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EHDOTUKSET

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

1. myöntää, että tullien merkitys kansainvälisen kaupan kannalta on keskeinen; pitää tässä 
yhteydessä arvossa WTO:n tullausarvosta tekemän sopimuksen ohjaavaa roolia, koska 
tässä sopimuksessa pyritään oikeudenmukaiseen, yhdenmukaiseen ja puolueettomaan 
tavaroiden arvioimiseen tullaustarkoituksia varten ja lopettamaan mielivaltaisten tai 
tekaistujen tullausarvojen käyttö, joka voi muodostua avoimen ja oikeudenmukaisen 
kaupan esteeksi; korostaa myös, että hyvin toimivat tullit ovat keskeisiä Euroopan unionin 
kilpailukyvylle, sillä ne ovat tärkeässä roolissa tavaroiden ja jäljitelmien laittoman 
tuonnin, viennin ja kauttakulun estämisessä, teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisessa 
sekä tuotteiden turvallisuuden takaamisessa;

2. kehottaa komissiota säilyttämään yhteisön tullikoodeksin 24 artiklan, jotta tavaroiden 
alkuperä määritetään jatkossakin sen paikan mukaan, missä on suoritettu viimeinen 
merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus; korostaa samalla, että EU:n on myös 
jatkossa tunnustettava kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten myöntämät 
muuta kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevat vientitodistukset; korostaa, 
että status quon muuttaminen aiheuttaisi yrityksille hallinnollisia rasitteita ja vesittäisi 
WTO:n tasolla käynnissä olevat harmonisointipyrkimykset;

3. pitää välttämättömänä nykyaikaistamistoimenpiteitä kuten tullilainsäädännön 
yksinkertaistamista ja tullipalvelujen yhteentoimivaa tietokoneistamista, joiden avulla 
kaupan menettelyjä voidaan helpottaa, ja katsoo, että ne olisi otettava käyttöön 
mahdollisimman pian ja että verorikoksia koskevien ehkäisemis- ja syytetoimien 
koordinointia on tehostettava Euroopan tasolla; muistuttaa, että arvoltaan alle 1 000 euron 
tavaroihin sovelletaan nykyisin suullisten tulli-ilmoitusten järjestelmää, että se 
yksinkertaistanut merkittävästi monien pk-yritysten kauppatoimia ja että sitä olisi 
jatkettava; toivoo, että käynnissä olevassa tullikoodeksin päivittämistä koskevassa työssä 
korostetaan tulliselvitysten poistamisen keskeistä roolia kaupankäynnin helpottamiseksi;

4. pitää myönteisenä, että yksinkertaistettu tullivalvontajärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 
2009 ja tunnustaa sen merkityksen kansainvälisen kaupan helpottamisessa; toteaa 
huolestuneena, että tilintarkastustuomioistuin on paljastanut, että näitä yksinkertaistettuja 
menettelyjä ei valvota ja tarkasteta riittävästi jäsenvaltioissa; korostaa siksi tämän 
valvontajärjestelmän asianmukaisen täytäntöönpanon merkitystä ja kannustaa komissiota 
seuraamaan tiiviisti tätä prosessia, jotta EU:n talousarviolle koituvat tappiot ja 
kauppapolitiikan määräysten rikkomiset voidaan välttää;

5. toteaa, että 27 jäsenvaltiosta koostuvan unionin toimivuuden kannalta on välttämätöntä 
määritellä yhteinen pakollinen tavaroiden fyysisten tarkastusten järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikissa unionin sisämarkkinoille johtavissa rajanylityspaikoissa (satamissa, 
lentoasemilla ja tieliikenteessä); edellyttää myös lisäämään yhteistyötä ja vaihtamaan 
parhaita käytänteitä, kun on kyse maahantuotujen tavaroiden arvonlisäveron keräämisestä, 
tulliasemien aukioloajoista sekä unionin tullikoodeksin rikkomisen vuoksi perittävistä 
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maksuista ja seuraamuksista, sillä niiden nykyiset eroavaisuudet vääristävät kauppaa;

6. korostaa Euroopan unionin ulkorajojen yhtenäisen hallinnan tärkeyttä; kehottaa edelleen 
komissiota ja jäsenvaltioita tullivalvontajärjestelmiensä sekä toisaalta seuraamusten 
yhtenäistämiseen; pyytää perustamaan jäsenvaltioiden ja komission toimintaan 
tarkoitettuja yhteisiä foorumeja ja korostaa, että on varmistettava tullivirkailijoiden ja 
taloudellisten toimijoiden riittävä koulutus, jotta varmistetaan unionin sääntöjen 
yhdenmukainen soveltaminen ja kuluttajien entistä parempi suojeleminen;

7. muistuttaa, että on tärkeää varmistaa valtuutettujen taloudellisten toimijoiden (AEO) 
yhdenmukainen kohtelu kaikkialla yhteisön tullialueella tarkastusten yhdenmukaisuuden 
ja vastavuoroisen tunnustamisen osalta;

8. kehottaa komissiota sisällyttämään uuteen tullikoodeksiin tiukempia vaatimuksia 
Euroopan unionin tulliedustuksen järjestämisestä, auttamaan näiden välittäjien 
ammattitaitoisuuden ja omavastuun tason kehittämisessä, antamaan selkeät määräykset 
tulliviranomaisten ja vientiyritysten välisiä suhteita koskevasta opastuksesta, niin että 
tulliviranomaisten asemaa voidaan muuttaa sellaisten pienten ja keskisuurten 
maahantuojien tukijoiksi, joilla ei ole kapasiteettia toteuttaa eurooppalaisen AEO:n 
kaltaisia tullimääräysten soveltamisohjelmia;

9. on tyytyväinen yhteistyösopimukseen valtuutettujen taloudellisten toimijoiden aseman 
vastavuoroisesta tunnustamisesta Euroopan unionin ja Japanin välillä; kehottaa komissiota 
neuvottelemaan vastaavista sopimuksista muiden tärkeiden kumppaneiden, erityisesti 
Kanadan, Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa Euroopan parlamentin roolia täysin 
kunnioittaen ja sisällyttämään tämän elementin kahdenvälisistä kauppasopimuksista 
käytäviin neuvotteluihin; korostaa Venäjän sekä itäisten ja Välimeren kumppanuusmaiden 
kanssa tehtävän tulliyhteistyön vahvistamisen hyötyjä kansainvälisen kaupan 
helpottamisessa ja tullipetosten ja jäljitelmien estämisessä;

10. kannustaa komissioita kehittämään monenvälisiä yhteistyö- ja koordinointisuunnitelmia 
Maailman tullijärjestössä (WCO), jonka puitteissa on mahdollista laatia yhteisiä 
standardeja ja määräyksiä, jotka kohentavat tulli- ja rajamenettelyjen turvallisuutta ja 
tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia standardeja ja hyviä käytänteitä koskevia tietoja 
vaihtamalla;

11. uskoo, että Dohan kierroksella neuvoteltava sopimus kaupan helpottamisesta hyödyttäisi 
Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsenvaltioita etenkin lisäämällä oikeusvarmuutta ja 
vähentämällä kaupallisia kustannuksia; kannustaa siksi komissiota puolestaan viemään 
tämän sopimuksen tekemistä eteenpäin ensi joulukuussa pidettävässä 
ministerikokouksessa;

12. korostaa, että on varmistettava, ettei kolmansien maiden laillisia tullitarkastuksia käytetä 
tietyissä olosuhteissa väärin uusien, tosiasiassa muiden kuin tulliin liittyvien kaupan 
esteiden luomiseksi EU:sta alun perin lähtöisin oleville tavaroille.
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