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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jirrikonoxxi li d-dwana hija ta' importanza vitali għall-kummerċ internazzjonali; 
japprezza, f'dan ir-rigward, ir-rwol regolatorju tal-ftehim tad-WTO dwar il-valutazzjoni 
doganali bl-għan ta' sistema newtrali, uniformi u ġusta għall-valutazzjoni tal-merkanzija 
għal skopijiet doganali, filwaqt li jiġi pprojbit l-użu ta' valuri doganali fittizji jew arbitrarji 
li jistgħu jikkostitwixxu ostaklu għall-kummerċ ġust u miftuħ; jenfasizza wkoll li dwana li 
tiffunzjona tajjeb hija essenzjali għall-kompetittività tal-Unjoni Ewropea billi għandha 
rwol uniku fil-ġlieda kontra l-importazzjoni, l-esportazzjoni u t-tranżitu illegali ta' 
merkanzija u prodotti ffalsifikati, fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, u 
fl-iżgurar tas-sikurezza tal-prodotti;

2. Jistieden lill-Kummissjoni żżomm l-Artikolu 24 tal-Kodiċi Doganali Komunitarju, sabiex 
l-oriġini tal-merkanzija tibqa' tkun iddeterminata skont il-post fejn sar l-aħħar proċessar 
sostanzjali, ekonomikament ġustifikat tagħha; fl-istess waqt jenfasizza li ċ-ċertifikati tal-
esportazzjoni dwar l-oriġini mhux preferenzjali tal-awtoritajiet relevanti ta' pajjiżi terzi 
jridu jkunu rikonoxxuti wkoll fil-futur mill-UE; jenfasizza li tibdil fl-istatus quo se 
jgħabbi lin-negozji bi proċeduri amministrattivi u jdgħajjef l-isforzi kontinwi ta' 
armonizzazzjoni fil-livell tad-WTO;

3. Huwa tal-opinjoni li jinħtieġu miżuri ta' modernizzazzjoni bħas-simplifikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni doganali u sistemi doganali interoperattivi kompjuterizzati, li se 
jikkontribwixxu għall-faċilitazzjoni tal-prattiki kummerċjali, u li għandhom jiddaħħlu 
mill-aktar fis possibbli, u tinħtieġ ukoll koordinazzjoni akbar ta' attivitajiet ta' prevenzjoni 
u prosekuzzjoni mill-pulizija tat-taxxa fil-livell Ewropew; ifakkar li dikjarazzjoni doganali 
orali għal merkanzija ta' anqas minn EUR 1 000, attwalment fis-seħħ, tikkostitwixxi 
simplifikazzjoni essenzjali tal-operazzjonijiet kummerċjali għal ħafna SMEs u għandha 
tinżamm; jesprimi x-xewqa li x-xogħol li għaddej bħalissa fl-aġġornament tal-Kodiċi 
Doganali jenfasizza r-rwol ċentrali tal-eliminazzjoni tad-dikjarazzjonijiet doganali sabiex 
ikun iffaċilitat il-kummerċ;

4. Jilqa' s-sistema ta' kontroll doganali ssimplifikata introdotta fl-2009 u jirrikonoxxi l-
importanza tagħha fil-faċilitazzjoni tal-kummerċ internazzjonali; jinnota bi tħassib li l-
Qorti tal-Awdituri kkonstatat kontroll u verifika insuffiċjenti ta' dawn il-proċeduri 
ssimplifikati fl-Istati Membri; jenfasizza għalhekk l-importanza ta' implimentazzjoni 
xierqa ta' din is-sistema ta' kontroll u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni ssegwi mill-qrib dan 
il-proċess sabiex ikun evitat telf baġitarju għal-UE kif ukoll ksur tad-dispożizzjonijiet tal-
politika kummerċjali;

5. Jistqarr li f'Unjoni Ewropea funzjonali ta' 27 Stat Membru jeħtieġ li jkun definit sett 
komuni ta' kontrolli fiżiċi mandatorji ta' merkanzija li japplikaw fid-diversi punti ta' dħul 
kollha (portijiet, ajruporti, toroq) għas-Suq Uniku tal-Unjoni; jitlob ukoll kooperazzjoni 
akbar u skambju tal-aħjar prattiki fir-rigward tal-ġbir tal-VAT fuq merkanzija importata, 
fil-ħinijiet ta' ftuħ tas-servizzi doganali, u f'tariffi u sanzjonijiet għan-nuqqas ta' 
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konformità mal-kodiċi doganali tal-Unjoni, billi dawn id-differenzi eżistenti qed iwasslu 
għal distorsjonijiet kummerċjali;

6. Jenfasizza l-ħtieġa ta' koerenza fil-ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea; itenni 
t-talba tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex isaħħu l-armonizzazzjoni tas-
sistemi ta' kontroll doganali min-naħa l-waħda, u s-sanzjonijiet min-naħa l-oħra; jitlob li 
jitqiegħdu fis-seħħ pjattaformi operattivi komuni għall-Istati Membri u għall-
Kummissjoni, u jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġi żgurat taħriġ xieraq għall-ħaddiema doganali u 
għall-operaturi ekonomiċi sabiex jiġu żgurati l-applikazzjoni uniformi tar-regoli tal-
Unjoni u protezzjoni aħjar tal-konsumatur;

7. Itenni l-importanza tal-iżgurar tat-trattament ugwali tal-operaturi ekonomiċi awtorizzati 
(AEO) madwar it-territorju doganali tal-Komunità rigward l-uniformità tal-kontrolli u r-
rikonoxximent reċiproku;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi fil-kodiċi doganali l-ġdid kundizzjonijiet aktar rigorużi 
għall-forniment tas-servizzi ta' rappreżentanza doganali tal-Unjoni Ewropea, li 
jikkontribwixxu biex jiżdied il-livell ta' professjonaliżmu u sjieda min-naħa ta' dawn l-
intermedjarji u biex jiġu stabbiliti regoli ċari li jiggwidaw ir-relazzjonijiet bejn l-aġenti 
doganali u l-impriżi li jwasslu l-kunsinna, sabiex ir-rwol tal-aġenti jinbidel għal dak ta' 
konsolidaturi għall-importaturi żgħar u ta' daqs medju li m'għandhomx il-kapaċità biex 
jimplimentaw programmi ta' konformità doganali simili għall-operatur ekonomiku 
awtorizzat (AEO) Ewropew;

9. Jilqa' l-attivazzjoni tal-ftehim ta' kooperazzjoni dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-AEO 
bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinnegozja ftehimiet simili 
ma' sħab importanti oħra, bħall-Istati Uniti, il-Kanada, iċ-Ċina u r-Russja, 
b'kunsiderazzjoni sħiħa għar-rwol tal-Parlament, u tinkludi dan l-element fin-negozjati 
dwar ftehimiet kummerċjali bilaterali; jenfasizza l-utilità tat-tisħiħ tal-kooperazzjoni 
doganali mar-Russja u l-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u tas-Sħubija tal-Mediterran sabiex 
ikun faċilitat il-kummerċ internazzjonali u tiġi miġġielda l-frodi doganali u l-
falsifikazzjoni;

10. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tiżviluppa pjanijiet ta' kooperazzjoni u ta' koordinament 
multilaterali fi ħdan l-Organizzazzjoni Dinjija Doganali (WCO), li jippermettu l-
istabbiliment ta' normi u regoli komuni li jtejbu s-sigurtà u l-effikaċja tal-proċeduri 
doganali u tal-fruntieri, kif ukoll inaqqsu l-ispejjeż premezz tal-qsim tan-normi u tal-
iskambju tal-aħjar prattiki;

11. Jemmen li ftehim dwar il-faċilitazzjoni tal-kummerċ bħala parti miċ-Ċiklu ta' Doha 
jibbenefika l-istati membri tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), 
partikolarment bit-tisħiħ taċ-ċertezza legali u t-tnaqqis tal-ispejjeż kummerċjali; 
jinkoraġġixxi għaldaqstant lill-Kummissjoni sabiex min-naħa tagħha tressaq 'il quddiem 
il-konklużjoni ta' dan il-ftehim bil-ħsieb tal-konferenza ministerjali f'Diċembru li ġej;

12. Jenfasizza l-importanza li jkun żgurat li kontrolli doganali leġittimi mwettqa minn pajjiżi 
terzi ma jkunux, f'ċerti ċirkustanzi, użati b'mod ħażin sabiex jinħolqu ostakli ġodda, de 
facto u mhux tariffarji għall-merkanzija li toriġina mill-UE.
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