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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że system celny ma kluczowe znaczenie dla międzynarodowej wymiany 
handlowej oraz dla konkurencyjności handlowej Unii Europejskiej, jako że odgrywa 
wyjątkową rolę w zwalczaniu nielegalnego przewozu towarów oraz fałszerstwa;

2. uważa, że niezbędne są środki modernizacji, takie jak uproszczenie przepisów celnych i 
zapewnienie interoperacyjnego celnego systemu informatycznego, co przyczyni się do 
ułatwienia praktyk handlowych;

3. stwierdza, że w Unii obejmującej 27 państw członkowskich niezbędne jest zmniejszenie
rozbieżności w częstotliwości i rodzajach fizycznej kontroli towarów, a także różnic 
między różnymi przejściami granicznymi (w portach, na lotniskach bądź drogowymi) w 
zakresie podatku VAT pobieranego przy przywozie, godzin otwarcia punktów kontroli 
celnej, wynagrodzeń i kar, gdyż rozbieżności te mogą spowodować zakłócenia w 
wymianie handlowej;

4. podkreśla, że niezbędna jest spójność w zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii 
Europejskiej; ponownie wzywa Komisję i państwa członkowskie do poprawy 
harmonizacji systemów kontroli celnej, aby zapewnić jednolite stosowanie przepisów 
unijnych i poszanowanie konsumentów;

5. przypomina o znaczeniu zapewnienia równego traktowania upoważnionych podmiotów 
gospodarczych we wszystkich punktach wspólnotowego obszaru celnego w zakresie 
jednolitego przebiegu kontroli i wzajemnego uznawania;

6. wyraża zadowolenie z uruchomienia umowy o współpracy między Unią Europejską a 
Japonią w zakresie wzajemnego uznawania upoważnionych podmiotów gospodarczych;  
zachęca Komisję do negocjowania – przy pełnym poszanowaniu roli Parlamentu – tego 
typu umów z innymi ważnymi partnerami, a w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi, 
Kanadą, Chinami i Rosją; podkreśla, że zasadne jest zacieśnienie współpracy celnej z 
Rosją i krajami partnerstwa wschodniego i śródziemnomorskiego w celu ułatwienia 
wymiany handlowej i zwalczania nadużyć.


