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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. připomíná, že celní úřady mají zásadní význam pro mezinárodní obchod i pro obchodní 
konkurenceschopnost Evropské unie a hrají nezastupitelnou roli v boji proti pašování 
a padělání zboží;

2. považuje za nutné provést určitá modernizační opatření, například zjednodušit celní 
předpisy a propojit celní úřady elektronickými systémy, což by usnadnilo obchodní praxi;

3. konstatuje, že v zájmu fungování Unie o 27 členských zemích je třeba minimalizovat 
rozdíly týkající se četnosti a způsobu fyzických kontrol zboží, různých vstupních míst 
(přístavy, letiště, silniční hraniční přechody), způsobu výběru DPH při dovozu, otevírací 
doby celních úřadů, odměn a sankcí, jelikož tyto rozdílnosti mohou vést k narušení 
obchodních toků;

4. zdůrazňuje potřebu souladu při správě vnějších hranic Evropské unie; znovu vyzývá 
Komisi a členské státy, aby lépe sjednotily systémy celních kontrol s cílem zajistit 
jednotné uplatňování pravidel Unie a úctu ke spotřebitelům;

5. 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;

6. 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, zejména s USA, Kanadou, Čínou a Ruskem, avšak přitom 
plně respektovala úlohu Parlamentu; zdůrazňuje, jak je důležité pro usnadnění obchodu 
a boj proti podvodům posílit celní spolupráci s Ruskem a s východními a středomořskými 
partnery.


