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JAVASLATOK
A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi
módosításokat:
1.

határozottan üdvözli a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló, a WTO 1995-ös
megalapítása óta az első többoldalú megállapodás EU általi ratifikálását, és emlékeztet
annak fontosságára, hogy valamennyi WTO-tag maradéktalanul végrehajtsa a
megállapodást annak érdekében, hogy világszerte egyszerűsítsék és korszerűsítsék az
export- és importfolyamatokat, illetve ösztönözzék a kereskedelmet; ösztönzi a
Bizottságot, hogy ossza meg bevált gyakorlatait a WTO kereskedelmi eljárások
egyszerűsítéséről szóló megállapodással foglalkozó bizottságában annak érdekében,
hogy előmozdítsa a modern és átlátható eljárások összehangolt végrehajtását az EU
kereskedelmi partnereivel; felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is szorosan működjön
együtt az OECD-vel és a Vámigazgatások Világszervezetével a vámellenőrzési
rendszerek meglévő hiányosságainak csökkentése érdekében;

2.

felhívja a figyelmet arra, hogy a globalizáció egyre inkább összekapcsolja a különböző
országok gazdasági szereplőit, és fokozza az értékláncok összetettségét; hangsúlyozza,
hogy a teljes mértékben működőképes vámunió elengedhetetlen az EU hitelességének
és tárgyalási pozíciójának garantálásához a kereskedelmi megállapodásokról szóló
tárgyalások során; hangsúlyozza, hogy e tekintetben a hatékony uniós vámuniónak –
többek között a tagállamok és harmadik országok vámhatóságai közötti együttműködés
előmozdítása révén – elő kell segítenie a kereskedelmet és csökkentenie kell a törvényes
kereskedők, és különösen a kkv-k adminisztratív terheit, valamint hatékony
ellenőrzéseket kell biztosítania és garantálnia kell, hogy az egységes piacra belépő
termékek teljes mértékben megfeleljenek a szabályoknak és előírásoknak; felhívja a
Bizottságot, hogy javítsa és erősítse a vámügyekkel kapcsolatos belső koordinációt;

3.

hangsúlyozza, hogy az Uniós Vámkódex informatikai infrastruktúrájának reformja – és
a WCO adatmodelljéhez való hozzáigazítása – révén az egész Unióban elengedhetetlen
a zökkenőmentes vámeljárások létrehozása; felszólítja az összes felet az új informatikai
rendszerek mihamarabbi, de legkésőbb 2025-ig, a meghosszabbított határidőig történő
bevezetésére, és hogy ehhez teremtsék meg a forrásokat; úgy véli, hogy a
digitalizációnak képesnek kell lennie arra, hogy az információcserét és a vámok
kifizetését átláthatóbbá és hozzáférhetőbbé tegye, különösen a harmadik országbeli
gazdasági szereplők számára; kiemeli, hogy a vámügyletek digitalizálása hatékony
eszköz lehet a határokon belüli korrupció kezelésében is;

4.

felhívja a figyelmet a vámuniók jelentőségére, amely az Unió pénzügyi kapacitásának
egyik legfontosabb forrása; megjegyzi, hogy az ellenőrzések jelenlegi eltérő szintje és
minősége, valamint a vámunióra való belépési pontokon alkalmazott vámkivetési
eljárások gyakran a nemzetközi kereskedelmi forgalom torzulását eredményezik, és
fenntartják a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának („forum
shopping”) problémáját, ami veszélyezteti az egységes piac integritását; ezzel
összefüggésben és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás 23.
cikkének fényében határozottan ösztönzi a felelősségi körök átruházását a nemzeti
vámhatóságokról uniós szintre;
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5.

felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat az Uniós Vámkódex teljes mértékben
harmonizált, összehangolt, egységes és hatékony végrehajtására, oly módon, amely
biztosítja, hogy az EU-ba belépő valamennyi árut egyformán kezeljék, amely többek
között a fogyasztói biztonságot is javítaná; ösztönzi a Bizottságot, hogy tűzzön ki
célokat és fejlesszen ki teljesítménymutatókat a vámhatóságok számára, és
hangsúlyozza, hogy a vámtisztviselők képzését még inkább össze kell hangolni;

6.

úgy véli, hogy a keleti partnerségi politikán belül azok a társult országok, amelyek
jelentős eredményeket értek el az AA/DCFTA-hoz kapcsolódó reformok végrehajtása
terén, akár csatlakozhatnának a vámunióhoz, mivel ez megkönnyítené a keleti
partnerség társult országai és az EU közötti kereskedelmet, csökkentené az
adminisztratív költségeket és előmozdíthatná a gazdasági növekedést;

7.

úgy véli, hogy jobban össze kell hangolni az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), a
vámhatóságok és a piacfelügyeleti hatóságok tevékenységét, hogy ne csupán a hamisítás
és a tisztességtelen verseny ellen lépjenek fel, hanem csökkentsék a szellemi tulajdonra
vonatkozó uniós jogszabályokat sértő, illegális termékekkel való kereskedés mértékét
is;

8.

emlékeztet arra, hogy az Egyesült Királyság az EU-ból való kilépés után harmadik
országgá válik, és ezáltal megváltoznak az EU külső határai; emlékeztet arra, hogy az
átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság továbbra is részt vesz az EU
vámuniójában; hangsúlyozza, hogy a brexitnek nem szabad negatívan befolyásolnia a
vámügyek felügyeletét, vagy az informatikai infrastruktúrák fejlesztésére elkülönített
alapokat.
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