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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει τη βαθιά του ικανοποίηση για τη κύρωση της Συμφωνίας για τη διευκόλυνση 
του εμπορίου (TFA) από την ΕΕ, της πρώτης πολυμερούς συμφωνίας από τη σύσταση 
του ΠΟΕ το 1995, και υπενθυμίζει τη μεγάλη σημασία που έχει η πλήρης εφαρμογή της 
από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη του ΠΟΕ προκειμένου να απλουστευθούν και να 
εκσυγχρονιστούν οι διαδικασίες εξαγωγών και εισαγωγών σε ολόκληρο τον κόσμο· 
προτρέπει την Επιτροπή να μοιράζεται τις βέλτιστες πρακτικές της στους κόλπους της 
επιτροπής για τη διευκόλυνση του εμπορίου (TFA) του ΠΟΕ προκειμένου να 
προωθήσει τη συντονισμένη εφαρμογή σύγχρονων και διαφανών διαδικασιών με τους 
εμπορικούς εταίρους της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται εκ του 
σύνεγγυς με τον ΟΟΣΑ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (WCO) 
προκειμένου να μειωθούν τα υπάρχοντα κενά στα συστήματα συνοριακών ελέγχων·

2. επισημαίνει ότι, εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, διευρύνονται ολοένα και περισσότερο 
οι διασυνδέσεις οικονομικών φορέων από διάφορες χώρες και ενισχύεται η 
πολυπλοκότητα των αξιακών αλυσίδων· τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργική τελωνειακή 
ένωση αποτελεί ζωτικής σημασίας εγγύηση της αξιοπιστίας και της ισχύος της ΕΕ κατά 
τις διαπραγματεύσεις των εμπορικών συμφωνιών· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
μια αποτελεσματική τελωνειακή ένωση της ΕΕ οφείλει τόσο να διευκολύνει το εμπόριο 
και να μειώνει τις διοικητικές επιβαρύνσεις για τους νόμιμους εμπόρους και δη τις 
ΜΜΕ, όσο και να μεριμνά για την επιβολή εκείνων των αποτελεσματικών ελέγχων που 
θα εγγυώνται ότι τα προϊόντα που εισέρχονται στην ενιαία αγορά συμμορφώνονται 
πλήρως με τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της εδραίωσης 
της συνεργασίας μεταξύ τελωνειακών αρχών κρατών μελών και τρίτων χωρών· καλεί 
την Επιτροπή να βελτιώσει και να ενισχύσει την εσωτερική συνεργασία σε τελωνειακά 
ζητήματα·

3. επισημαίνει ότι η διαμόρφωση απρόσκοπτων τελωνειακών διαδικασιών σε ολόκληρη 
την Ένωση μέσω της μεταρρύθμισης της υποδομής ΤΠ για τον τελωνειακό κώδικα της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ευθυγράμμισης με το μοντέλο δεδομένων του 
ΠΟΤ, είναι καίριας σημασίας· ζητεί την ταχεία ενσωμάτωση, από όλα τα μέρη, των 
νέων συστημάτων ΤΠ, το αργότερο μέχρι να λήξει η νέα, παραταθείσα, προθεσμία του 
2025 και, με τούτο κατά νου, ζητεί να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πόρων· εκτιμά ότι 
η ψηφιοποίηση μπορεί να καταστήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και την καταβολή 
των δασμών διαφανέστερη και πιο προσιτή, ιδίως για οικονομικούς φορείς σε τρίτες 
χώρες· επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση των τελωνειακών δραστηριοτήτων μπορεί 
επίσης να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την πάταξη της μεθοριακής διαφθοράς·

4. εφιστά την προσοχή στη σημασία της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ ως μιας από τις 
σημαντικότερες πηγές της χρηματοδοτικής ικανότητας της Ένωσης· παρατηρεί ότι οι 
τρέχουσες αποκλίσεις που παρατηρούνται ως προς τα επίπεδα των ελέγχων και την 
ποιότητά τους, καθώς και μεταξύ των πολιτικών επιβολής κυρώσεων που ισχύουν στα 
σημεία εισόδου στην τελωνειακή ένωση, καταλήγουν συχνά στην στρέβλωση των 
εμπορικών ροών, στην διαιώνιση της πρακτικής της «αναζήτησης της ευνοϊκότερης 
δικαιοδοσίας» και στην υπονόμευση της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς· τάσσεται 
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αναφανδόν, από την άποψη αυτή και υπό το φως του άρθρου 23 της TFA, υπέρ της 
μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τις εθνικές τελωνειακές αρχές σε ενωσιακό επίπεδο·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως, με συντονισμένο, 
ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο τον τελωνειακό κώδικα της Ένωσης, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι όλα τα αγαθά που εισέρχονται στην ΕΕ υποβάλλονται σε παρόμοιες 
διαδικασίες και τεχνικές, γεγονός που θα ενισχύσει την ασφάλεια των καταναλωτών, 
μεταξύ άλλων· προτρέπει την Επιτροπή να ορίσει στόχους και να διαμορφώσει δείκτες 
επιδόσεων για τις τελωνειακές αρχές και επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω 
εναρμόνισης της κατάρτισης των τελωνειακών υπαλλήλων·

6. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, οι 
συνδεδεμένες με την ΕΕ χώρες που έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά 
την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων των σχετικών με τις συμφωνίες σύνδεσης / 
σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών μεταρρυθμίσεων θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να ενταχθούν στην Τελωνειακή Ένωση, γεγονός που θα 
διευκολύνει το εμπόριο μεταξύ των συνδεδεμένων χωρών της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και της ΕΕ, θα μειώσει το διοικητικό κόστος και θα ενισχύσει την οικονομική 
ανάπτυξη·

7. φρονεί ότι απαιτείται καλύτερος συντονισμός μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), των τελωνειακών αρχών και των αρχών 
εποπτείας της αγοράς, προκειμένου όχι μόνο να καταπολεμούνται η παραποίηση και ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός, αλλά και να περιοριστεί το εμπόριο παράνομων προϊόντων που 
παραβιάζουν τη νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ·

8. υπενθυμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα» μετά την αποχώρηση 
από την ΕΕ, γεγονός που θα μεταβάλει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συμμετέχει στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου· επισημαίνει ότι η διαδικασία του Brexit δεν πρέπει 
να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διακυβέρνηση της τελωνειακής ένωσης ή στους πόρους 
που διατίθενται για την ανάπτυξη υποδομών ΤΠ·
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