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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει την καίρια σημασία των τελωνείων για τις διεθνείς συναλλαγές και για την 
εμπορική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου του μοναδικού ρόλου 
που έχουν αναλάβει στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της παραχάραξης·

2. θεωρεί αναγκαία τα μέτρα εκσυγχρονισμού όπως είναι η απλούστευση της τελωνειακής 
νομοθεσίας και η εισαγωγή της πληροφορικής με στόχο την διαλειτουργικότητα των 
τελωνείων, διότι μπορούν να συμβάλουν στην διευκόλυνση των εμπορικών πρακτικών·

3. θεωρεί ότι, εάν είναι επιθυμητή μια λειτουργική Ένωση με 27 κράτη μέλη, είναι ανάγκη 
να μειωθούν οι αποκλίσεις στη συχνότητα και στη τυπολογία των φυσικών ελέγχων των 
εμπορευμάτων καθώς και μεταξύ των διαφόρων σημείων εισόδου (λιμένες, αερολιμένες, 
οδικά σημεία εισόδου), οι διαφοροποιήσεις στο τρόπο είσπραξης του ΦΠΑ κατά την 
εισαγωγή, οι διαφορές στα ωράρια λειτουργίας των τελωνείων, στις αμοιβές και στις 
κυρώσεις διότι όλες αυτές οι αποκλίσεις μπορούν ενδεχομένως να προκαλέσουν 
στρεβλώσεις των εμπορικών ροών·

4. υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη συνοχής στη διαχείριση των εξωτερικών 
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη για μεγαλύτερο βαθμό εναρμόνισης των συστημάτων τελωνειακού 
ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης και ο σεβασμός των καταναλωτών·

5. υπενθυμίζει την μεγάλη σημασία της ίσης μεταχείρισης των εγκεκριμένων οικονομικών 
φορέων σε όλα τα σημεία τελωνειακού ελέγχου της κοινοτικής επικράτειας όσον αφορά 
την ομοιομορφία των ελέγχων και την αμοιβαία αναγνώριση·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την συμφωνία συνεργασίας στο ζήτημα της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων μεταξύ Ευρωπαϊκής ένωσης και 
Ιαπωνίας· παροτρύνει την Επιτροπή να διαπραγματευτεί, με πλήρη σεβασμό για τον ρόλο 
του κοινοβουλίου, παρόμοιες συμφωνίες με άλλους σημαντικούς εταίρους και 
συγκεκριμένα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Κίνα και την Ρωσία· τονίζει 
την χρησιμότητα της ενίσχυσης της τελωνειακής συνεργασίας με τη Ρωσία και τις χώρες 
της ανατολικής και της μεσογειακής εταιρικής σχέσης προκειμένου να διευκολυνθεί το 
εμπόριο και να καταπολεμηθεί η απάτη.


