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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. rozhodne víta ratifikáciu Dohody o uľahčení obchodu (TFA) zo strany EÚ, ktorá je 
prvou multilaterálnou dohodou od založenia WTO v roku 1995 a pripomína, že je 
dôležité, aby ju v plnom rozsahu vykonávali všetci signatári WTO s cieľom zjednodušiť 
a modernizovať postupy vývozu a dovozu a podporiť obchodné toky na celom svete; 
nabáda Komisiu, aby sa podelila o najlepšie postupy v rámci výboru WTO s cieľom 
podporiť koordinované vykonávanie moderných a transparentných postupov s 
obchodnými partnermi EÚ; vyzýva Komisiu, aby naďalej úzko spolupracovala s OECD 
a Svetovou colnou organizáciou (WCO) na znižovaní existujúcich nedostatkov v 
systémoch colnej kontroly;

2. upozorňuje na skutočnosť, že globalizácia čoraz viac spája hospodárske subjekty z 
rôznych krajín a zvyšuje komplexnosť hodnotových reťazcov; zdôrazňuje, že plne 
funkčná colná únia má zásadný význam pre zaručenie dôveryhodnosti a sily EÚ pri 
rokovaniach o obchodných dohodách; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že efektívna colná 
únia by mala uľahčovať obchod a znižovať administratívnu záťaž pre legitímnych 
obchodníkov, najmä MSP, a zabezpečiť účinné kontroly, aby sa zaručilo, že výrobky, 
ktoré vstupujú na jednotný trh, budú plne v súlade s pravidlami a budú spĺňať normy 
EÚ, okrem iného podporovaním spolupráce medzi colnými orgánmi členských štátov a 
tretích krajín; vyzýva Komisiu, aby zlepšila a posilnila vnútornú koordináciu v colných 
záležitostiach;

3. zdôrazňuje, že vytváranie plynulých colných postupov v celej Únii prostredníctvom 
reformy IT infraštruktúry Colného kódexu Únie (UCC) vrátane zosúladenia s dátovým 
modelom WCO má zásadný význam; požaduje urýchlenú implementáciu nových 
informačných systémov všetkými stranami najneskôr do uplynutia novej predĺženej 
lehoty v roku 2025 a na tento účel zabezpečenie dostupnosti zdrojov; domnieva sa, že 
digitalizácia má potenciál zabezpečiť transparentnejšiu a prístupnejšiu výmenu 
informácií a platenie ciel, najmä pre prevádzkovateľov v tretích krajinách; zdôrazňuje, 
že digitalizácia colných operácií môže byť zároveň účinným nástrojom pri riešení 
problému korupcie na hraniciach;

4. upozorňuje na význam colnej únie ako jedného z najdôležitejších zdrojov finančnej 
kapacity Únie; konštatuje, že súčasné rozdielne úrovne kontrol, ich kvalita a sankčné 
politiky na miestach vstupu do colnej únie majú často za následok narušenie 
medzinárodných obchodných tokov, čím prispievajú k problému taktizovania pri výbere 
súdu („forum shopping“) a ohrozujú integritu jednotného trhu; v tejto súvislosti a 
vzhľadom na článok 23 TFA dôrazne podporuje presun zodpovednosti vnútroštátnych 
colných orgánov na úroveň EÚ;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v plnej miere a koordinovaným, jednotným a 
účinným spôsobom uplatňovali Colný kódex Únie, čím sa zabezpečí, že sa so všetkými 
výrobkami, ktoré vstupujú na územie EÚ, bude zaobchádzať rovnakým spôsobom, čo 
povedie napríklad k zvýšeniu bezpečnosti spotrebiteľov; nabáda Komisiu, aby stanovila 
ciele a vypracovala ukazovatele výkonnosti pre colné orgány a zdôrazňuje potrebu 
ďalšej harmonizácie odbornej prípravy colných zástupcov;
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6. domnieva sa, že v rámci politiky Východného partnerstva by sa krajiny pridružené k 
EÚ, ktoré dosiahli významný pokrok pri vykonávaní reforiem v súvislosti s dohodou o 
pridružení/prehĺbenou a komplexnou dohodou o voľnom obchode, mohli prípadne 
pripojiť k colnej únii, čím by sa uľahčil obchod medzi pridruženými krajinami 
Východného partnerstva a EÚ, znížili by sa administratívne náklady a podporil 
hospodársky rast;

7. domnieva sa, že je potrebné zlepšiť koordináciu medzi Európskym úradom pre boj proti 
podvodom (OLAF), colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom, a to nielen v 
záujme boja proti falšovaniu a nekalej súťaži, ale aj s cieľom zamedziť obchodu s 
nezákonnými výrobkami, ktorými sa porušujú právne predpisy v oblasti ochrany 
duševného vlastníctva v EÚ;

8. pripomína skutočnosť, že Spojené kráľovstvo sa po vystúpení z EÚ stane treťou 
krajinou, čím sa zmenia vonkajšie hranice EÚ; pripomína zároveň, že Spojené 
kráľovstvo zostane počas prechodného obdobia aj naďalej súčasťou colnej únie; 
zdôrazňuje, že proces brexitu by nemal mať negatívny vplyv na riadenie colnej únie ani 
na zdroje vyčlenené na rozvoj infraštruktúry IT.
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