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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že colnice majú zásadný význam pre medzinárodný obchod, ako aj obchodnú 
konkurencieschopnosť Európskej únie, pretože zohrávajú jedinečnú úlohu v boji proti 
nezákonnému prílivu tovaru a falšovaniu;

2. považuje za potrebné prijať opatrenia na modernizáciu, ako je zjednodušovanie colných 
predpisov a interoperabilný počítačový systém colných správ, ktoré budú prispievať 
k uľahčovaniu obchodných postupov;

3. konštatuje, že na vytvorenie funkčnej únie 27 štátov je potrebné znížiť rozdiely vo 
frekvencii a druhu fyzických kontrol tovaru, medzi rôznymi vstupnými miestami 
(prístavnými, letiskovými a cestnými), v spôsobe, akým sa vyberá DPH pri dovoze, 
v otváracích hodinách colníc a v odmeňovaní a sankcionovaní, keďže tieto rozdiely môžu 
spôsobiť narušenie obchodných tokov;

4. zdôrazňuje, že je potrebná súdržnosť správy vonkajších hraníc Európskej únie; opätovne 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby lepšie zosúladili systémy colných kontrol s cieľom 
zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel Únie a ochranu spotrebiteľov;

5. pripomína, že je dôležité zabezpečiť rovnaký prístup k schváleným hospodárskym 
subjektom na celom colnom území Spoločenstva, pokiaľ ide o jednotnosť kontrol 
a vzájomné uznávanie;

6. víta aktiváciu dohody o spolupráci pri vzájomnom uznávaní schválených hospodárskych 
subjektov medzi Európskou úniou a Japonskom; nabáda Komisiu, aby rokovala 
o takýchto dohodách s inými dôležitými partnermi, najmä USA, Kanadou, Čínou 
a Ruskom, pričom by v plnej miere rešpektovala úlohu Európskeho parlamentu; 
zdôrazňuje, že je dôležité posilniť colnú spoluprácu s Ruskom a krajinami východného 
a stredomorského partnerstva s cieľom uľahčiť obchod a bojovať proti podvodom.


