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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. uznává, že celní úřady mají zásadní význam pro mezinárodní obchod; oceňuje v této 
souvislosti regulační úlohu dohody Světové obchodní organizace o celní hodnotě, jejímž 
cílem je spravedlivý, jednotný a nestranný systém hodnocení zboží pro celní účely, 
klasifikující jako nezákonné používání arbitrérních či svévolně stanovených celních 
hodnot, které se mohou stát překážkou volného a spravedlivého obchodu; zdůrazňuje také, 
že dobře fungující cla mají zásadní význam pro konkurenceschopnost Evropské unie, 
jelikož hrají nezastupitelnou roli v boji proti nelegálnímu dovozu, vývozu a pašování 
zboží a padělaných výrobků, při ochraně práv duševního vlastnictví a při zajištění 
bezpečnosti produktů;

2. vyzývá Komisi, aby zachovala článek 24 celního kodexu Společenství, a původ zboží 
tak mohl být i nadále určován podle místa, kde došlo k jeho poslednímu významnému 
a ekonomicky odůvodněnému zpracování; současně zdůrazňuje, že vývozní osvědčení 
o nepreferenčním původu vydaná příslušnými orgány třetí země musí EU uznávat 
i v budoucnu; zdůrazňuje, že změny existujícího stavu by pro podniky znamenaly 
administrativní zátěž a narušily by probíhající harmonizaci snah na úrovni Světové 
obchodní organizace;

3. domnívá se, že je nutné provést určitá modernizační opatření, například zjednodušit celní 
předpisy a propojit celní úřady elektronickými systémy, což usnadní obchodní praxi, 
a že je třeba tato opatření zavést co nejdříve, a rovněž posílit koordinaci v oblasti prevence 
a stíhání spadající do pravomoci finanční policie na evropské úrovni; připomíná, 
že v současnosti uplatňovaná možnost ústního celního prohlášení v případě zboží, jehož 
hodnota je nižší než 1 000 EUR, představuje pro mnoho malých a středních podniků 
podstatné zjednodušení obchodního styku a tato možnost by měla zůstat zachována; 
žádá, aby probíhající úpravy modernizovaného celního kodexu potvrdily ústřední úlohu 
dematerializace celních prohlášení s ohledem na usnadnění obchodu;

4. kladně hodnotí systém regulace zjednodušených dovozních postupů zahájený v roce 2009 
a uznává jeho důležitost pro usnadnění mezinárodního obchodu; se znepokojením sleduje, 
že Evropský účetní dvůr považuje kontrolu a audit těchto zjednodušených postupů 
v členských státech za nedostatečné; z tohoto důvodu zdůrazňuje důležitost správného 
uplatňování tohoto systému regulace a vyzývá Komisi k pečlivému sledování tohoto 
procesu s cílem vyhnout se ztrátám v rozpočtu Unie a porušování ustanovení obchodní 
politiky;

5. konstatuje, že v zájmu fungování Evropské unie s 27 členskými státy je třeba definovat 
společný soubor povinných fyzických kontrol zboží, které by se vztahovaly na všechna 
místa vstupu na jednotný trh Unie (přístavy, letiště, silniční hraniční přechody); vyzývá 
rovněž k intenzivnější spolupráci a výměně osvědčených postupů v oblasti výběru DPH 
při dovozu zboží, otevírací doby celních úřadů, odměn a sankcí za nedodržení celního 
kodexu Unie, jelikož stávající rozdílnosti vedou k narušení obchodních toků;
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6. zdůrazňuje potřebu souladu při správě vnějších hranic Evropské unie; znovu vyzývá 
Komisi a členské státy, aby lépe sjednotily systémy celních kontrol a sankcí; požaduje 
zavedení operačních platforem společných pro členské státy a Komisi a trvá na tom, 
že je nutné zajistit dostatečnou odbornou přípravu pro celníky a hospodářské subjekty 
s cílem zaručit jednotné uplatňování pravidel Unie a lepší ochranu spotřebitelů; 

7. připomíná, jak je důležité zajistit rovné zacházení s oprávněnými hospodářskými subjekty 
(AEO) na celém celním území Společenství, pokud jde o jednotné kontroly a vzájemné 
uznávání;

8. vyzývá Komisi, aby v novém celním kodexu byly uvedeny přísnější požadavky 
na poskytování služeb celního zastoupení Evropské unie, což přispěje ke zvýšení úrovně 
profesionality a zodpovědnosti těchto zprostředkovatelů a stanoví jasné normy, které 
budou upravovat vztahy mezi celními úředníky a zasilateli, jež jsou užitečné pro změnu 
role těchto úředníků na asistenty malých a středních dovozců, kteří nemohou provádět 
programy celních předpisů analogické s evropským oprávněným hospodářským 
subjektem;

9. vítá uplatnění dohody o spolupráci o vzájemném uznávání oprávněných hospodářských 
subjektů mezi Evropskou unií a Japonskem; vyzývá Komisi, aby takové dohody dojednala 
i s jinými důležitými partnery, jako je USA, Kanada, Čína a Rusko, a učinila tento bod 
součástí jednání o dvoustranných obchodních dohodách, avšak přitom plně respektovala 
úlohu Parlamentu; zdůrazňuje, jak je důležité pro usnadnění mezinárodního obchodu a boj 
proti celním podvodům a padělání posílit celní spolupráci s Ruskem a s východními 
a středomořskými partnery;

10. nabádá Komisi, aby ve Světové celní organizaci rozvíjela plány mnohostranné spolupráce 
a koordinace, které umožní definovat společné standardy a pravidla užitečné pro zlepšení 
bezpečnosti a efektivity celních a hraničních postupů, jakož i snížení nákladů na základě 
sdílení norem a výměny osvědčených postupů;

11. domnívá se, že dohoda o usnadnění celních výměn v rámci kola jednání z Dohá 
by pro členské státy Světové obchodní organizace byla prospěšná, a to zejména tím, 
že by posílila právní jistotu a umožnila snížení obchodních nákladů; vybízí proto Komisi, 
aby se vzhledem k ministerské konferenci, která se má konat v prosinci, o uzavření takové 
dohody zasadila;

12. zdůrazňuje důležitost dohledu nad tím, aby se oprávněné celní kontroly prováděné 
některými třetími zeměmi nestaly za určitých okolností de facto nástrojem pro vytvoření 
nových mimocelních překážek pro dovoz zboží z EU;
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