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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy a nemzetközi kereskedelem és az Európai Unió kereskedelmi 
versenyképessége szempontjából a vám központi jelentőséggel bír, és egyszersmind 
egyedi szerepet tölt be az áruk illegális behozatala és a hamisítás elleni küzdelemben;

2. fontosnak véli a korszerűsítési intézkedéseket, így a vámügyi jogszabályok 
egyszerűsítését és a vámok együttműködtethető számítógépes feldolgozását, amelyek 
hozzájárulnak a kereskedelmi gyakorlatok megkönnyítéséhez;

3. megállapítja, hogy a 27 tagállamból álló Unió működőképességéhez csökkenteni kell az 
áruk fizikai ellenőrzésének gyakorisága és fajtái tekintetében, valamint a különböző 
(kikötői, repülőtéri, közúti) belépési pontok között, a behozatali héa beszedésében, a 
vámhivatalok nyitvatartási idejében, a díjak és a szankciók tekintetében fennálló 
eltéréseket, mivel ezen eltérések a kereskedelmi forgalom torzítását vonhatják maguk 
után;

4. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió külső határait egységesen kell kezelni; ismételten 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy jobban hangolják össze a vámellenőrzési 
rendszereket az uniós szabályok egységes alkalmazása és a fogyasztók tiszteletben tartása 
érdekében;

5. emlékeztet annak fontosságára, hogy az engedélyezett gazdálkodók számára az 
ellenőrzések egységessége és a kölcsönös elismerés tekintetében a közösségi vámterület 
minden pontján egyenlő elbánást kell biztosítani;

6. üdvözli az engedélyezett gazdálkodók kölcsönös elismerésével kapcsolatos, az Európai 
Unió és Japán között létrejött együttműködési megállapodás életbelépését; arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy a Parlament szerepének teljes körű tiszteletben tartása mellett más 
fontos partnerekkel, különösen az Egyesült Államokkal, Kanadával, Kínával és 
Oroszországgal is folytasson tárgyalásokat ilyen megállapodásokról; hangsúlyozza, hogy 
meg kell erősíteni az Oroszországgal és a keleti és földközi-tengeri partnerség országaival 
való vámügyi együttműködést a kereskedelem megkönnyítése és a csalás elleni küzdelem
érdekében.


