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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι τα έσοδα από τους τελωνειακούς δασμούς αποτελούν σημαντικό 
μέρος των παραδοσιακών ιδίων πόρων της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας, μαζί με τις 
εισφορές ζάχαρης, 16.777.100.000 ευρώ για το 2011, και ότι ένα αποτελεσματικό 
τελωνειακό σύστημα είναι πρωταρχικής σημασίας όσον αφορά την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ· τονίζει ότι η σωστή λειτουργία των τελωνείων 
έχει άμεσες επιπτώσεις στον υπολογισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας, που 
συνιστά άλλη σημαντική πηγή εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ· 

2. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική πρόληψη των παρατυπιών και της απάτης στον 
τελωνειακό τομέα, μέσω κατάλληλων ελέγχων, όχι μόνο διασφαλίζει την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, αλλά έχει και σημαντικές συνέπειες για 
την εσωτερική αγορά, εξαλείφοντας το αθέμιτο πλεονέκτημα των οικονομικών 
φορέων που πληρώνουν λιγότερους δασμούς ή υποτιμούν την αξία των αγαθών που 
δηλώνουν στο τελωνείο έναντι των οικονομικών φορέων που δεν το κάνουν·

3. υπενθυμίζει ότι στόχος της Επιτροπής είναι να κάνει τις εθνικές τελωνειακές 
διοικήσεις να λειτουργούν ως ενιαία διοίκηση, να διενεργούν ελέγχους με 
αποτελέσματα ισοδύναμου επιπέδου σε κάθε σημείο του τελωνειακού εδάφους της 
Ένωσης1· επισημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς διαλειτουργικά 
συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο κρατών μελών και 
Επιτροπής· αποδοκιμάζει την ιδιαίτερα βραδεία πρόοδο εν προκειμένω· επισημαίνει 
ότι οι έλεγχοι πρέπει να βασίζονται σε πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί από κοινού
και σε αξιόπιστα κριτήρια εκτίμησης των κινδύνων για την επιλογή των 
εμπορευμάτων και των οικονομικών φορέων··

4. ζητεί τη στενότερη συνεργασία και την ενεργό ανταλλαγή πληροφοριών και 
δοκιμασμένων διαδικασιών με τις τελωνειακές αρχές των γειτονικών χωρών της ΕΕ 
στον τομέα του εκσυγχρονισμού των τελωνείων και των προσπαθειών για την 
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της διαφθοράς στο τελωνειακό σύστημα··

5. τονίζει την ευρύτατη χρήση απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών για τις 
εισαγωγές, που τείνουν να μειώνουν τις τελωνειακές διατυπώσεις και τους ελέγχους 
πριν από την παραλαβή των εμπορευμάτων, ως ένα από τα βασικά στοιχεία της 
τελωνειακής πολιτικής της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι έχει απλουστευθεί πάνω από το 70% 
του συνόλου των τελωνειακών διαδικασιών· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το 
γεγονός ότι οι διαδικασίες αυτές έχουν επιφέρει αδικαιολόγητα επίπεδα ζημιών στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης και παραβιάσεις της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ·

                                               
1 Απόφαση αριθ. 624/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, 
σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013), ΕΕ L 154 της 
14.6.2007, σ. 25.
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6. καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να ελαττωθεί ο κίνδυνος απωλειών παραδοσιακών 
ιδίων πόρων, να διασφαλίσει σε επίπεδο κρατών μελών κατάλληλα συστήματα 
ελέγχου των φορέων πριν από την εξουσιοδότηση για χρήση απλουστευμένων 
τελωνειακών διαδικασιών και ορθούς εκ των υστέρων ελέγχους·

7. επισημαίνει ότι κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν τη δυνατότητα της επονομαζόμενης προφορικής διασάφησης που 
προβλέπει ο τελωνειακός κώδικας για εισαγωγές και εξαγωγές που δεν υπερβαίνουν 
το κατώτατο όριο των 1.000 ευρώ· υπογραμμίζει ότι η κατάργηση αυτής της 
απλούστευσης θα προκαλούσε σημαντικές διοικητικές και χρηματοοικονομικές 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ και, για τον λόγο αυτό, δεν θα 
συμφωνούσε με τον στόχο της ΕΕ για τη διοικητική απλούστευση· υποστηρίζει 
επίμονα ότι πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα της επονομαζόμενης προφορικής 
διασάφησης στις εκτελεστικές διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό του τελωνειακού 
κώδικα·

8. υπενθυμίζει ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι θα πρέπει να βασίζονται σε ανάλυση κινδύνου 
η οποία χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, αυτοματοποιημένες τεχνικές επεξεργασίας 
δεδομένων1 και επισημαίνει ότι, κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, μόνο τα αυτοματοποιημένα προφίλ κινδύνου, ενσωματωμένα στην 
επεξεργασία των τελωνειακών δηλώσεων, μπορούν να προστατεύσουν επαρκώς τα 
οικονομικά και τα εμπορικά συμφέροντα της ΕΕ· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτοματοποιημένα προφίλ κινδύνου για ζητήματα 
παραδοσιακών ιδίων πόρων και κοινής εμπορικής πολιτικής· παροτρύνει την 
Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης·

9. επαναλαμβάνει τη θέση της που περιλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Μέρους ΙΙΙ 
του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις 
ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2009 της 
Επιτροπής, σχετικά με την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο
«Ελέγχονται αποτελεσματικά οι απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες 
εισαγωγής;».

                                               
1 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 
2005, για τροποποίηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα, ΕΕ L 117 της 4.5.2005, σ. 13.
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