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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. emlékeztet arra, hogy a pénzügyek fenntarthatóbb alapokra helyezésére irányuló 

célkitűzéssel a tagállamok folyamatos költségvetési konszolidációra és megszorításokra 

kényszerülnek, és határozottan úgy véli, hogy minden rendelkezésre álló forrásra szükség 

vagy ahhoz, hogy a tagállamokban beruházásokat lehessen végrehajtani a fenntartható 

gazdasági növekedés előmozdítása céljával; úgy véli, hogy az összes vonatkozó 

szakpolitikai eszköz bevetésével – például bűnügyi nyomozással, megbízható elemzési 

modellek kidolgozásával, és a Bizottság elégtelen politikájával összefüggő 

fogyatékosságok és kudarcok orvoslásával – minden szükséges lépést meg kell tenni 

annak érdekében, hogy a kereskedelempolitika és a kapcsolódó előirányzatok terén 

megelőzzünk és megakadályozzunk bármilyen csalárdságot; kéri a tagállamokat, hogy 

tegyenek még ennél is nagyobb erőfeszítéseket annak biztosítása érdekében, hogy az EU 

költségvetéséből származó pénzösszegek helyes, az európai növekedéshez és 

foglalkoztatáshoz hozzájáruló módon kerüljenek felhasználásra, és hogy a csalások 

feltárását követően visszaköveteljék a vámtartozásokat; általánosságban hangsúlyozza, 

hogy a tiltott kereskedelem és pénzmozgás elleni küzdelem továbbra is határozott prioritás 

az EU és a tagállamok számára egyaránt; 

2. rendkívül aggasztja az egyre nagyobb mértékű csempészet, valamint a tiltott kereskedelem 

és illegális kereskedelem más formái, amelyek nem csak a tagállamok, és ebből 

következően az EU költségvetése számára elmaradó vámok miatt jelentenek gondot, 

hanem mert szorosan összefonódnak a nemzetközi szervezett bűnözéssel, a fogyasztókra 

nézve veszélyt jelentenek, és negatív hatást gyakorolnak az egységes piac működésére, 

ami aláássa az egymással versengő vállalkozások, és különösen a kkv-k közötti egyenlő 

versenyfeltételeket; ezért jobb koordinációra szólít fel az Európai Csalás Elleni Hivatal 

(OLAF), a vámügyi hatóságok és a piacfelügyeleti hatóságok között, nemcsak e 

problémák leküzdése érdekében, hanem azért is, hogy vissza lehessen szorítani az olyan 

áruk kereskedelmét, amelyek sértik a szellemi tulajdonra vonatkozó uniós jogszabályokat; 

3. üdvözli, hogy a preferenciális vámtarifa-intézkedések megadhatósága tekintetében az 

OLAF által kezdeményezett vizsgálat hatékonynak bizonyult, és felhívja a tagállamokat, 

hogy vonják le a tanulságokat a vizsgálat megállapításaiból, és az EU vámügyi 

jogszabályaiban foglalt rendelkezésekkel összhangban tegyenek meg minden szükséges és 

megfelelő intézkedést; annak megelőzése érdekében, hogy a preferenciális kereskedelmi 

megállapodások keretében a preferenciális tarifális elbánásra nem jogosult termékek 

kerüljenek behozatalra, károsítva ezzel az EU költségvetését, felhívja a Bizottságot, hogy 

továbbra is felügyelje, hogy a tagállamok a kölcsönös segítségnyújtási rendszerben történő 

információközlés alapján javítják-e kockázatkezelési rendszereiket és ellenőrzési 

stratégiáikat; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy kísérje nyomon a tagállamok 

kötelezettségvállalását, amely szerint utólagos értékelést végeznek a jelentős gazdasági, 

társadalmi és környezetvédelmi hatásokkal járó preferenciális kereskedelmi 

megállapodások tekintetében, többek között a kedvezményezett országok által a 

preferenciális származás kezelése és ellenőrzése tárgyában rendszeresen benyújtandó 
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jelentések rendszere keretében; 

4. tudomásul veszi, hogy az új pénzügyi keret alatt végrehajtották a Hercule III. programot, 

és úgy véli, hogy ez a program hasznos segítséget nyújt egyes tagállamok bűnüldöző 

szervei számára az illegális és tiltott kereskedelem elleni küzdelemben; kéri, hogy e 

programot széles körben népszerűsítsék hatékonyságának javítása és annak érdekében, 

hogy megkönnyítsék igénybevételét azon nemzeti és regionális közigazgatások számára, 

amelyekre irányul; felhívja az EU-t, hogy késlekedés nélkül hozza létre az Európai 

Ügyészséget; 

5. üdvözli azt a tényt, hogy 2014-ben 71 ország között 48 megállapodás volt érvényben a 

kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról, míg további 49 országgal jelenleg folynak 

tárgyalások, ideértve az olyan nagyobb kereskedelmi partnereket is, mint például az 

Egyesült Államok és Japán, és kéri, hogy az Európai Parlamentet rendszeresen 

tájékoztassák e tárgyalások fejleményeiről; hangsúlyozza, hogy az EU pénzügyi 

érdekeinek védelmében, valamint a csalás hatékony leküzdése érdekében mindenekelőtt 

arra kell ügyelni, hogy a meglévő jogszabályokat hatékonyan végrehajtsák, és hogy 

mindegyik fél tiszteletben tartsa nemzetközi kötelezettségeit, közöttük a csalásra és a 

korrupcióra vonatkozó, szankciókat kiszabó rendelkezéseket is; bátorítja a Bizottságot, 

hogy továbbra is működjön együtt más országokkal a csalásellenes intézkedések során, és 

hozzon létre új adminisztratív együttműködési megállapodásokat; felhívja a Bizottságot, 

hogy továbbra is illesszen csalás- és korrupcióellenes záradékokat az EU által kötött 

valamennyi nemzetközi megállapodásba, ezzel is egyengetve az utat a fokozott 

együttműködés előtt a szervezett bűnözéssel, a csempészettel és a tiltott és illegális 

kereskedelem egyéb formáival szemben vívott küzdelemben; 

6.  hangsúlyozza, hogy a jogszabályoknak megfelelő gyógyszergyártás és -kereskedelem 

folyamatosságának biztosítsa érdekében fontos különbséget tenni a jogszerű generikus 

gyógyszerek és a csalárd módon gyógyszereknek álcázott drogok között, és ismételten 

felhív minden uniós tagállamot, amely már aláírta, de még nem erősítette meg a 

dohánytermékek tiltott kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvet, hogy a 

lehető legrövidebb időn belül tegyenek eleget a megerősítésre vonatkozó 

kötelezettségnek; 

7. emlékeztet a korrupció elleni küzdelemre és az informátorok védelmére vonatkozó uniós 

belső szabályokra, és úgy véli, hogy ezeket kifejezetten ki kellene terjeszteni a nemzetközi 

megállapodásokkal, többek között a kereskedelmi egyezményekkel kapcsolatos csalásokat 

feltáró informátorokra; 

8. üdvözli, hogy az uniós makroszintű pénzügyi támogatási program (MFA) fontos szerepet 

játszott a reformok ösztönzésében az EU legszorosabb kereskedelmi partnerei esetében; 

kéri a Bizottságot, hogy továbbra is tájékoztassa az Európai Parlamentet és a tagállamokat 

annak biztosítása érdekében, hogy a források teljes mértékben az alapvető 

rendelkezéseknek megfelelően, a regionális kohézióval és a regionális stabilitás 

előmozdításával összeegyeztethető módon kerüljenek felhasználásra, ezzel is csökkentve a 

visszafizetendő kölcsönök visszaélésszerű felhasználásának kockázatát; kéri annak hosszú 

távú értékelését, hogy a makroszintű pénzügyi támogatási programok milyen hatást 

gyakorolnak a korrupció és a csalás leküzdésére a kedvezményezett országokban. 
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