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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

1. Europaparlamentet ser mycket positivt på att EU ratificerat avtalet om förenklade 
handelsprocedurer, som är det första multilaterala avtalet sedan WTO inrättades 1995, 
och påminner om vikten av att alla parter i WTO genomför avtalet fullständigt för att 
export- och importförfarandena i hela världen ska förenklas och moderniseras och de 
globala handelsflödena ska öka. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att dela med sig 
av sin bästa praxis i WTO:s kommitté för förenklade handelsprocedurer för att främja 
ett samordnat genomförande av moderna och insynsvänliga förfaranden med EU:s 
handelspartner. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att ha ett nära 
samarbete med OECD och Världstullorganisationen (WCO) för att minska befintliga 
brister i tullkontrollsystemen.

2. Europaparlamentet uppmärksammar det faktum att globaliseringen i allt högre grad 
kopplar samman ekonomiska aktörer i olika länder och ökar värdekedjornas 
komplexitet. Parlamentet betonar att en fullt fungerande tullunion är avgörande för att 
garantera EU:s trovärdighet och styrka när man förhandlar fram handelsavtal. 
Parlamentet poängterar i detta sammanhang att en effektiv tullunion bör underlätta 
handeln och minska de administrativa bördorna för seriösa näringsidkare, särskilt små 
och medelstora företag, samt säkerställa effektiva kontroller för att garantera att 
produkter som förs in på den inre marknaden till fullo överensstämmer med reglerna 
och uppfyller EU:s standarder, bland annat genom att främja samarbete mellan 
medlemsstaternas och tredjeländers tullmyndigheter. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att förbättra och intensifiera den interna samordningen i tullfrågor.

3. Europaparlamentet betonar att det är ytterst viktigt att skapa smidiga tullförfaranden i 
hela unionen genom att reformera it-infrastrukturen för unionens tullkodex och anpassa 
den till WCO:s datamodell. Parlamentet uppmanar alla parter till ett snabbt 
genomförande av de nya it-systemen, så att de är på plats senast 2025 enligt den nya 
förlängda tidsfristen, och att se till att resurser finns tillgängliga för detta syfte. 
Parlamentet anser att digitalisering har potential att göra informationsutbytet och 
betalningen av tullavgifter mer lättbegripligt och lättillgängligt, särskilt för aktörer i 
tredjeländer. Parlamentet understryker att digitalisering av tullverksamheten också kan 
vara ett kraftfullt verktyg när det gäller att motverka gränskorruption.

4. Europaparlamentet påpekar att tullunionen är en av de viktigaste källorna till unionens 
finansiella kapacitet. Parlamentet noterar att de nuvarande skillnaderna i fråga om 
kontrollnivå och kontrollernas kvalitet samt i fråga om sanktionsförfaranden vid 
tullunionens införselplatser, ofta leder till en snedvridning av de internationella 
handelsflödena och ökar problemet med så kallad forum shopping, dvs. att man väljer 
den plats som är förmånligast för en själv, samt äventyrar den inre marknadens 
integritet. I detta sammanhang och mot bakgrund av artikel 23 i avtalet om förenklade 
handelsprocedurer uppmuntrar parlamentet med kraft en överföring av ansvaret från de 
nationella tullmyndigheterna till EU-nivå.
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5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra 
unionens tullkodex fullt ut på ett samordnat, enhetligt och effektivt sätt som säkerställer 
att alla varor som förs in i EU behandlas och hanteras på samma vis, vilket bland annat 
kommer att öka konsumentsäkerheten. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att 
fastställa mål och utveckla resultatindikatorer för tullmyndigheterna, och betonar 
behovet av ytterligare harmonisering av tullpersonalens utbildning.

6. Europaparlamentet anser att inom ramen för det östliga partnerskapet skulle länder som 
är associerade med EU och som redan gjort betydande framsteg i genomförandet av 
reformer enligt associeringsavtal eller djupgående och omfattande frihandelsavtal 
eventuellt kunna ansluta sig till tullunionen, vilket skulle underlätta handeln mellan 
länder inom det östliga partnerskapet och EU, minska administrativa kostnader och 
främja ekonomisk tillväxt.

7. Europaparlamentet anser att det behövs bättre samordning mellan Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf), tullmyndigheter och marknadstillsynsmyndigheter, inte 
bara för att motverka varumärkesförfalskning och illojal konkurrens utan även för att 
försöka stoppa handeln med olagliga produkter som kränker immaterialrätten i EU.

8. Europaparlamentet påminner om att Förenade kungariket kommer att bli ett tredjeland 
efter utträdet ur EU, vilket kommer att förändra EU:s yttre gränser. Parlamentet 
påminner även om att Förenade kungariket kommer att fortsätta att delta i EU:s 
tullunion under övergångsperioden. Parlamentet betonar att brexit inte får inverka 
negativt på styrningen av tullunionen eller på de medel som anslås till utvecklingen av 
it-infrastrukturen.
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