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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. itin palankiai vertina ES prekybos lengvinimo susitarimo ratifikavimą, nes tai – 
pirmasis daugiašalis susitarimas, sudarytas nuo PPO įsteigimo 1995 m., ir primena jo 
visiško įgyvendinimo visose PPO šalyse svarbą, siekiant supaprastinti ir modernizuoti 
eksporto bei importo procesus ir pasaulio mastu didinti prekybos srautus; ragina 
Komisiją dalytis PPO PLS komitete sukaupta geriausia patirtimi, taip siekiant skatinti 
su ES prekybos partneriais suderintą modernių ir skaidrių procedūrų vykdymą; ragina 
Komisiją toliau glaudžiai bendradarbiauti su EBPO ir Pasaulio muitinių organizacija 
(PMO) mažinant esamus muitų kontrolės sistemų trūkumus;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad globalizacija vis labiau padeda užmegzti ryšius skirtingų šalių 
ekonominės veiklos vykdytojams ir didinti vertės grandinių sudėtingumą; pabrėžia, kad, 
siekiant garantuoti ES patikimumą ir stiprumą derybose dėl prekybos susitarimų, 
svarbiausias dalykas yra visapusiškai veikianti muitų sąjunga; taip pat, atsižvelgdamas į 
tai, pabrėžia, kad veiksminga muitų sąjunga turėtų palengvinti prekybą ir sumažinti 
administracinę naštą teisėtiems prekybininkams, ypač MVĮ, bei užtikrinti veiksmingą 
kontrolę, užtikrinti, kad į bendrąją rinką patenkantys produktai visapusiškai atitiktų 
taisykles ir ES standartus, inter alia, skatinant bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir 
trečiųjų šalių muitinės valdžios institucijų; ragina Komisiją pagerinti ir sustiprinti 
vidaus koordinavimą muitinės veiklos srityje;

3. pabrėžia, kad ypač svarbus yra sklandžių muitinės procesų visoje Sąjungoje sukūrimas, 
pertvarkant Sąjungos muitinės kodekso IT infrastruktūrą, įskaitant suderinimą su PMO 
duomenų modeliu; ragina visas šalis greitai ir ne vėliau kaip iki pratęsto 2025 m. 
termino pradėti taikyti naujas IT sistemas ir, siekiant šio tikslo, užtikrinti išteklių 
prieinamumą; mano, kad skaitmeninimas gali prisidėti prie to, kad pasikeitimas 
informacija ir muitų mokėjimas taptų skaidresniais ir geriau pasiekiamais, ypač trečiųjų 
šalių veiklos vykdytojams; pabrėžia, kad muitinės operacijų skaitmeninimas taip pat 
gali būti galinga kovos su korupcija pasienyje priemonė;

4. atkreipia dėmesį į tai, kokia reikšminga yra muitų sąjunga, kaip vienas svarbiausių 
Sąjungos finansinio pajėgumo šaltinių; pažymi, kad dėl esančių kontrolės ir jos kokybės 
bei sankcijų politikos lygių skirtumų įvežimo į muitų sąjungą punktuose dažnai 
iškreipiami tarptautinės prekybos srautai ir todėl kyla palankesnio teisinio 
reglamentavimo ieškojimo problema bei atsiranda rizika bendrosios rinkos vientisumui; 
todėl, atsižvelgdamas į PLS 23 straipsnį, ypatingai skatina perkelti atsakomybę iš 
nacionalinių muitinės valdžios institucijų į ES lygmenį;

5. ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai, koordinuotai, vienodai ir veiksmingai 
įgyvendinti Sąjungos muitinės kodeksą, kad būtų užtikrinta, jog visos į ES įvežamos 
prekės būtų traktuojamos ir tvarkomos vienodai, nes tai, pavyzdžiui, padidins vartotojų 
saugumą; ragina Komisiją nustatyti tikslus ir parengti veiklos rodiklius muitinėms ir 
pabrėžia, kad reikia toliau vienodinti muitinių pareigūnų mokymus;

6. mano, kad, įgyvendinant Rytų partnerystės politiką, ES asocijuotosios šalys, padariusios 
reikšmingą pažangą įgyvendinant su asociacijos susitarimais ir (arba) išsamiais ir 
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visapusiškais laisvosios prekybos susitarimais susijusias reformas, galiausiai galėtų 
prisijungti prie muitų sąjungos, nes tai palengvintų prekybą tarp Rytų partnerystės 
asocijuotųjų šalių ir ES, sumažintų administracines išlaidas ir paskatintų ekonomikos 
augimą;

7. mano, kad būtina geriau koordinuoti Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF), 
muitinių ir rinkos priežiūros institucijų veiklą siekiant ne tik spręsti su kontrabanda ir 
nesąžininga konkurencija susijusius klausimus, bet ir pažaboti prekybą nelegaliais 
produktais, kuria ES pažeidžiami intelektinės nuosavybės teisės aktai;

8. primena, kad Jungtinė Karalystė po išstojimo iš ES taps trečiąja šalimi ir dėl to pasikeis 
ES išorinės sienos; taip pat primena, kad pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė ir 
toliau priklausys muitų sąjungai; pabrėžia, kad „Brexit’o“ procesas neturėtų neigiamai 
paveikti muitų sąjungos valdymo ar išteklių, skirtų IT infrastruktūros plėtrai.
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