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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig meget over, at EU har ratificeret aftalen om handelslettelser (TFA), som er 
den første multilaterale aftale siden oprettelsen af WTO i 1995 og minder om, hvor 
vigtigt det er, at alle WTO's signatarer gennemfører den fuldt ud med henblik på at 
forenkle og modernisere eksport- og importprocedurerne øge handelsstrømmene på 
globalt plan; opfordrer Kommissionen til at dele sin bedste praksis i WTO's TFA-
udvalg for at fremme en koordineret gennemførelse af moderne og gennemsigtige 
procedurer med EU's handelspartnere; opfordrer Kommissionen til fortsat at arbejde tæt 
sammen med OECD og Verdenstoldorganisationen (WCO) om at reducere eksisterende 
huller i toldkontrolsystemerne;

2. henleder opmærksomheden på, at globaliseringen i stigende grad forbinder de 
økonomiske aktører på tværs af forskellige lande og øger værdikædernes kompleksitet; 
understreger, at en fuldt ud fungerende toldunion er afgørende for at sikre EU's 
troværdighed og styrke i forhandlingerne om handelsaftaler; understreger i denne 
sammenhæng, at en effektiv toldunion bør fremme handelen og mindske den 
administrative byrde for lovlydige handlende, navnlig SMV'er og sikre en effektiv 
kontrol, så det sikres, at varer, der kommer ind på det indre marked fuldt ud lever op til 
reglerne og EU's standarder, bl.a. ved at fremme samarbejdet mellem medlemsstaternes 
toldmyndigheder og tredjelande; opfordrer Kommissionen til at forbedre og intensivere 
den interne koordinering i toldspørgsmål;

3. understreger, at det er af afgørende betydning at etablere ukomplicerede toldprocedurer 
i hele Unionen gennem en reform af EU-toldkodeksen og IT-infrastrukturen, herunder 
tilpasning til WCO's datamodel; opfordrer til en hurtig gennemførelse fra alle parters 
side af de nye IT-systemer senest inden den nye forlængede frist i 2025 og til, med dette 
mål for øje, at sikre, at der er ressourcer til rådighed; mener, at digitalisering har 
potentiale til at gøre udvekslingen af oplysninger og betaling af told mere gennemsigtig 
og tilgængelig, navnlig for operatører i tredjelande; understreger, at digitalisering af 
toldoperationer også kan være et effektivt redskab til at tackle korruption ved 
grænserne;

4. henleder opmærksomheden på betydningen af toldunionen som en af de vigtigste kilder 
til EU's finansielle kapacitet; bemærker, at de nuværende forskellige grader af kontrol 
og kvaliteten heraf samt sanktionspolitikker ved indgangsstederne til toldunionen ofte 
fører til forvridning af internationale handelsstrømme, hvilket øger problemet med 
"forum shopping" og bringer det indre markeds integritet i fare; tilskynder i denne 
forbindelse og i lyset af artikel 23 i TFA kraftigt til, at ansvarsområder fra nationale 
toldmyndigheder overføres til EU-plan;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre EU-
toldkodeksen på en koordineret, ensartet og effektiv måde, der sikrer, at alle varer, der 
indføres i EU, behandles ens, hvilket f.eks. vil øge forbrugersikkerheden; opfordrer 
Kommissionen til at fastsætte mål og udvikle resultatindikatorer for toldmyndighederne 
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og understreger behovet for yderligere harmonisering af uddannelsen af toldpersonalet;

6. mener, at EU's associerede lande inden for rammerne af politikken for Det Østlige 
Partnerskab, som har gjort betydelige fremskridt med hensyn til gennemførelsen af 
reformer, der er relaterede til associeringsaftalen og vidtgående og brede 
frihandelsaftale, i sidste ende kan blive medlem af toldunionen, hvilket vil lette 
samhandelen mellem de associerede lande i Det Østlige Partnerskab og EU, reducere de 
administrative omkostninger og fremme økonomisk vækst;

7. mener, at der er behov for en bedre koordinering mellem Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF), toldmyndigheder og markedstilsynsmyndigheder, ikke 
blot for at bekæmpe forfalskninger og illoyal konkurrence, men også for at bremse den 
illegale handel med varer, der krænker EU-lovgivningen om intellektuel ejendomsret;

8. minder om, at Det Forenede Kongerige bliver et tredjeland efter dets udtræden af EU, 
hvorved EU's ydre grænser ændres; minder også om, at Det Forenede Kongerige fortsat 
vil deltage i toldunionen i overgangsperioden; understreger, at brexitprocessen ikke bør 
have en negativ indvirkning på forvaltningen af toldunionen eller på de midler, der er 
afsat til udvikling af IT-infrastruktur.
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