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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da ima carina osrednji pomen za mednarodno trgovino; v zvezi s tem ceni 
regulativno vlogo sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o carinskem vrednotenju, 
katerega namen je pošten, enoten in nevtralen sistem za vrednotenje blaga za carinske 
namene in ki prepoveduje uporabo samovoljnih ali navideznih carinskih vrednosti, ki 
lahko ovirajo odprto in pošteno trgovino; poudarja, da je dobro delujoča carina bistvena za 
konkurenčnost Evropske unije, saj ima edinstveno vlogo v boju proti nezakonitemu 
uvozu, izvozu in tranzitu blaga ter ponarejenih proizvodov, pri varstvu pravic 
intelektualne lastnine ter zagotavljanju varnosti proizvodov;

2. poziva Komisijo, naj ohrani člen 24 carinskega zakonika Skupnosti, da se bo izvor blaga 
še naprej določal po kraju, kjer je potekala zadnja pomembna, gospodarsko upravičena 
predelava ali obdelava; hkrati poudarja, da mora EU tudi v prihodnje priznavati potrdila o 
izvozu ustreznih organov tretjih držav o nepreferencialnem izvoru; poudarja, da bi 
spremembe sedanjega stanja obremenile podjetja z upravnimi postopki in ovirale 
prizadevanja za uskladitev, ki potekajo na ravni Svetovne trgovinske organizacije;

3. meni, da je treba sprejeti posodobitvene ukrepe, na primer poenostavitev carinske 
zakonodaje in medobratovalen računalniško podprt carinski sistem, s čimer bi pripomogli 
k poenostavitvi trgovinske dejavnosti, ter da jih je treba uvesti čim prej, pa tudi, da je 
potrebno večje usklajevanje dejavnosti preprečevanja in pregona, ki jih izvaja davčna 
policija, na evropski ravni; opozarja, da ustna carinska prijava blaga v vrednosti manj kot 
1000 EUR, ki je trenutno v veljavi, bistveno poenostavlja trgovinske operacije za številna 
mala in srednja podjetja ter jo je treba ohraniti; upa, da se bo pri tekočem posodabljanju 
carinskega zakonika potrdila osrednja vloga dematerializacije carinskih deklaracij z 
namenom poenostavitve trgovine;

4. pozdravlja poenostavljeni sistem carinskega nadzora, ki je bil uveden leta 2009, in 
priznava njegov pomen pri poenostavljanju mednarodne trgovine; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da je Računsko sodišče razkrilo nezadosten nadzor in revidiranje teh 
poenostavljenih postopkov v državah članicah; zato poudarja, kako pomembno je 
primerno izvajanje tega nadzornega sistema, in spodbuja Komisijo, naj skrbno spremlja ta 
postopek, da prepreči izgube v proračunu EU in kršitve določb trgovinske politike;

5. ugotavlja, da je treba v dobro delujoči Evropski uniji 27 držav članic opredeliti skupen 
nabor obveznih fizičnih pregledov blaga, ki bi veljali za vsa mesta vstopa (pristaniška, 
letališka, cestna) na enotni trg Unije; poziva tudi k večjemu sodelovanju in izmenjavi 
zgledov najboljše prakse glede zaračunavanja DDV na uvoženo blago, delovnega časa 
carine ter prispevkov in kazni zaradi neupoštevanja carinskega zakonika Unije, saj 
obstoječe razlike povzročajo izkrivljanje trgovine;

6. poudarja, da je potrebna usklajenost pri upravljanju zunanjih meja Evropske unije; 
ponovno poziva Komisijo in države članice k večjemu usklajevanju sistemov carinskega 
nadzora na eni strani in kazni na drugi; poziva k vzpostavitvi skupnih operativnih platform 
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držav članic in Komisije ter vztraja, da je treba zagotoviti zadostno usposabljanje za 
carinike in gospodarske subjekte, da bi zagotovili enotno uporabo pravil Unije in boljše 
varstvo potrošnikov;

7. opozarja, da je pri enotnem nadzoru in vzajemnem priznavanju pomembno zagotoviti 
enako obravnavanje pooblaščenih gospodarskih subjektov na vsem carinskem ozemlju 
Skupnosti;

8. poziva Komisijo, naj v novi carinski zakonik vključi strožje zahteve za nudenje storitev 
carinskega zastopanja pri carini Evropske unije, s čimer bi pomagala dvigniti raven 
strokovnosti in odgovornosti pri posrednikih in oblikovala jasna pravila, ki bi usmerjala 
razmerja med carinskimi špediterji in carinskimi posredniki, da bi se vloga špediterjev 
spremenila v vlogo združevalcev za male in srednje uvoznike, ki nimajo zadostnih 
zmogljivosti za izvajanje programov skladnosti s carinskimi predpisi, podobnih tistim za 
evropske pooblaščene gospodarske subjekte;

9. pozdravlja začetek izvajanja sporazuma o sodelovanju pri vzajemnem priznavanju 
pooblaščenih gospodarskih subjektov med Evropsko unijo in Japonsko; spodbuja 
Komisijo, naj takšne sporazume doseže z drugimi pomembnimi partnerji, zlasti z 
Združenimi državami, Kanado, Kitajsko in Rusijo, ter pri tem v celoti upošteva vlogo 
Parlamenta, in ta element vključi v pogajanja o dvostranskih trgovinskih sporazumih; 
poudarja, da je koristno okrepiti carinsko sodelovanje z Rusijo ter državami vzhodnega in 
sredozemskega partnerstva, da bi olajšali mednarodno trgovino ter se borili proti 
goljufijam na področju carine in ponarejanju.

10. spodbuja Komisijo, naj razvije večstranske načrte za sodelovanje in usklajevanje znotraj 
Svetovne carinske organizacije, da se oblikujejo skupni standardi ter pravila, ki bi 
izboljšali varnost in učinkovitost carinskih postopkov ter postopkov na meji in z uporabo 
istih standardov ter izmenjavo zgledov dobre prakse zmanjšali stroške;

11. meni, da bi sporazum za spodbujanje trgovine v sklopu kroga pogajanj v Dohi koristil 
državam članicam Svetovne trgovinske organizacije, še posebej z okrepitvijo pravne 
varnosti in zmanjšanjem tržnih stroškov; zato spodbuja Komisijo, naj si na ministrski 
konferenci naslednjega decembra po svojih močeh prizadeva za sklenitev tega sporazuma;

12. poudarja, kako pomembno je zagotoviti, da se zakonite carinske kontrole, ki jih izvajajo 
tretje države, v nekaterih okoliščinah ne izrabljajo za ustvarjanje novih dejanskih 
netarifnih ovir za blago, ki prihaja iz EU.
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