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NÁVRHY: 

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

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

A. keďže v kontexte globálneho obchodného prostredia hrajú colné služby významnú úlohu 

pri vyrovnávaní sa so škodou, ktorú nezákonný obchod spôsobuje formálnemu 

hospodárstvu, pričom takisto pomáhajú lepšie tento nezákonný obchod pochopiť a 

bojovať proti nemu; 

B. keďže siete nezákonných činností negatívne vplývajú na hospodárstva členských štátov 

EÚ, pokiaľ ide o rast, pracovné miesta, zahraničné investície, integritu trhov, hospodársku 

súťaž, obchod a stratu colných príjmov, pričom za túto stratu nakoniec platia európski 

daňoví poplatníci; 

C. keďže nezákonný obchod je prvoradou obavou pre podniky a predstavuje výraznú hrozbu, 

ktorú sprevádzajú rastúce globálne riziká, čo sa týka transparentnosti, integrity a finančnej 

hodnoty, a zároveň kopíruje využívanie globálnych obchodných mechanizmov a 

dodávateľských reťazcov; 

D. keďže v dôsledku nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, a najmä prepravy 

pašovaných a falšovaných cigariet, prichádzajú členské štáty ročne o tržby (clá, DPH a 

spotrebné dane) vo výške viac ako 10 miliárd EUR; 

E. keďže nadnárodný organizovaný zločin zarába na falšovaní, nezákonnom obchode 

so zbraňami a drogami veľké peniaze, a to prostredníctvom nezákonných hospodárskych a 

obchodných kanálov;  

F. keďže rastúci výskyt pašovania, obchodovania s ľuďmi a ďalších foriem nelegálneho a 

nezákonného obchodu neovplyvňuje len výber ciel zo strany členských štátov a rozpočet 

EÚ, ale takisto úzko súvisí s organizovaným medzinárodným zločinom, ohrozovaním 

spotrebiteľov a negatívnymi dosahmi na fungovanie jednotného trhu, čo narúša rovnaké 

podmienky pre všetky konkurenčné spoločnosti, najmä malé a stredné podniky;  

G. keďže ochrana práv duševného vlastníctva je kľúčom k ochrane a podpore hospodárstva 

EÚ, ako aj k rastu a zamestnanosti; 

1. konštatuje, že colné služby čelia novým druhom výziev, ktoré sa týkajú nových spôsobov 

obchodovania, ako aj bezpečnosti a ochrany tovaru v rámci dovozných postupov alebo pri 

medzinárodnom tranzite s destináciou v Európe; 

2. poznamenáva, že efektívnosť colných postupov má zásadný význam nielen pre uľahčenie 

obchodu, ale aj pre efektívne a účelné presadzovanie práva, pokiaľ ide o falšovanie a 

pašovanie zdaniteľného tovaru vstupujúceho do EÚ; domnieva sa, že colné služby sú na 

pomedzí bezpečného pohybu tovaru, a teda ochrany spotrebiteľov v EÚ, a vykonávania 

ustanovení obchodných dohôd; 

3. domnieva sa, že uľahčenie obchodu by malo zahŕňať spoločné a štandardizované pravidlá 

týkajúce sa metód, transparentnosti, integrity a zodpovednosti colných postupov, ktoré 

musia všetky členské štáty dodržiavať;  
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4. zastáva názor, že kvalita a výkonnosť colných kontrol pri tranzite tovaru, predovšetkým 

pri prepravných a dopravných činnostiach v prístavoch a na hraniciach, má prvoradý 

význam a musí sa zlepšiť; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v súčasnosti existuje 

skutočný rozdiel medzi druhmi kontrol v rámci Únie, pričom sa uprednostňujú niektoré 

prístupové cesty, najmä prístavy, na úkor iných prístupových ciest, kde sa vykonávajú 

prísnejšie kontroly; považuje za potrebné zabezpečiť, aby členské štáty uplatňovali 

homogénne a štandardizované kontrolné postupy filtrovania v prístavoch a na hraniciach 

prostredníctvom podpory moderných a technologicky rozvinutých kontrolných stratégií 

založených na riadení rizika;  

5. domnieva sa, že členské štáty by sa mali pri colných kontrolách, a podľa možnosti aj pri 

ďalších relevantných kontrolách na hraniciach, zamerať na vysokorizikové zásielky 

náhodne vybrané na základe spoločných kritérií výberu vrátane kritérií týkajúcich sa 

povahy a opisu tovaru, krajiny pôvodu, krajiny, z ktorej bol tovar odoslaný, hodnoty 

tovaru, záznamu o plnení regulačných požiadaviek zo strany obchodníkov a spôsobu 

dopravy; 

6. podporuje všetky snahy zamerané na podporu integrity medzinárodného obchodu a 

prechod na plne elektronické colné postupy EÚ do roku 2020, ako sa uvádza v novom 

colnom kódexe Únie, čím sa posilní transparentnosť kontrol vzoriek tovaru a kontajnerov; 

7. konštatuje, že colná správa a jej modernizácia sú nákladné; je presvedčený, že jedným z 

kľúčových cieľov reformy colných postupov a operácií by malo byť dosiahnutie vyššej 

účinnosti, čo by viedlo k zníženiu nákladov a úsporám v dlhodobom horizonte; 

8. domnieva sa, že je potrebné zlepšiť koordináciu medzi úradom OLAF, colnými orgánmi a 

orgánmi dohľadu nad trhom, a to nielen pokiaľ ide o boj proti falšovaniu, ale aj 

zamedzenie obchodu s nezákonnými výrobkami, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi 

v oblasti ochrany duševného vlastníctva EÚ; 

9. zdôrazňuje úlohu úradu OLAF pri vyšetrovaní krátenia dovozných ciel (vrátane 

konvenčných, antidampingových a vyrovnávacích ciel) pre všetky typy komodít a tovaru, 

predovšetkým v prípade nepravdivých prehlásení o pôvode (v preferenčných aj 

nepreferenčných režimoch) a podhodnotenia a nesprávneho opisu výrobkov; vyzýva úrad 

OLAF, aby zohrával aktívnejšiu úlohu pri koordinácii súvisiacich vyšetrovaní národných 

colných správ členských štátov EÚ a ďalších partnerov v EÚ aj mimo nej;  

10. poukazuje na to, že pravidelné spoločné colné operácie zohrávajú dôležitú úlohu 

pri ochrane verejných financií v EÚ tým, že identifikujú riziká na konkrétnych 

obchodných cestách a chránia občanov a zákonné podnikanie tým, že bránia vstupu 

nezákonných výrobkov do EÚ; vyzýva úrad OLAF, aby zvýšil poskytovanú podporu 

pre colné orgány členských štátov EÚ, ako aj niektorých tretích krajín, aby mohli 

uskutočňovať viac spoločných colných operácií, pri ktorých využijú svoju technickú 

infraštruktúru, IT a komunikačné nástroje, strategickú analýzu a administratívnu a 

finančnú podporu, s cieľom zlepšiť účinnosť colných služieb pri vykonávaní cielených 

kontrol na úrovni EÚ;  

11. domnieva sa, že pokiaľ ide o ochranu finančných záujmov EÚ, hoci sa nespochybňuje 

potreba uzavrieť ambiciózne a rozsiahle obchodné dohody s hlavnými obchodnými 

partnermi EÚ zamerané na znižovanie a odstraňovanie colných sadzieb, je potrebné 
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vykonať ďalšie dôkladné hodnotenie vplyvov vykonávania dohody o voľnom obchode na 

rozpočet Únie, pokiaľ ide o stratu vlastných zdrojov vo forme colných poplatkov (ktoré v 

súčasnosti predstavujú 12 % rozpočtových prostriedkov Únie); 

12. domnieva sa, že Komisia by mala po posúdení štandardizovaných rizík lepšie 

monitorovať krajiny, ktoré ťažia z preferenčného zaobchádzania, najmä s cieľom overiť 

vykonávanie pravidiel pôvodu a kumulácie; v tejto súvislosti považuje kontrolu pôvodu 

dovážaných výrobkov a primeranosť podkladov o udelení preferenčného zaobchádzania 

za kľúčovú zložku stratégií kontroly a sledovateľnosti; 

13. zastáva názor, že vytvorenie rizikových profilov EÚ týkajúcich sa dohôd o voľnom 

obchode v rámci systémov riadenia rizika a stratégie kontroly členských štátov im umožní 

výmenu spoločného prístupu k analýze rizika s cieľom znížiť straty z rozpočtu EÚ; 

14. podporuje začlenenie doložiek o boji proti podvodom do obchodných a investičných 

dohôd s cieľom chrániť finančné záujmy Únie, a to vrátane daňových podvodov a 

daňových únikov, korupcie zameranej na obchod a prania špinavých peňazí; vyzýva Úniu, 

aby okrem toho vo všetkých budúcich obchodných dohodách častejšie využívala 

bezpečnostné a ochranné opatrenia, ako napr. pozastavenie preferencií v rámci doložky o 

boji proti podvodom alebo v rámci doložiek o riadení administratívnych chýb, ktoré sú 

súčasťou dohôd o voľnom obchode; 

15. zdôrazňuje potrebu predložiť návrh harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa vymedzenia 

trestných činov a sankcií v prípadoch organizovanej a nadnárodnej trestnej činnosti s 

cieľom účinne predchádzať nezákonnej činnosti a bojovať proti nej;  

16. okrem toho sa domnieva, že je nevyhnutné zjednodušiť prístup podnikov EÚ k rýchlym 

antidumpingovým konaniam vzhľadom na možné straty pre vnútroštátne rozpočty a 

rozpočet EÚ vyplývajúce z narušenia hospodárskej súťaže spôsobenej nekalými 

obchodnými praktikami alebo partnermi, čo poškodzuje MSP; 

17. požaduje užšiu colnú spoluprácu tak v rámci Únie, ako aj s tretími krajinami, s cieľom 

posilniť opatrenia zamerané na boj proti nezákonnému obchodu na hraniciach EÚ a 

pomáhať tvorcom politík pri mapovaní nedostatkov trhu a medzinárodného 

dodávateľského reťazca, ako aj sledovať a odstraňovať prepojenia medzi aktérmi 

zapojenými do činností nezákonného obchodu; 

18. poukazuje takisto na to, že je potrebné využívať štatistické údaje týkajúce sa dovozných 

kontrol EÚ účinne, aby sa odhalili chýbajúce údaje potrebné na vypracovanie 

zmierňujúcich stratégií na odstránenie sietí nezákonného obchodu a riešenie príčin 

problému tým, že sa zabráni dovozu tovaru, ktorý nie je v súlade s právami duševného 

vlastníctva, a vzniku nových spôsobov a trás pašovania; je presvedčený, že je potrebné 

podporiť spoluprácu medzi colnými orgánmi v oblasti administratívy na medzinárodnej 

úrovni, ako aj rozvoj partnerstiev s podnikmi s cieľom bojovať proti porušovaniu colných 

predpisov a obchádzaniu daňových povinností; 

19. uznáva, že účinné presadzovanie práv duševného vlastníctva je hlavným cieľom, ktorý 

musia colné orgány neustále sledovať v prospech jednotného trhu EÚ a občanov Únie 

prostredníctvom vhodnej spolupráce s obchodnými partnermi v rámci dohôd o voľnom 

obchode, pričom cieľom tejto snahy by mal byť boj proti porušovaniu práv duševného 
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vlastníctva v medzinárodných dodávateľských reťazcoch v takých oblastiach, ako je 

falšovanie (zneužívanie ochrannej známky), pirátstvo (porušovanie autorských práv), 

pašovanie citlivých výrobkov, akými sú napríklad farmaceutické výrobky alebo vysoko 

zdaňované tovary, zemepisné označenia a označenia pôvodu, preprava a predaj 

falšovaných výrobkov a daňové podvody; 

20. konštatuje, že v snahe predísť regulačnej kontrole vývozu/dovozu sa môže zanedbať 

zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, čo ohrozuje spoločnosť a trhy a poškodzuje 

hospodárstva v rôznej miere. 
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