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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελωνειακές υπηρεσίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 

πλαίσιο του παγκόσμιου περιβάλλοντος συναλλαγών, στην αντιμετώπιση των ζημιών που 

προκαλούνται στην επίσημη οικονομία από το παράνομο εμπόριο αλλά και στην 

καλύτερη κατανόηση και στην αντιμετώπιση του ίδιου του παράνομου εμπορίου· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα παράνομων δραστηριοτήτων έχουν καταστροφικές 

επιπτώσεις στις οικονομίες των κρατών μελών της Ένωσης όσον αφορά την οικονομική 

ανάπτυξη, την απασχόληση, τις ξένες επενδύσεις, την ακεραιότητα των αγορών, τις 

συναλλαγές και την απώλεια τελωνειακών εσόδων, απώλεια που επιβαρύνει τελικά τον 

ευρωπαίο φορολογούμενο· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για τον 

επιχειρηματικό κόσμο και αντιπροσωπεύει σοβαρή απειλή με αυξανόμενους κινδύνους σε 

παγκόσμια κλίμακα, από άποψη διαφάνειας, ακεραιότητας και χρηματοοικονομικής 

αξίας, αντιγράφοντας τη λειτουργία των παγκόσμιων εμπορικών καθεστώτων και 

αλυσίδων εφοδιασμού· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού, και ιδίως η μεταφορά 

λαθραίων και παραποιημένων τσιγάρων, προκαλεί κάθε χρόνο στα κράτη μέλη απώλειες 

εσόδων πάνω από 10 δισεκατομμυρίων EUR (δασμοί, ΦΠΑ και φόροι κατανάλωσης)· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση, το λαθρεμπόριο όπλων και η διακίνηση 

ναρκωτικών αποφέρουν τεράστια κέρδη στο διεθνές οργανωμένο έγκλημα μέσω 

παράνομων οικονομικών και επιχειρηματικών διαύλων· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των κρουσμάτων λαθρεμπορίου, των παράνομων 

συναλλαγών και άλλων μορφών παράνομου και αθέμιτου εμπορίου δεν έχουν μόνο 

αντίκτυπο στην είσπραξη δασμών από τα κράτη μέλη και στον προϋπολογισμό της ΕΕ, 

αλλά συνδέονται επίσης στενά με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, αποτελούν απειλή για 

τους καταναλωτές και έχουν αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 

που υποσκάπτουν την ισότητα των όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις και 

ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) 

έχει καίρια σημασία τόσο για την προστασία και την προώθηση της οικονομίας της ΕΕ, 

όσο και για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση· 

1. επισημαίνει ότι οι τελωνειακές υπηρεσίες βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις, 

που έχουν σχέση τόσο με νέους τρόπους συναλλαγών όσο και με την ασφάλεια και την 

προστασία των εμπορευμάτων στο πλαίσιο διαδικασιών εισαγωγής ή διεθνούς 

διαμετακόμισης με προορισμό στην Ευρώπη· 

2. επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα των τελωνειακών διαδικασιών έχει ζωτική 

σημασία όχι μόνο για τη διευκόλυνση του εμπορίου, αλλά και για την επιβολή του νόμου 
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όσον αφορά την καταπολέμηση της παραποίησης και του λαθρεμπορίου προϊόντων που 

υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ· θεωρεί 

ότι οι τελωνειακές υπηρεσίες βρίσκονται στο σταυροδρόμι μεταξύ της ασφαλούς 

κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, της προστασίας των καταναλωτών εντός της ΕΕ, και 

της εφαρμογής των διατάξεων των εμπορικών συμφωνιών· 

3. φρονεί ότι η διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών θα πρέπει να περιλαμβάνει 

κοινούς και τυποποιημένους κανόνες για τις μεθόδους, τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και 

τη λογοδοσία στις τελωνειακές διαδικασίες, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από όλα τα 

κράτη μέλη· 

4. είναι της γνώμης ότι η ποιότητα και οι επιδόσεις των τελωνειακών ελέγχων που 

διενεργούνται στη διαμετακόμιση των εμπορευμάτων, ιδιαίτερα για τις αποστολές και τις 

μεταφορές στους λιμένες και στα σύνορα, είναι ύψιστης σπουδαιότητας και πρέπει να 

βελτιωθούν· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει 

στην πράξη ένα κενό όσον αφορά τους τύπους των ελέγχων στην Ένωση, το οποίο ευνοεί 

ορισμένους διαδρόμους πρόσβασης, σε συγκεκριμένους λιμένες, σε βάρος άλλων, όπου οι 

διεξαγόμενοι έλεγχοι είναι αυστηρότεροι· κρίνει αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν 

ομοιογενείς και τυποποιημένες τεχνικές ελέγχου στα κράτη μέλη για «φιλτράρισμα» 

στους λιμένες και στα σύνορα, με την προώθηση σύγχρονων, τεχνολογικά προηγμένων 

στρατηγικών ελέγχου βασιζόμενων στη διαχείριση κινδύνου· 

5. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επικεντρώνουν τους τελωνειακούς ελέγχους και, 

στο μέτρο του δυνατού, άλλους συναφείς συνοριακούς ελέγχους, σε φορτία υψηλής 

επικινδυνότητας επιλεγόμενα τυχαία, με τη χρήση κοινών κριτηρίων επιλεκτικότητας στα 

οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η φύση και η περιγραφή των εμπορευμάτων, η 

χώρα προέλευσης, η χώρα από την οποία στάλθηκαν τα εμπορεύματα, η αξία των 

εμπορευμάτων, το μητρώο κανονιστικής συμμόρφωσης των εμπόρων, και το μεταφορικό 

μέσο· 

6. υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προώθηση της 

ακεραιότητας του διεθνούς εμπορίου με τη μετάβαση σε πλήρως ηλεκτρονικές 

τελωνειακές διαδικασίες της ΕΕ έως το 2020, όπως προβλέπεται στον νέο τελωνειακό 

κώδικα της Ένωσης, που θα ενισχύσει τη διαφάνεια του ελέγχου μέσω δειγματοληψίας 

εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων· 

7. επισημαίνει ότι η διοίκηση και ο εκσυγχρονισμός των τελωνείων έχουν μεγάλο 

οικονομικό κόστος· πιστεύει ότι ένας από τους κύριους στόχους των μεταρρυθμίσεων των 

τελωνειακών διαδικασιών και πράξεων θα πρέπει να είναι η επίτευξη μεγαλύτερης 

αποτελεσματικότητας, που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στη μείωση του κόστους και σε 

εξοικονομήσεις· 

8. θεωρεί ότι χρειάζεται καλύτερος συντονισμός μεταξύ OLAF, τελωνειακών αρχών και 

αρχών ελέγχου της αγοράς, προκειμένου όχι μόνο να καταπολεμηθεί η παραποίηση, αλλά 

και να περιοριστεί το εμπόριο παράνομων προϊόντων με τα οποία παραβιάζεται η 

νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ· 

9. τονίζει τον ρόλο της OLAF στη διερεύνηση της δασμοδιαφυγής στις εισαγωγές 

(συμπεριλαμβανομένων συμβατικών δασμών, δασμών αντιντάμπιγκ και 

αντισταθμιστικών δασμών) για όλους τους τύπους εμπορευμάτων και αγαθών, ιδίως δε 
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της δασμοδιαφυγής μέσω ψευδών δηλώσεων προέλευσης (για προτιμησιακά και μη 

καθεστώτα) και μέσω υποτιμολόγησης και εσφαλμένης περιγραφής των αγαθών)· καλεί 

την OLAF να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στον συντονισμό των σχετικών ερευνών 

των εθνικών τελωνειακών υπηρεσιών των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων εταίρων εντός 

και εκτός ΕΕ· 

10. επισημαίνει ότι η τακτική διεξαγωγή Κοινών Τελωνειακών Επιχειρήσεων διαδραματίζει 

ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση των δημόσιων οικονομικών της ΕΕ, δεδομένου ότι επιτρέπει 

να εντοπίζονται οι κίνδυνοι στις επιμέρους εμπορικές οδούς και προστατεύει τους πολίτες 

και τις νόμιμες επιχειρήσεις εμποδίζοντας την είσοδο παράνομων προϊόντων στην ΕΕ· 

καλεί την OLAF να εντείνει την υποστήριξη προς τις τελωνειακές αρχές των κρατών 

μελών της ΕΕ και ορισμένων τρίτων χωρών για τη διεξαγωγή περισσότερων κοινών 

τελωνειακών επιχειρήσεων, μέσω τεχνικής υποδομής, εργαλείων ΤΠ και επικοινωνιών, 

καθώς και με την παροχή στρατηγικής ανάλυσης και διοικητικής και οικονομικής 

στήριξης, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των τελωνειακών υπηρεσιών όσον αφορά 

τη διεξαγωγή στοχευμένων ελέγχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

11. θεωρεί, όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, ότι, δεν 

αμφισβητείται μεν η ανάγκη να συνάπτονται φιλόδοξες και ευρείες εμπορικές συμφωνίες 

με τους μείζονες εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, για τη μείωση και την εξάλειψη των 

τελωνειακών δασμών, αλλά είναι αναγκαία η διεξαγωγή προσεκτικής περαιτέρω 

αξιολόγησης των επιπτώσεων από την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών 

(ΣΕΣ) στον προϋπολογισμό της Ένωσης όσον αφορά την απώλεια ιδίων πόρων υπό 

μορφή τελωνειακών δασμών (που αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύουν το 12% των 

δημοσιονομικών πόρων της Ένωσης)· 

12. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί καλύτερα, βάσει τυποποιημένης 

ανάλυσης κινδύνου, τις χώρες που επωφελούνται από προτιμησιακή μεταχείριση, ιδίως με 

σκοπό να επαληθεύεται η εφαρμογή των κανόνων καταγωγής και σώρευσης· θεωρεί, σε 

αυτό το πλαίσιο, ότι ο έλεγχος του καθεστώτος προέλευσης των εισαγόμενων προϊόντων 

και της επάρκειας των εγγράφων βάσει των οποίων χορηγείται η προτιμησιακή 

μεταχείριση αποτελεί βασική συνιστώσα των στρατηγικών ελέγχου και της 

ιχνηλασιμότητας· 

13. θεωρεί ότι η δημιουργία προφίλ κινδύνου της ΕΕ για τις ΣΕΣ ως μέρους των συστημάτων 

διαχείρισης κινδύνου και της στρατηγικής ελέγχου των κρατών μελών θα επιτρέψει στα 

κράτη μέλη να ακολουθήσουν κοινή προσέγγιση στην ανάλυση κινδύνου, έτσι ώστε να 

μειωθούν οι απώλειες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

14. υποστηρίζει τη συμπερίληψη ρητρών καταπολέμησης της απάτης στις εμπορικές και 

επενδυτικές συμφωνίες, προκειμένου να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της 

Ένωσης, οι οποίες να περιλαμβάνουν τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή, τη 

διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εμπορικού 

χαρακτήρα· καλεί, επιπλέον, την Ένωση να χρησιμοποιεί περισσότερο, σε όλες τις 

μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, προληπτικά μέτρα και μέτρα διασφάλισης, όπως η 

αναστολή των προτιμήσεων στο πλαίσιο μιας ρήτρας για την καταπολέμηση της απάτης ή 

η διαχείριση ρητρών διοικητικών σφαλμάτων που εισάγονται σε συμφωνίες ελευθέρων 

συναλλαγών· 

15. τονίζει ότι είναι αναγκαία η υποβολή πρότασης που να περιλαμβάνει εναρμονισμένους 
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κανόνες για τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για το οργανωμένο 

ή διακρατικό έγκλημα, προκειμένου να προλαμβάνονται αποτελεσματικά και να 

καταπολεμώνται οι παράνομες δραστηριότητες· 

16. πιστεύει, πέραν αυτού, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, οι επιχειρήσεις στην ΕΕ να έχουν 

πρόσβαση σε ταχείες διαδικασίες αντιντάμπινγκ, δεδομένων των ζημιών που μπορούν να 

προκληθούν τόσο στους εθνικούς προϋπολογισμούς όσο και στον προϋπολογισμό της ΕΕ 

από στρεβλώσεις του ανταγωνισμού λόγω αθέμιτων εμπορικών πρακτικών ή αθέμιτης 

συμπεριφοράς εκ μέρους εταίρων, οι οποίες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ· 

17. ζητεί την ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας, τόσο εντός της Ένωσης όσο και με 

τρίτες χώρες, την ένταση των ενεργειών για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του 

λαθρεμπορίου στα σύνορα της ΕΕ, και την επικουρία των υπεύθυνων για τη χάραξη 

πολιτικής στη χαρτογράφηση της αγοράς και των τρωτών σημείων της διεθνούς αλυσίδας 

εφοδιασμού, καθώς και στον εντοπισμό και την εξάλειψη των διασυνδέσεων μεταξύ των 

παραγόντων που ενέχονται σε παράνομες εμπορικές δραστηριότητες· 

18. επισημαίνει, επιπλέον, την ανάγκη για αποτελεσματική κοινοχρησία των στατιστικών 

πληροφοριών σε σχέση με τους ελέγχους των εισαγωγών της ΕΕ, προκειμένου να 

εντοπίζονται τα κενά όσον αφορά τα δεδομένα που απαιτούνται στην ανάπτυξη 

στρατηγικών μετριασμού για την εξάρθρωση των παράνομων εμπορικών δικτύων, και να 

αντιμετωπιστεί η πηγή του προβλήματος με την πρόληψη της εισαγωγής εμπορευμάτων 

που παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και της καθιέρωσης νέων 

μέσων και οδών λαθρεμπορίου· θεωρεί αναγκαία την ενίσχυση τόσο της διοικητικής 

συνεργασίας μεταξύ τελωνειακών αρχών σε διεθνές επίπεδο όσο και της ανάπτυξης 

εταιρικών σχέσεων με επιχειρήσεις, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι τελωνειακές 

παραβιάσεις και η καταστρατήγηση των φορολογικών υποχρεώσεων· 

19. αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

αποτελεί κυρίαρχο στόχο που πρέπει να επιδιώκεται σταθερά από τελωνειακές αρχές, 

προς όφελος της ενιαίας αγοράς και των πολιτών της ΕΕ και μέσω κατάλληλης 

συνεργασίας με τους εμπορικούς της εταίρους στο πλαίσιο της ΣΕΣ, με σκοπό την 

αντιμετώπιση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στις διεθνείς 

αλυσίδες εφοδιασμού που γίνονται μέσω παραποίησης (παραβιάσεις εμπορικών 

σημάτων), πειρατείας (παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), παράνομης 

διακίνησης ευαίσθητων προϊόντων όπως φαρμάκων ή αγαθών με υψηλή φορολογία, 

γεωγραφικών ενδείξεων και επισήμανσης της προέλευσης, μεταφοράς και πώλησης 

προϊόντων παραποίησης και φοροδιαφυγής· 

20. επισημαίνει ότι η επιθυμία να αποφεύγεται ο ρυθμιστικός έλεγχος των 

εισαγωγών/εξαγωγών μπορεί να παραβλέπει την υγεία και την ασφάλεια των 

καταναλωτών, πράγμα που δημιουργεί κινδύνους για την κοινωνία και τις αγορές και 

βλάπτει ταυτόχρονα τις οικονομίες σε ποικίλους βαθμούς. 
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