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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар 
и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. припомня, че митниците имат централно значение за международния обмен, както и 
за търговската конкурентноспособност на Европейския съюз, като играят уникална 
роля в борбата срещу незаконния внос на стоки и тяхното подправяне;

2. счита, че са необходими мерки за модернизация, като например опростяване на 
митническото законодателство и оперативно съвместима компютъризация на 
митниците, които ще допринесат за улесняване на търговските практики;

3. констатира, че за един функциониращ Съюз между 27-те държави-членки е 
необходимо да се намалят разминаванията по отношение на честотата и типа на 
физическите проверки на стоките, включително между различните входни пунктове 
(пристанищни, летищни, автомобилни), както и по отношение на начина, по който 
се налага ДДС при внос, на работното време на митниците, на възнагражденията, 
както и на санкциите, тъй като такива разминавания биха могли да предизвикат 
нарушаване на търговските потоци;

4. подчертава необходимостта от последователност в управлението на външните 
граници на Европейския съюз; подновява своя призив към Комисията и към 
държавите-членки за по-голяма хармонизация на системите за митнически контрол 
с цел да се гарантира еднаквото прилагане на разпоредбите на ЕС и зачитането на 
потребителите;

5. припомня, че е важно да се гарантира равнопоставеност в третирането на 
оторизираните икономически оператори във всички точки на общностната 
митническа територия по отношение на еднаквите мерки на контрол и взаимното 
признаване;

6. поздравява се с активирането на споразумението за сътрудничество относно 
взаимното признаване на оторизирани икономически оператори между Европейския 
съюз и Япония; насърчава Комисията да договори, при пълно зачитане на ролята на 
Парламента, подобни споразумения с други важни партньори, а именно 
Съединените щати, Канада, Китай и Русия; подчертава, че би било полезно да се 
укрепи митническото сътрудничество с Русия и със страните от Източното и 
Средиземноморското партньорство, с цел улесняване на търговията и борба с 
измамите.


