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NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že s cieľom dosiahnuť lepšiu udržateľnosť financií sú členské štáty zapojené 

do pokračujúcej fiškálnej konsolidácie a obmedzení a je pevne presvedčený, že všetky 

dostupné zdroje sú potrebné na investície v členských štátoch s cieľom stimulovať 

udržateľný hospodársky rast; domnieva sa, že musia byť podniknuté všetky potrebné 

opatrenia na to, aby sa zabránilo všetkým podvodným činnostiam v oblasti obchodnej 

politiky a súvisiacich rozpočtových prostriedkov a aby boli tieto činnosti zastavené, 

pričom by sa mali skombinovať všetky príslušné politické nástroje (ako napr. 

vyšetrovania trestných činov, vytvorenie spoľahlivých modelov analýzy a úsilie riešiť 

nedostatky a neúspechy týkajúce sa nedostatočnej politiky Komisie); vyzýva členské 

štáty, aby vynaložili väčšie úsilie o zabezpečenie toho, že prostriedky z rozpočtu EÚ na 

projekty prispievajúce k rastu a vytváraniu pracovných miest v Európe a na vymáhanie 

colného dlhu po odhalení podvodov budú správne využívané; zdôrazňuje, že z 

všeobecného hľadiska by boj proti nedovolenému obchodu a nezákonným finančným 

tokom mal byť aj naďalej vysokou prioritou EÚ a členských štátov; 

2. vyjadruje hlboké znepokojenie nad zvýšeným výskytom prípadov, ako sú pašovanie, 

nezákonné obchodovanie a ďalšie formy nedovoleného obchodovania, ktoré majú nielen 

vplyv na výber colných poplatkov členskými štátmi a následne na rozpočet EÚ, ale úzko 

súvisia aj s organizovaným medzinárodným zločinom, hrozbami pre spotrebiteľov a 

negatívnymi účinkami na fungovanie jednotného trhu, a ktoré narúšajú rovnaké 

podmienky pre všetky spoločnosti zúčastňujúce sa na hospodárskej súťaži, a najmä pre 

MSP; požaduje preto lepšiu koordináciu medzi Európskym úradom pre boj proti 

podvodom (OLAF), colnými orgánmi a orgánmi pre dohľad nad trhom s cieľom nielen 

bojovať proti týmto problémom, ale aj obmedzovať obchod s produktmi, ktoré sú v 

rozpore s právami duševného vlastníctva v EÚ; 

3. víta, že vyšetrovania, ktoré uskutočnil úrad OLAF, týkajúce sa spôsobilosti na preferenčné 

sadzobné opatrenia sa ukázali ako oprávnené a vyzýva členské štáty, aby vzali tieto 

zistenia do úvahy a uskutočnili všetky nevyhnutné a vhodné opatrenia v súlade s 

ustanoveniami právnych predpisov EÚ v oblasti ciel; vyzýva Komisiu, aby sa s cieľom 

predísť stratám pre rozpočet EÚ v dôsledku dovozu tovaru v rámci preferenčných 

obchodných dohôd, v ktorého prípade neexistuje oprávnenie používať preferenčné 

sadzobné zaobchádzanie podľa preferenčných obchodných dohôd, pokračovala v 

overovaní, či členské štáty zvyšujú účinnosť svojich systémov riadenia rizík a stratégií 

kontroly na základe oznámenia o vzájomnej pomoci; ďalej vyzýva Komisiu, aby 

pokračovala vo svojom úsilí o vykonávanie hodnotení ex post pri preferenčných 

obchodných dohodách, ktoré majú významný hospodársky, sociálny a environmentálny 

vplyv, vrátane pravidelného systému podávania správ zo strany prijímajúcich štátov 

týkajúcich sa riadenia a kontroly preferenčného pôvodu tovaru; 

4. poukazuje na vykonávanie programu Hercule III v rámci nového finančného rámca a 

považuje za prospešné, aby sa tento program použil na pomoc orgánom presadzovania 

práva v niektorých členských štátoch v boji proti nezákonnému a nepovolenému 

obchodovaniu; dúfa, že tento program bude vo väčšej miere propagovaný, aby sa zlepšila 
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jeho účinnosť a uľahčil prístup k nemu pre vnútroštátne a regionálne správne orgány, na 

ktoré je zameraný; vyzýva EÚ, aby bezodkladne zriadila Európsku prokuratúru; 

5. víta skutočnosť, že v roku 2014 bolo v platnosti 48 dohôd, ktoré sa týkali vzájomnej 

administratívnej pomoci v 71 krajinách, pričom s ďalšími 49 krajinami sa rokuje, vrátane 

hlavných obchodných partnerov ako USA a Japonska a žiada, aby bol Parlament neustále 

informovaný o vývojoch týchto rokovaní; zdôrazňuje, že na ochranu finančných záujmov 

EÚ a účinný boj proti podvodom je dôležité najmä to, aby bolo zabezpečené uplatňovanie 

existujúcich právnych predpisov a dodržiavanie príslušných medzinárodných dohôd 

vrátane príslušných doložiek o boji proti podvodom a korupcii, ktorými sa ustanovujú 

sankcie, všetkými stranami; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s ďalšími 

krajinami v oblasti boja proti podvodom a uzavrela nové dohody o administratívnej 

spolupráci; vyzýva Komisiu, aby naďalej do všetkých medzinárodných dohôd EÚ 

zahŕňala ustanovenia zamerané na boj proti podvodom a korupcii, aby tak pripravila pôdu 

pre posilnenú spoluprácu v oblasti boja proti organizovanému zločinu, pašeráctvu a 

ďalším formám nezákonného alebo nedovoleného obchodu; 

6.  zdôrazňuje, že aby nebola prerušená výroba a legálny obchod s generikami, je dôležité 

rozlišovať medzi zákonnými generikami a podvodnými falošnými liekmi, a znovu vyzýva 

všetky členské štáty, ktoré podpísali, ale ešte neratifikovali Protokol OSN na odstránenie 

nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, aby čo najskôr dokončili proces jeho 

ratifikácie; 

7. pripomína vnútorné štandardy EÚ v oblasti boja proti korupcii a ochrany oznamovateľov 

korupcie a je presvedčený, že by mali byť jasne rozšírené na oznamovateľov korupcie 

odhaľujúcich podvody v súvislosti s medzinárodnými dohodami vrátane dohôd o 

obchode; 

8. víta kľúčovú úlohu, ktorú plní program makrofinančnej pomoci EÚ (MFA) v 

presadzovaní reforiem zo strany najbližších obchodných partnerov EÚ; žiada, aby 

Komisia aj naďalej podávala Parlamentu a členským štátom správy s cieľom zabezpečiť, 

aby sa všetky prostriedky použili v úplnom súlade so základným nariadením a 

konzistentne s regionálnou súdržnosťou a presadzovaním regionálnej stability, čim sa 

obmedzí riziko zneužívania návratných úverov; požaduje dlhodobé posúdenie vplyvu 

programov makrofinančnej pomoci na boj proti korupcii a podvodom v prijímajúcich 

krajinách. 
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