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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. ļoti atzinīgi vērtē to, ka ES ir ratificējusi tirdzniecības atvieglošanas nolīgumu (TAN), 
kas ir pirmais daudzpusējais nolīgums kopš PTO izveides 1995. gadā, un atgādina, ka ir 
svarīgi visām PTO parakstītājām pusēm to pilnībā īstenot, lai vienkāršotu un 
modernizētu eksporta un importa procesus un palielinātu tirdzniecības plūsmas visā 
pasaulē; mudina Komisiju dalīties labākajā praksē PTO TAN komitejā, lai veicinātu 
modernu un pārredzamu procedūru koordinētu īstenošanu ar ES tirdzniecības 
partneriem; aicina Komisiju turpināt cieši sadarboties ar ESAO un Pasaules Muitas 
organizāciju (PMO), lai samazinātu pašreizējos trūkumus muitas kontroles sistēmās;

2. vērš uzmanību uz to, ka globalizācija aizvien vairāk savieno ekonomikas dalībniekus 
dažādās valstīs un palielina vērtību ķēžu sarežģītību; uzsver, ka pilnībā funkcionējoša 
muitas savienība ir būtiska, lai sarunās par tirdzniecības nolīgumiem garantētu ES 
uzticamību un spēcīgumu; šajā sakarībā uzsver, ka efektīvai muitas savienībai būtu 
jāatvieglina tirdzniecība un jāsamazina administratīvie slogi likumīgiem tirgotājiem, jo 
īpaši MVU, kā arī jānodrošina efektīva kontrole — lai garantētu to, ka produkti, kas 
nonāk vienotajā tirgū, pilnībā atbilst noteikumiem un ES standartiem —, inter alia 
stiprinot sadarbību starp dalībvalstu un trešo valstu muitas dienestiem; aicina Komisiju 
uzlabot un pastiprināt iekšējo koordināciju muitas lietās;

3. uzsver, ka izšķirīga nozīme ir integrētu muitas procesu izveidei visā Savienībā, veicot 
Savienības Muitas kodeksa (SMK) IT infrastruktūras reformu, tostarp saskaņošanu ar 
PMO datu modeli; prasa visām iesaistītajām pusēm strauji īstenot jaunās IT sistēmas, 
proti, ne vēlāk kā līdz jaunajam termiņam, kas pagarināts līdz 2025. gadam, un, 
īstenojot šo mērķi, nodrošināt pietiekamus resursus; uzskata, ka digitalizācijai ir 
potenciāls padarīt informācijas apmaiņu un nodokļu samaksu pārredzamāku un 
pieejamāku, jo īpaši uzņēmumiem trešās valstīs; uzsver, ka muitas operāciju 
digitalizācija var būt arī efektīvs instruments pārrobežu korupcijas problēmas 
risināšanai;

4. vērš uzmanību uz to, ka muitas savienībai ir liela nozīme kā vienam no svarīgākajiem 
Savienības finanšu kapacitātes avotiem; atzīmē, ka pašreizējie atšķirīgie kontroļu un to 
kvalitātes līmeņi un sankciju politika muitas savienības ievešanas punktos bieži rada 
tirdzniecības plūsmu novirzīšanos, stimulējot labvēlīgāka režīma meklēšanas problēmu 
un apdraudot vienotā tirgus integritāti; šajā kontekstā un ņemot vērā TAN 23. pantu, 
stingri mudina valstu muitas iestāžu pienākumus pārcelt uz ES līmeni;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis saskaņotā, vienotā un efektīvā veidā īstenot SMK, 
nodrošinot, ka visas ES ievestās preces tiek apstrādātas un pret tām attiecas vienādi, kas, 
piemēram, uzlabos patērētāju drošību; mudina Komisiju noteikt muitas dienestiem 
mērķus un izstrādāt darbības rādītājus un uzsver, ka ir vajadzīga muitas darbinieku 
apmācības turpmāka saskaņošana;

6. uzskata, ka Austrumu partnerības (AP) politikas ietvaros tās ES asociētās valstis, kuras 
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ir panākušas ievērojamu progresu ar asociācijas nolīgumu/ padziļinātu un visaptverošu 
brīvās tirdzniecības nolīgumu saistīto reformu īstenošanā, varētu galu galā pievienoties 
muitas savienībai, jo tas atvieglotu tirdzniecību starp AP asociētajām valstīm un ES, 
samazinātu administratīvās izmaksas un veicinātu ekonomikas izaugsmi;

7. uzskata, ka ir vajadzīga labāka koordinācija starp Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), muitas iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm, lai ne tikai cīnītos pret 
viltošanu un negodīgu konkurenci, bet arī ierobežotu nelegālu preču tirdzniecību, ar 
kurām ES tiek pārkāpti intelektuālā īpašuma tiesību akti;

8. atgādina, ka Apvienotā Karaliste pēc izstāšanās no ES kļūs par trešo valsti, tādējādi 
izmainot ES ārējās robežas; turklāt atgādina, ka Apvienotā Karaliste pārejas periodā 
turpinās piedalīties muitas savienībā; uzsver, ka Brexit procesam nevajadzētu negatīvi 
ietekmēt muitas savienības pārvaldību vai resursus, kas piešķirti IT infrastruktūras 
attīstībai.
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