partnericami, kot so ZDA in Japonska, in poziva, da 

mora biti Parlament stalno obveščen o poteku teh pogajanj; poudarja, da je prva 

prednostna naloga na področju zaščite finančnih interesov EU in učinkovitega boja proti 

goljufijam zagotoviti, da se zakonodaja uporablja in da vse strani spoštujejo ustrezne 

mednarodne sporazume na področju boja proti goljufijam in korupciji, vključno z 

ustreznimi klavzulami o sankcijah; spodbuja Komisijo, naj še naprej sodeluje z drugimi 

državami pri ukrepih proti goljufijam in uvede nove upravne dogovore o sodelovanju; 

poziva Komisijo, naj še naprej vključuje določbe za boj proti goljufijam in korupciji v 

vse mednarodne sporazume EU, da bi utrli pot za okrepljeno sodelovanje v boju proti 

organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi in drugi nezakoniti ali nedovoljeni trgovini; 

6.  poudarja pomen razlikovanja med zakonitimi generičnimi zdravili in goljufivimi 

ponarejenimi zdravili, da bi tako preprečili prekinjanje proizvodnje in zakonite trgovine 

z generičnimi zdravili, ter ponovno poziva vse tiste države članice, ki so podpisale 

Protokol ZN o odpravi nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki, a ga še niso 

ratificirale, naj čim prej zaključijo postopek ratifikacije;  

7. opozarja na notranje standarde EU glede boja proti korupciji in zaščito prijaviteljev 

nepravilnosti, in meni, da bi jih bilo treba izrecno razširiti na prijavitelje nepravilnosti, 

ki razkrivajo goljufije v zvezi s mednarodnimi sporazumi, vključno s trgovinskimi 

sporazumi; 

8. je zadovoljen, da je EU s svojim programom makrofinančne pomoči odigrala osrednjo 

vlogo pri spodbujanju uvedbe reform v svojih najbližjih trgovinskih partnericah; 

zahteva, da Komisija še naprej poroča Parlamentu in državam članicam z namenom 

zagotoviti, da se sredstva porabijo v skladu z osnovno uredbo in na način, ki je v skladu 

z regionalno kohezijo in spodbujanjem stabilnosti v regiji, ter s tem omeji tveganje 

zlorabe vračljivih posojil; zahteva dolgoročno presojo vpliva programov makrofinančne 

pomoči na prizadevanja za boj proti korupciji in goljufijam v državah prejemnicah. 
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