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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. Z ogromnym zadowoleniem przyjmuje ratyfikację przez UE umowy o ułatwieniach w 
handlu, która jest pierwszą umową wielostronną od czasu ustanowienia WTO w 1995 r., 
i przypomina o znaczeniu, jakie ma jej pełne wdrożenie przez wszystkich sygnatariuszy 
WTO w celu uproszczenia i zmodernizowania procesów eksportu i importu i 
pobudzania przepływów handlowych na całym świecie; zachęca Komisję do dzielenia 
się najlepszymi praktykami w Komitecie WTO ds. ułatwień w handlu w celu 
promowania skoordynowanego wdrażania nowoczesnych i przejrzystych procedur z 
partnerami handlowymi UE; wzywa Komisję do dalszej ścisłej współpracy z OECD i 
Światową Organizacją Celną w zakresie zmniejszania istniejących luk w systemach 
kontroli celnej;

2. zwraca uwagę na fakt, że globalizacja w coraz większym stopniu łączy podmioty 
gospodarcze z różnych krajów i zwiększa złożoność łańcuchów wartości; podkreśla, że 
w pełni funkcjonalna unia celna ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania 
wiarygodności i siły UE podczas negocjowania umów handlowych; podkreśla w tym 
kontekście, że skuteczna unia celna UE powinna ułatwić handel i zmniejszyć obciążenia 
administracyjne dla podmiotów gospodarczych działających zgodnie z prawem, w 
szczególności MŚP, a także zapewnić skuteczną kontrolę w celu zagwarantowania, aby 
produkty wprowadzane na jednolity rynek były w pełni zgodne z przepisami i spełniały 
standardy UE, między innymi poprzez wspieranie współpracy między organami 
celnymi państw członkowskich i państw trzecich; wzywa Komisję do poprawy i 
zacieśnienia koordynacji na szczeblu wewnętrznym w odniesieniu do kwestii celnych;

3. podkreśla, że kluczowe znaczenie ma tworzenie sprawnych procesów celnych w całej 
Unii dzięki modernizacji infrastruktury informatycznej unijnego kodeksu celnego, w 
tym dostosowaniu do modelu danych Światowej Organizacji Celnej; wzywa wszystkie 
strony do szybkiego wdrożenia nowych systemów informatycznych, przed nowym 
przedłużonym terminem przypadającym w 2025 r. i do zapewnienia – w tym celu – 
odpowiednich zasobów; uważa, że cyfryzacja może sprawić, że wymiana informacji i 
płatności będzie bardziej przejrzysta i dostępna, w szczególności dla podmiotów w 
państwach trzecich; podkreśla, że cyfryzacja operacji celnych może być również 
potężnym narzędziem w walce z korupcją na granicach;

4. zwraca uwagę na fakt, że unia celna jest jednym z najważniejszych źródeł zdolności 
finansowej Unii; zauważa, że obecne rozbieżne poziomy kontroli i ich jakość, a także 
polityka sankcji w miejscach wjazdu na obszar unii celnej, często prowadzą do zakłóceń 
międzynarodowych przepływów handlowych, podsycając problem wyboru systemu pod 
kątem własnego interesu i stwarzając zagrożenie dla integralności jednolitego rynku; 
zdecydowanie zachęca w tym kontekście i w świetle art. 23 umowy o ułatwieniach w 
handlu do przeniesienia obowiązków organów celnych ze szczebla krajowego na 
szczebel unijny;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do pełnego wdrożenia unijnego kodeksu 
celnego w sposób skoordynowany, jednolity i skuteczny, zapewniający, aby wszystkie 
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towary wwożone do UE były traktowane i przetwarzane w ten sam sposób, co z kolei 
zwiększy bezpieczeństwo konsumentów; zachęca Komisję do opracowania celów i 
wskaźników wykonania, które mogą być osiągane przez organy celne, i podkreśla 
potrzebę dalszej harmonizacji poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy celnych;

6. uważa, że w ramach polityki Partnerstwa Wschodniego (PW) kraje stowarzyszone z 
UE, które poczyniły znaczne postępy we wdrażaniu reform związanych z układem o 
stowarzyszeniu (AA) oraz pogłębioną i kompleksową umową o wolnym handlu 
(DCFTA), mogłyby ostatecznie przystąpić do unii celnej, co ułatwiłoby wymianę 
handlową między krajami stowarzyszonymi objętymi PW a UE, obniżyłoby koszty 
administracyjne i pobudziło wzrost gospodarczy;

7. jest przekonany, że potrzebna jest lepsza koordynacja działań między Europejskim 
Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), organami celnymi oraz 
organami nadzoru rynku nie tylko w celu zwalczania podrabiania i nieuczciwej 
konkurencji, ale także ukrócenia handlu nielegalnymi produktami naruszającymi prawa 
własności intelektualnej w UE;

8. przypomina, że Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim po wystąpieniu z 
UE, a tym samym zmienią się granice zewnętrzne UE; przypomina również, że 
Zjednoczone Królestwo będzie nadal uczestniczyć w unii celnej w okresie 
przejściowym; podkreśla, że proces brexitu nie powinien mieć negatywnego wpływu na 
zarządzanie unią celną ani na zasoby przeznaczone na rozwój infrastruktury 
informatycznej;
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