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EHDOTUKSET

Talousarvion valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa, että tullimaksujen tuotot muodostavat merkittävän osan EU:n perinteisistä 
omista varoista ja ovat sokerimaksut mukaan luettuina yhteensä 16 777 100 000 euroa 
vuonna 2011 ja että tehokas tullijärjestelmä on ensiarvoisen tärkeä EU:n taloudellisten 
etujen suojelun kannalta; tähdentää, että tullin asianmukainen toiminta vaikuttaa suoraan 
toisen merkittävän EU:n talousarvion tulonlähteen eli arvonlisäveron laskentaan;

2. tähdentää, että asianmukaisella tullivalvonnalla toteutettu väärinkäytösten ja petosten 
torjunta sekä suojaa unionin taloudellisia etuja että vaikuttaa merkittävästi 
sisämarkkinoihin, koska se poistaa epäoikeudenmukaisen edun niiltä talouden toimijoilta, 
jotka maksavat liian vähän tullimaksuja tai ilmoittavat tullille liian pieniä tullausarvoja;

3. muistuttaa, että komission tavoitteena on saada kansalliset tullihallinnot toimimaan kuin 
yksi ainoa hallinto toimisi varmistaen samantasoisiin tuloksiin johtavan valvonnan 
unionin tullialueen kaikissa osissa 1; huomauttaa, että tätä ei saavuteta ilman 
yhteentoimivia viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmiä jäsenvaltioiden ja komission tasolla; 
pitää valitettavana, että kehitys on tässä suhteessa ollut erittäin hidasta; toteaa, että 
valvonnan on perustuttava yhteisesti sovittuihin normeihin sekä tavaroiden valintaan ja 
taloudellisiin toimijoihin sovellettaviin luotettaviin riskinarviointikriteereihin;

4. kehottaa tekemään tiiviimpää yhteistyötä EU:n naapurivaltioiden tulliviranomaisten 
kanssa ja vaihtamaan aktiivisesti tullin uudenaikaistamista sekä salakuljetuksen ja 
tullijärjestelmässä ilmenevän korruption torjumista koskevia tietoja ja hyviä käytäntöjä;

5. tähdentää, että EU:n tullipolitiikan keskeisenä osana on yksinkertaistettujen 
tullimenettelyjen laajamittainen soveltaminen tuonnin yhteydessä niin, että tavaroiden 
luovutusta edeltäviä tullimuodollisuuksia ja -valvontaa voidaan karsia; muistuttaa, että yli 
70 prosenttia kaikista tullimenettelyistä on yksinkertaistettu; pitää kuitenkin valitettavana, 
että nämä menettelyt ovat johtaneet kohtuuttoman suuriin tappioihin unionin 
talousarviossa ja EU:n kauppapolitiikan noudattamatta jättämiseen;

6. kehottaa komissiota varmistamaan perinteisten omien varojen menetysriskin 
vähentämiseksi, että toimijoille tehdään jäsenvaltioissa asianmukaisia 
järjestelmätarkastuksia ennen yksinkertaistettujen tullimenettelyjen valtuuttamista ja että 
suoritetaan asianmukaisia jälkitarkastuksia;

7. toteaa, että ennen kaikkea pienet ja keskisuuret yritykset joissakin jäsenvaltioissa 
hyödyntävät tullikoodeksiin sisältyvää mahdollisuutta käyttää suullista tulli-ilmoitusta 
viennistä ja tuonnista, joiden arvo on alle 1 000 euroa; painottaa, että tämän 
yksinkertaistetun menettelyn poistamisesta aiheutuisi huomattavaa hallinnollista ja 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 624/2007/EY, tehty 23 päivänä toukokuuta 2007, yhteisön 
tullitoimintaa koskevan toimintaohjelman (Tulli 2013) perustamisesta (EUVL L 154, 14.6.2007, s. 25).
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taloudellista lisärasitusta erityisesti pk-yrityksille ja että se ei näin ollen olisi hallinnon 
yksinkertaistamista koskevan EU:n tavoitteen mukaista; vaatii, että mahdollisuus suullisen 
tulli-ilmoituksen tekemiseen säilytetään uudistetun tullikoodeksin 
täytäntöönpanosäännöissä;

8. muistuttaa, että tullivalvonnan on perustuttava riskianalyysiin, jossa käytetään muun 
muassa automaattisia tietojenkäsittelytekniikoita1, ja huomauttaa, että Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen mielestä vain tulliselvitykseen liitetyt automaattiset 
riskiprofiilit voivat riittävästi suojella EU:n taloudellisia ja kauppapoliittisia etuja; pitää 
valitettavana, että hyvin harvat jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön automaattisia 
riskiprofiileja perinteisiä omia varoja ja kauppapoliittisia kysymyksiä varten; kehottaa 
komissiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi;

9. toistaa kantansa, joka on määritetty tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista 
komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2009 vastuuvapausmenettelyssä 10. toukokuuta 
2011 annetun parlamentin päätöslauselman osan III päätelmissä, jotka koskevat 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta aiheesta "Valvotaanko tuontiin 
sovellettavia yksinkertaistettuja tullimenettelyjä vaikuttavalla tavalla?".

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2005, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2005, yhteisön 
tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 muuttamisesta (EUVL L 117, 4.5.2005, 
s. 13)..
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