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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet erinrar om att tullväsendet är oerhört viktigt både för det 
internationella handelsutbytet och för Europeiska unionens konkurrenskraft inom handeln, 
eftersom det spelar en unik roll i kampen mot såväl olaglig varuinförsel som mot 
varumärkesförfalskningar.

2. Europaparlamentet anser att det behövs en modernisering, exempelvis i form av att 
tullagstiftningen förenklas och tullverkens datasystem görs inbördes kompatibla, eftersom 
detta skulle bidra till att underlätta handeln på det praktiska planet.

3. Europaparlamentet konstaterar att vi, för att få en fungerande union mellan 
27 medlemsstater, måste minska skillnaderna i fråga om hurdana de fysiska kontrollerna 
av handelsvarorna är och hur ofta kontrollerna utförs, vilket också gäller mellan olika 
införselställen (hamnar, flygplatser, gränsövergångsställen till lands). Likaså måste 
skillnaderna minskas i fråga om momsuppbörden vid införseln, i fråga om tullstationernas 
öppettider och i fråga om tullåterbäringar och påföljder, eftersom alla dessa skillnader kan 
snedvrida handelsflödena.

4. Europaparlamentet understryker att förvaltningen av Europeiska unionens yttre gränser 
måste skötas konsekvent. Parlamentet uppmanar än en gång kommissionen och 
medlemsstaterna till en större harmonisering av systemet med tullkontroller, för att 
unionens bestämmelser ska tillämpas enhetligt och konsumenternas rättigheter 
respekteras.

5. Europaparlamentet erinrar om att godkända ekonomiska aktörer måste behandlas lika 
överallt på unionens tullterritorium vad gäller enhetliga kontroller och ömsesidigt 
erkännande.

6. Europaparlamentet ser positivt på aktiveringen av samarbetsavtalet om ömsesidigt 
erkännande av godkända ekonomiska aktörer mellan Europeiska unionen och Japan.
Parlamentet uppmanar kommissionen att, med full hänsyn tagen till parlamentets roll, 
förhandla fram sådana avtal med andra viktiga handelspartner, framför allt 
Förenta staterna, Kanada, Kina och Ryssland, och understryker nyttan av ett förstärkt 
tullsamarbete med Ryssland och länderna inom det östliga partnerskapet samt 
Medelhavspartnerskapet, med tanke på att underlätta handeln och bekämpa bedrägerier.


