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SUGESTII 

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă 

în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. reamintește că în statele membre ale UE are loc în prezent un proces de consolidare și 

austeritate fiscală în vederea asigurării obiectivului unei mai bune sustenabilități fiscale și 

este ferm convins că este necesar ca toate resursele disponibile să fie investite în statele 

membre în vederea stimulării unei creșteri economice durabile; consideră că trebuie luate 

toate măsurile necesare pentru a preveni și stopa orice activități frauduloase în cadrul 

politicii comerciale și al fondurilor aferente, combinând toate instrumentele politice 

relevante (precum anchetele penale, elaborarea unor modele de analiză fiabile și 

remedierea lacunelor și deficiențelor legate de politica ineficientă a Comisiei); invită 

statele membre să depună și mai multe eforturi pentru a se asigura că fondurile de la 

bugetul UE sunt folosite în mod corect, pentru proiecte care contribuie la creșterea 

economică și la crearea de locuri de muncă în Europa, precum și că, atunci când sunt 

descoperite fraude, datoriile vamale sunt recuperate; subliniază, în general, faptul că lupta 

împotriva comerțului ilicit și a fluxurilor financiare ilicite ar trebui să rămână o prioritate 

majoră atât pentru UE, cât și pentru statele membre; 

2. este extrem de preocupat de creșterea fenomenelor de contrabandă și de trafic și a altor 

forme de comerț ilicit și ilegal, care nu numai că au consecințe asupra colectării taxelor 

vamale de către statele membre și, prin urmare, asupra bugetului Uniunii, ci, în același 

timp, sunt asociate într-o mare măsură crimei organizate internaționale, creează riscuri 

pentru consumatori și au efecte negative asupra funcționării pieței unice, subminând, în 

plus, condițiile de concurență echitabile pentru toate întreprinderile, în special pentru 

IMM-uri; solicită, prin urmare, o mai bună coordonare între Oficiul European de Luptă 

Antifraudă (OLAF), autoritățile vamale și cele de supraveghere a pieței nu doar pentru 

combaterea acestor probleme, ci și pentru reducerea comerțului cu produse care încalcă 

legislația din domeniul proprietății intelectuale din UE; 

3. salută eficacitatea dovedită a investigațiilor privind originea întreprinse de OLAF în ceea 

ce privește eligibilitatea măsurilor tarifare preferențiale și solicită statelor membre să țină 

seama aceste constatări și să ia toate măsurile necesare și adecvate, în conformitate cu 

dispozițiile legislației vamale a UE; solicită Comisiei, pentru a preveni pierderile de la 

bugetul UE provocate de importurile de mărfuri care nu beneficiază de tratament tarifar 

preferențial în temeiul acordurilor comerciale preferențiale, să verifice în continuare dacă 

statele membre sporesc eficacitatea sistemelor lor de gestionare a riscurilor și a strategiilor 

lor de control pe baza notificărilor de asistență reciprocă; solicită, în plus, Comisiei să își 

ducă la bun sfârșit angajamentul pe care și l-a asumat de a efectua evaluări ex-post ale 

acordurilor comerciale preferențiale care au un impact economic, social și de mediu 

semnificativ, inclusiv de a prevedea un sistem de raportare periodică de către țările 

beneficiare cu privire la modul în care gestionează și controlează originea preferențială; 

4. ia act de punerea în aplicare, în temeiul noului cadru financiar, a programului Hercule III 

și consideră benefic ca acest program să fie folosit pentru a sprijini autoritățile de aplicare 

a legii din anumite state membre în ceea ce privește combaterea comerțului ilicit și ilegal; 

dorește ca acest program să fie adus la cunoștința opiniei publice în mai mare măsură, 

pentru a-i crește eficacitatea și a înlesni accesarea acestuia de către administrațiile 
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naționale și regionale cărora le este adresat; solicită UE să creeze fără întârziere un 

Parchet European; 

5. salută faptul că, în 2014, au fost în vigoare 48 de acorduri care au cuprins o asistență 

administrativă reciprocă și au inclus 71 de țări, alte 49 de țări, printre care parteneri 

comerciali importanți, precum SUA și Japonia, aflându-se în faza de negociere, și dorește 

ca Parlamentul să fie informat în permanență cu privire la evoluția acestor negocieri; 

subliniază că, pentru a proteja interesele UE și pentru a combate eficient frauda, este 

nevoie înainte de toate să se garanteze aplicarea efectivă a legislației și respectarea de 

către toate părțile a angajamentelor internaționale, inclusiv a dispozițiilor relevante privind 

combaterea fraudei și a corupției care prevăd sancțiuni; încurajează Comisia să continue 

să coopereze cu alte țări în domeniul măsurilor antifraudă și să încheie noi acorduri de 

cooperare administrativă; invită Comisia să continue să includă în toate acordurile 

internaționale ale UE clauze privind combaterea fraudei și a corupției pentru a pregăti 

terenul în vederea unei cooperări consolidate în domeniul combaterii criminalității 

organizate, a traficului și a altor forme de comerț ilegal sau ilicit; 

6.  subliniază importanța de a face distincția între medicamentele generice legitime și 

medicamentele contrafăcute frauduloase pentru a se evita întreruperea producției 

medicamentelor generice și comerțul legitim cu acestea și invită din nou toate statele 

membre care au semnat, dar nu ratificat încă Protocolul ONU pentru eliminarea 

comerțului ilicit cu produse din tutun, să încheie procesul de ratificare cât mai curând 

posibil; 

7. reamintește normele interne ale UE cu privire la combaterea corupției și protecția 

avertizorilor și consideră că acestea ar trebui să fie extinse în mod explicit la avertizorii 

care denunță fraudele săvârșite în legătură cu acordurile internaționale, inclusiv cu 

acordurile comerciale; 

8. salută rolul esențial jucat de programul de asistență macrofinanciară al UE în promovarea 

reformelor în țările care sunt partenerii comerciali cei mai apropiați ai UE; solicită 

Comisiei să continue să prezinte rapoarte Parlamentului și statelor membre pentru a se 

putea garanta că toate fondurile sunt cheltuite în deplină conformitate cu regulamentul de 

bază și într-un mod compatibil cu coeziunea regională și cu promovarea stabilității 

regionale, limitând astfel riscul de utilizare abuzivă a împrumuturilor rambursabile; 

solicită, de asemenea, o evaluare pe termen lung a efectului pe care îl au programele de 

asistență macrofinanciară asupra eforturilor de combatere a corupției și fraudei în țările 

beneficiare. 
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