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EHDOTUKSET 

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että tullilaitoksella on tärkeä tehtävä kansainvälisen kaupan 

toimintaympäristössä, kun on kyse laittoman kaupan viralliselle taloudelle aiheuttamista 

vahingoista sekä sen ymmärtämisen ja torjumisen helpottamisesta; 

B. toteaa, että laittoman toiminnan verkostot haittaavat unionin jäsenvaltioiden talouksia, kun 

on kyse kasvusta, työpaikoista, ulkomaisista investoinneista, markkinoiden eheydestä, 

kilpailusta, kaupasta ja tullitulojen menetyksestä, josta kärsivät viime kädessä 

eurooppalaiset veronmaksajat; 

C. toteaa, että laiton kauppa on liike-elämän ensisijainen huolenaihe ja merkittävä uhka, 

johon liittyy kasvavia maailmanlaajuisia riskejä, jotka koskevat avoimuutta, eheyttä ja 

taloudellista arvoa, ja se heijastaa maailmankaupan järjestelmien ja toimitusketjujen 

käyttöä; 

D. toteaa, että laiton kaupankäynti tupakkatuotteilla, erityisesti salakuljetettujen ja 

väärennettyjen savukkeiden tuonti, aiheuttaa jäsenvaltioille vuosittain yli 10 miljardin 

euron tulonmenetykset (tullien, arvonlisäveron ja valmisteverojen menetyksinä); 

E. toteaa, että väärentäminen, laiton asekauppa ja huumausainekauppa tuottavat suuria 

summia kansainväliselle järjestäytyneelle rikollisuudelle laittomien talous- ja 

liiketoimintayhteyksien kautta; 

F. katsoo, että salakuljetuksen ja muun laittoman ja kielletyn kaupan yleistyminen ei vaikuta 

ainoastaan jäsenvaltioiden keräämiin tulleihin ja EU:n budjettiin, vaan se on myös 

vahvasti yhteydessä kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen, kuluttajia 

uhkaaviin riskeihin sekä sisämarkkinoille koituviin haitallisiin seurauksiin, jotka estävät 

luomasta tasavertaisia toimintaedellytyksiä kaikille kilpaileville yrityksille, erityisesti pk-

yrityksille; 

G. katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu on keskeistä EU:n talouden sekä kasvun ja 

työllisyyden suojelun ja edistämisen kannalta; 

1. toteaa, että tullilaitoksella on edessään uudenlaisia haasteita, jotka liittyvät sekä uusiin 

kaupankäyntitapoihin että niiden tavaroiden turvallisuuteen ja suojeluun, jotka ovat 

tuontimenettelyjen alaisia tai kansainvälisessä kauttakulkuliikenteessä johonkin 

määräpaikkaan Euroopassa; 

2. toteaa, että tullimenettelyjen tehokkuus on erittäin tärkeää paitsi kaupan helpottamisen 

kannalta myös EU:n alueelle tuotavien valmisteveron alaisten tuotteiden väärentämisen ja 

salakuljetuksen torjumiseksi tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti; katsoo, että tullilaitos 

on ristipaineessa EU:n laajuisen tavaroiden liikkumisen ja kuluttajien suojelun 

turvaamisen ja kauppasopimusten määräysten täytäntöönpanon välillä; 
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3. katsoo, että kaupan helpottamiseen olisi sisällyttävä tullimenettelyjen menetelmiä, 

avoimuutta, lahjomattomuutta ja vastuuvelvollisuutta koskevia yhteisiä ja standardoituja 

sääntöjä, joita kaikkien jäsenvaltioiden olisi noudatettava; 

4. katsoo, että tavaroiden kauttakulkua koskevien tullitarkastusten laatu ja toimivuus ovat 

ensisijaisen tärkeitä, erityisesti kun on kyse tavaroiden laivaus- ja kuljetustoiminnoista 

satamissa ja rajoilla, ja toteaa, että niitä olisi parannettava; pitää valitettavana, että 

unionissa on eri tarkastustyyppien välillä tosiasiallisia eroja, jotka helpottavat tiettyjen, 

erityisesti satamien kautta kulkevien tuloreittien käyttöä, mutta ovat haitaksi muille 

reiteille, joilla suoritetaan tiukempia tarkastuksia; pitää tarpeellisena varmistaa, että 

jäsenvaltiot käyttävät yhdenmukaisia ja standardoituja valvontatekniikoita satamissa ja 

rajoilla toteutettavissa seulonnoissa ja edistävät uudenaikaisia, teknisesti kehittyneitä ja 

riskinhallintaan perustuvia valvontastrategioita; 

5. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi keskitettävä tullivalvonta ja mahdollisuuksien mukaan 

muu asiaankuuluva rajavalvonta korkean riskin lähetyksiin, jotka on valittu satunnaisesti 

käyttämällä yhteisiä valikoivuutta koskevia perusteita, jotka liittyvät esimerkiksi 

tavaroiden luonteeseen ja kuvaukseen, alkuperämaahan, maahan, josta tavarat on 

lähetetty, tavaroiden arvoon, tietoihin kauppiaiden aiemmasta lakisääteisten 

tullivaatimusten noudattamisesta sekä kuljetusvälineisiin; 

6. tukee kaikkia pyrkimyksiä edistää eheyttä kansainvälisessä kaupassa siirryttäessä täysin 

sähköisiin EU:n tullimenettelyihin vuoteen 2020 mennessä unionin uuden tullikoodeksin 

mukaisesti, koska näin lisätään tavara- ja konttinäytteiden tarkastusten avoimuutta; 

7. toteaa, että tullin hallintotoiminta ja nykyaikaistaminen tulevat kalliiksi; katsoo, että yksi 

tullimenettelyjen ja -operaatioiden keskeisistä tavoitteista olisi oltava tehokkuuden 

lisääminen siten, että kustannukset alenevat ja saadaan aikaan säästöjä pitkällä aikavälillä; 

8. pitää tärkeänä, että OLAFin ja tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten toimintaa 

koordinoidaan paremmin, jotta voidaan torjua salakuljetusta ja myös hillitä EU:n teollis- 

ja tekijänoikeuksia koskevia säädöksiä rikkovilla laittomilla tuotteilla käytävää kauppaa; 

9. korostaa OLAFin roolia kaikenlaisiin hyödykkeisiin ja tavaroihin sovellettaviin 

tuontiveroihin (mukaan luettuina sopimus-, polkumyynti- ja tasoitustullit) liittyvien 

petosten tutkimisessa, etenkin kun on kyse virheellisistä alkuperäilmoituksista (sekä 

etuuskohteluun että muuhun kuin etuuskohteluun perustuvissa järjestelmissä), tavaroiden 

tullausarvon määrittämisestä alemmaksi ja niiden väärästä kuvauksesta; kehottaa OLAFia 

toimimaan entistä aktiivisemmin tässä yhteydessä EU:n jäsenvaltioiden kansallisten 

tullilaitosten ja muiden, sekä EU:n sisäisten että sen ulkopuolisten kumppanien 

suorittamien tutkimusten koordinoinnissa; 

10. korostaa, että säännöllisillä yhteisillä tullioperaatioilla on keskeinen merkitys EU:n 

julkisen talouden turvaamisessa, sillä niillä voidaan selvittää, missä määrättyjen 

kauppareittien riskit ovat, ja suojella kansalaisia ja laillista liiketoimintaa estämällä 

laittomien tuotteiden tulo EU:n alueelle; kehottaa OLAFia lisäämään toimiaan ja 

tarjoamaan EU:n jäsenvaltioiden ja eräiden kolmansien maiden tulliviranomaisille tukea 

yhteisten tullioperaatioiden lisäämiseksi sen käytössä olevan teknisen infrastruktuurin 

sekä tietotekniikka- ja viestintävälineiden avulla sekä strategiseen analysointiin liittyvää ja 
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hallinnollista ja taloudellista tukea, jotta voidaan parantaa tullilaitosten tehokkuutta EU:n 

laajuisten kohdennettujen tarkastusten suorittamisessa; 

11. katsoo, että vaikka EU:n taloudellisten etujen suojelussa ei kyseenalaisteta tarvetta tehdä 

EU:n tärkeimpien kauppakumppanien kanssa kunnianhimoisia ja laaja-alaisia 

kauppasopimuksia, joilla pyritään vähentämään ja poistamaan tulleja, on välttämätöntä 

tehdä perusteellinen lisäarviointi vapaakauppasopimusten täytäntöönpanon vaikutuksista 

unionin talousarvioon, kun on kyse omien varojen menetyksestä tullimaksuina (jotka 

muodostavat tällä hetkellä 12 prosenttia unionin talousarviovaroista); 

12. katsoo, että komission olisi seurattava tiiviimmin vakiomuotoisesti ja riskilähtöisesti 

etuuskohtelun piiriin kuuluvia maita erityisesti alkuperä- ja kumulaatiosääntöjen 

täytäntöönpanon tarkistamiseksi; katsoo tässä yhteydessä, että maahantuotujen tuotteiden 

alkuperäaseman ja niiden asiakirjojen asianmukaisuuden tarkistaminen, joiden perusteella 

etuuskohtelu myönnetään, on olennaista valvontastrategioiden ja jäljitettävyyden kannalta; 

13. katsoo, että vapaakauppasopimuksia koskeva EU:n riskiprofiilien laatiminen osana 

jäsenvaltioiden riskinhallintajärjestelmiä ja valvontastrategioita tuottaisi jäsenvaltioille 

riskianalyysia koskevan yhteisen lähestymistavan, jonka avulla voitaisiin vähentää EU:n 

talousarvioon kohdistuvia tappioita; 

14. tukee petosten vastaisten lausekkeiden sisällyttämistä kauppa- ja investointisopimuksiin, 

jotta voidaan suojata unionin taloudellisia etuja muun muassa veropetoksilta ja 

veronkierrolta, kauppaan liittyvältä korruptiolta ja rahanpesulta; kehottaa unionia lisäksi 

hyödyntämään paremmin kaikkien tulevien kauppasopimusten varo- ja suojatoimenpiteitä, 

kuten etuuskohtelun soveltamisen keskeyttämistä, vapaakauppasopimuksiin sisällytettyjen 

petosten vastaisten tai hallinnollisten virheiden hallintaa koskevien lausekkeiden nojalla; 

15. painottaa, että tarvitaan ehdotus, joka sisältää yhdenmukaiset perusteet järjestäytyneeseen 

ja kansainväliseen rikollisuuteen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelemiseksi, 

jotta laitonta toimintaa voidaan ehkäistä ja torjua tehokkaasti; 

16. pitää lisäksi ratkaisevan tärkeänä, että voidaan helpottaa EU:n yritysten mahdollisuutta 

saada käyttöönsä nopeat polkumyynnin vastaiset menettelyt, kun otetaan huomioon 

kilpailun vääristymisestä kumppanien hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen takia 

mahdollisesti kansallisille talousarvioille ja EU:n talousarviolle aiheutuvat tappiot, jotka 

vaikuttavat haitallisesti pk-yrityksiin; 

17. kehottaa tekemään tiiviimpää tulliyhteistyötä sekä unionin sisällä että kolmansien maiden 

kanssa, jotta voidaan tehostaa toimia laittoman kaupan torjumiseksi EU:n rajoilla ja auttaa 

päättäjiä markkinoiden ja kansainvälisen toimitusketjun haavoittuvuuksien 

kartoittamisessa sekä laittomaan kauppaan osallistuvien toimijoiden välisten yhteyksien 

jäljittämisessä ja purkamisessa; 

18. huomauttaa lisäksi, että on tarpeen vaihtaa EU:n tuontivalvontaan liittyviä tilastotietoja, 

jotta voidaan havaita puutteet tiedoissa, joita tarvitaan laittoman kaupan verkostojen 

purkamista koskevien strategioiden kehittämiseen, ja jotta voidaan puuttua ongelman 

ytimeen estämällä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden tuonti ja uusien 

salakuljetustapojen ja -reittien luominen; katsoo, että on edistettävä tulliviranomaisten 
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välistä hallinnollista yhteistyötä kansainvälisellä tasolla ja kehitettävä kumppanuuksia 

yritysten kanssa, jotta voidaan torjua tullirikkomukset ja verovelvoitteiden kiertäminen; 

19. toteaa, että yleisenä tavoitteena on teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen tehokas 

valvonta, jota tulliviranomaisten on vakaasti tehtävä EU:n sisämarkkinoiden ja EU:n 

kansalaisten hyväksi ja asianmukaisessa yhteistyössä vapaakauppasopimusten 

kauppakumppanien kanssa, jotta voidaan torjua teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia 

kansainvälisissä toimitusketjuissa sellaisilla aloilla kuin väärentäminen 

(tavaramerkkiloukkaukset), piratismi (tekijänoikeusloukkaukset), arkojen tuotteiden, 

kuten lääkkeiden tai korkean veron alaisten tavaroiden, salakuljetus, maantieteelliset 

merkinnät ja alkuperämerkinnät, väärennettyjen tuotteiden lähetys ja myynti sekä 

veronkierto; 

20. toteaa, että pyrittäessä välttämään säänneltyä vienti- ja tuontivalvontaa saatetaan sivuuttaa 

kuluttajien terveys ja turvallisuus, aiheuttaa riskejä yhteiskunnalle ja markkinoille ja 

vahingoittaa talouksia vaihtelevassa määrin. 
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