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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb suurt heameelt selle üle, et EL ratifitseeris kaubanduse lihtsustamise lepingu, 
mis on esimene mitmepoolne leping alates WTO asutamisest 1995. aastal, ning tuletab 
meelde, et lepingu täieulatuslik rakendamine kõigis allakirjutanud WTO liikmesriikides 
on oluline ekspordi ja impordi protsesside üleilmseks lihtsustamiseks ja 
ajakohastamiseks ning kaubavoogude intensiivistamiseks; ergutab komisjoni jagama 
oma parimaid tavasid WTO kaubanduse lihtsustamise lepingu komitees, et edendada 
kaasaegsete ja läbipaistvate menetluste kooskõlastatud rakendamist suhtluses ELi 
kaubanduspartneritega; kutsub komisjoni üles jätkama tihedat koostööd OECD ja 
Maailma Tolliorganisatsiooniga tollikontrollisüsteemides esinevate puudujääkide 
kõrvaldamiseks;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et globaliseerumine ühendab üha rohkem eri riikide 
ettevõtjaid ja muudab väärtusahelad keerukamaks; rõhutab, et täiel määral toimiv 
tolliliit on hädavajalik, et tagada kaubanduslepingute üle peetavatel läbirääkimistel ELi 
tugevus ja usaldusväärsus; rõhutab sellega seoses, et tõhus tolliliit peaks hõlbustama 
kaubavahetust ja vähendama seaduslike kauplejate, eelkõige VKEde halduskoormust, 
ning tagama tõhusa kontrolli, et ühtsele turule sisenevad tooted oleksid täielikus 
vastavuses eeskirjadega ja vastaksid ELi standarditele, soodustades muu hulgas 
liikmesriikide ja kolmandate riikide tolliasutuste koostööd; kutsub komisjoni üles 
parandama ja tõhustama liidusisest kooskõlastamist tolliküsimustes;

3. rõhutab, et keskse tähtsusega on sujuvate tollimenetluste kehtestamine liidus liidu 
tolliseadustiku IT-taristu reformimise kaudu, sealhulgas vastavusse viimine Maailma 
Tolliorganisatsiooni andmemudeliga; nõuab, et kõik osalised võtaksid uued IT-
süsteemid kiiresti kasutusele, hiljemalt 2025. aastaks kehtestatud uueks pikendatud 
tähtajaks, ning tagaksid seda eesmärki silmas pidades ressursside kättesaadavuse; on 
arvamusel, et digitaliseerimine võib muuta teabevahetuse ja tollimaksude tasumise 
läbipaistvamaks ja hõlpsamaks, eriti kolmandate riikide ettevõtjate jaoks; rõhutab, et 
tollitoimingute digitaliseerimine võib ühtlasi olla mõjus vahend piiril esineva 
korruptsiooni vastu võitlemisel;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et tolliliit on üks liidu olulisemaid rahaallikaid; nendib, et 
praegu tolliliitu sisenemise kohtades esinevate erinevustega kontrolli tasemes ja selle 
kvaliteedis ning sanktsioonipoliitikas kaasneb sageli rahvusvaheliste kaubavoogude 
moonutamine, mis tekitab meelepärase kohtualluvuse valimise probleemi ja seab ohtu 
ühtse turu terviklikkuse; sellega seoses ja silmas pidades kaubanduse lihtsustamise 
lepingu artiklit 23 õhutab tungivalt andma kohustused riiklikelt tolliasutustelt üle ELi 
tasandile;

5. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rakendama liidu tolliseadustikku täielikult, 
kooskõlastatult, ühtselt ja tõhusalt, millega tagatakse, et kõiki ELi sisenevaid kaupu 
käsitletakse ja töödeldakse sama moodi, mis suurendab näiteks tarbijate ohutust; 
soovitab komisjonil seada tolliasutuste jaoks eesmärgid ja töötada välja tulemusnäitajad 
ning rõhutab vajadust ühtlustada täiendavalt tollitöötajate koolitust;
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6. on seisukohal, et idapartnerluse poliitika raames võiks ELiga assotsieerunud riikidel, 
kes on teinud olulisi edusamme assotsieerimislepinguga või põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepinguga seotud reformide teostamisel, olla lõpuks võimalik ühineda 
tolliliiduga, mis hõlbustaks kaubandust idapartnerluse riikide ja ELi vahel, vähendaks 
halduskulusid ja soodustaks majanduskasvu;

7. on veendunud, et Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF), tolliasutuste ja 
turujärelevalveasutuste vahel on vaja paremat koostööd, et mitte üksnes võidelda 
võltsimise ja ebaausa konkurentsi vastu, vaid piirata ka selliste ebaseaduslike toodetega 
kauplemist, millega rikutakse intellektuaalomandi õigust kaitsvaid ELi õigusakte;

8. tuletab meelde, et Ühendkuningriigist saab peale EList lahkumist ELi mittekuuluv riik 
ja selle tulemusel muutub ELi välispiir; tuletab samuti meelde, et Ühendkuningriik 
jätkab üleminekuperioodil tolliliidus osalemist; rõhutab, et Brexiti protsess ei tohiks 
avaldada negatiivset mõju tolliliidu juhtimisele ega IT-taristu arendamisele eraldatud 
ressurssidele.
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