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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at toldvæsnet har en central betydning for den internationale handel samt for 
EU's handelskonkurrenceevne, idet det spiller en enestående rolle i kampen mod ulovlig 
indførsel af varer og varemærkeforfalskning;

2. vurderer, at det er nødvendigt at gennemføre moderniseringsforanstaltninger, såsom en 
forenkling af toldlovgivningen og indførelse af kompatible IT-systemer inden for 
toldvæsnet, der vil bidrage til en lettelse af handelspraksis;

3. konstaterer, at det for at opnå et EU, der fungerer tilfredsstillende mellem de 27
medlemsstater, er nødvendigt at begrænse forskellene med hensyn til den fysiske 
kontrolhyppighed og -måde af varer, og ligeledes forskellene mellem de forskellige 
indgangssteder (havne, lufthavne, grænser til lands), måden, hvorpå der inddrives moms 
ved import, toldstedernes åbningstider, overtidsbetaling samt sanktioner, da disse forskelle 
kan medføre handelsforvridninger; 

4. understreger nødvendigheden af, at der er sammenhæng i forvaltningen af EU's eksterne 
grænser; gentager sin opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne om en mere 
omfattende harmonisering af toldkontrolsystemerne med henblik på at sikre en ensartet 
anvendelse af EU's regler og forbrugernes overholdelse af disse;

5. minder om vigtigheden af at sikre ligebehandling af de autoriserede økonomiske 
operatører på alle Fællesskabets toldområder med hensyn til ensartethed af kontrol og 
gensidig anerkendelse;

6. glæder sig over indgåelsen af samarbejdsaftalen om gensidig anerkendelse af de 
autoriserede økonomiske operatører mellem EU og Japan; opfordrer Kommissionen til, 
med fuld respekt for Parlamentets rolle, at forhandle sådanne aftaler med andre vigtige 
partnere, navnlig USA, Canada, Kina og Rusland;  understreger, at det er nyttigt at 
fremme toldsamarbejdet med Rusland og de lande, der er en del af partnerskabet med de 
østlige lande og Middelhavslandene med henblik på at lette samhandlen og bekæmpe svig. 


