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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по международна 

търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

A. като има предвид, че митническата администрация играе важна роля в контекста на 

световната търговия, като взема мерки за справяне с вредите, нанесени от 

незаконната търговия на официалната икономика, като същевременно помага и за 

по-доброто разбиране и борба с тази незаконна търговия; 

Б. като има предвид, че мрежите от незаконни дейности имат отрицателно въздействие 

върху икономиките на държавите – членки на ЕС, от гледна точка на растежа, 

работните места, чуждестранните инвестиции, интегритета на пазарите, 

конкуренцията, търговията и загубата на митнически приходи, като загубата на 

последните в крайна сметка се поема от европейските данъкоплатци; 

В. като има предвид, че незаконната търговия е първостепенен източник на 

загриженост за бизнеса и представлява значителна заплаха, създаваща нарастващи 

глобални рискове от гледна точка на прозрачността, интегритета и финансовата 

стойност, като копира използването на световните търговски схеми и вериги за 

доставка; 

Г. като има предвид, че в резултат от незаконната търговия с тютюневи изделия, по-

специално транспорта на контрабандни и фалшиви цигари, всяка година държавите 

членки губят приходи (мита, ДДС и акцизи) в размер на над 10 милиарда евро;  

Д. като има предвид, че фалшифицирането, незаконната търговия с оръжие и трафикът 

на наркотични вещества генерират големи суми за транснационалната организирана 

престъпност чрез незаконни икономически и бизнес канали; 

Е. като има предвид, че увеличаващите се случаи на контрабанда, трафик и други 

форми на незаконна и неразрешена търговия не само оказват въздействие върху 

събирането на мита от държавите членки и върху бюджета на ЕС, но са и здраво 

свързани с международната организирана престъпност, със заплахи за 

потребителите и отрицателни последствия за функционирането на единния пазар, 

което подкопава еднаквите условия на конкуренция за всички конкуриращи се 

дружества и по-специално за МСП;  

Ж. като има предвид, че закрилата на правата върху интелектуална собственост (ПИС) 

е от ключово значение за опазването и насърчаването на икономиката на ЕС, както 

и за растежа и работните места; 

1. отбелязва, че митническата администрация е изправена пред нови видове 

предизвикателства, свързани както с нови форми на търговия, така и със 

сигурността и защитата на стоки по процедури за внос или в режим на 

международен транзит с местоназначение в Европа; 

2. отбелязва, че ефективността на митническите процедури е от решаващо значение не 

само за улесняване на търговията, но също за ефективното и целесъобразно 
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правоприлагане с оглед на противодействието срещу фалшифицирането и 

контрабандата на акцизни стоки, които влизат в ЕС; счита, че митническата 

администрация е на кръстопът между сигурното движение на стоки, защитаващо 

потребителите в рамките на ЕС, и изпълнението на разпоредбите на търговските 

споразумения; 

3. счита, че улесняването на търговията следва да включва общи и стандартизирани 

правила относно методите, прозрачността, интегритета и отчетността на 

митническите процедури, които следва да се спазват от всички държави членки; 

4. счита, че качеството и резултатите от митническия контрол върху транзитното 

преминаване на стоки, по-специално при изпращането и транспорта на 

пристанищата и границите, са от първостепенно значение и следва да бъдат 

подобрени; изразява съжаление, че понастоящем съществува фактическо 

разминаване между видовете контрол в рамките на Съюза, което облагодетелства 

определени пътища за достъп, по-специално пристанищата, за сметка на други, 

където се упражнява по-строг контрол; счита, че е необходимо да се гарантира, че 

са налице хомогенни и стандартизирани техники за контрол между държавите 

членки за подбор на пристанищата и на границите чрез насърчаване на съвременни 

стратегии за контрол, които са технологично напреднали и основани на 

управлението на риска;  

5. счита, че държавите членки следва да съсредоточат митническия контрол и, 

доколкото е възможно, другите относими гранични проверки върху 

високорисковите пратки, които се подбират на случаен принцип с помощта на общи 

критерии за подбор, включително критерии, свързани с естеството и описанието на 

стоките, държавата на произход, държавата, от която се изпращат стоките, 

стойността на стоките, спазването на нормативните разпоредби до този момент от 

страна на търговците и транспортното средство; 

6. подкрепя всички усилия за насърчаване на интегритета в международната търговия 

с напредъка по пътя към постигането на изцяло електронни митнически процедури 

на ЕС до 2020 г., както се предвижда в новия Митнически кодекс на Съюза, с цел да 

се повиши прозрачността на контролната извадка от стоки и контейнери; 

7. отбелязва, че администрирането и модернизирането на митниците изисква много 

средства; счита, че една от основните цели на реформите на митническите 

процедури и операции следва да бъде постигането на по-висока ефективност, което 

ще доведе до намаляване на разходите и икономии в дългосрочен план; 

8. счита, че е необходима по-добра координация между OLAF, митническите органи и 

органите за надзор на пазара не само за да се води борба с контрабандата, но и за да 

се ограничава търговията с незаконни продукти, които нарушават правото на ЕС в 

областта на интелектуалната собственост; 

9. подчертава ролята на OLAF за разследването на случаите на избягване на вносни 

мита (включително конвенционални, антидъмпингови и изравнителни мита) за 

всички видове стоки и по-специално случаите, които включват декларации за 

произход с невярно съдържание (както при преференциални, така и при 

непреференциални вносни режими), обявяване на по-ниска стойност и невярно 
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описание на стоките; призовава OLAF да играе по-активна роля в координирането 

на свързаните разследвания на националните митнически служби на държавите – 

членки на ЕС, и на други партньори както в рамките на ЕС, така и извън него; 

10. посочва, че редовните съвместни митнически операции изпълняват жизненоважна 

роля за защитата на публичните финанси на ЕС чрез установяване на рисковете по 

определени маршрути за търговия, както и за защитата на гражданите и 

извършващите законна дейност предприятия чрез предотвратяване на влизането на 

незаконни продукти в ЕС; призовава OLAF да засили подкрепата за митническите 

органи на държавите – членки на ЕС, както и на някои трети държави, така че те да 

извършват повече съвместни митнически операции с помощта на нейната 

техническа инфраструктура, информационни и комуникационни средства, 

стратегически анализи и административна и финансова помощ, с цел подобряване 

на ефективността на митническите служби при извършването на целенасочени 

проверки на европейско равнище; 

11. счита, във връзка със защитата на финансовите интереси на ЕС и без да поставя под 

въпрос необходимостта от сключване на амбициозни и широкообхватни търговски 

споразумения с основните търговски партньори на ЕС, насочени към намаляване и 

премахване на митническите тарифи, че е необходимо да се направи внимателна по-

нататъшна оценка на последиците от прилагането на споразуменията за свободна 

търговия (ССТ) върху бюджета на Съюза, от гледна точка на загубата на собствени 

ресурси под формата на мита (които понастоящем представляват 12% от 

бюджетните ресурси на ЕС); 

12. счита, че Комисията следва да извършва по-добър мониторинг въз основа на 

стандартизирана оценка на риска по отношение на държавите, ползващи се от 

преференциален режим, особено с цел проверка на изпълнението на правилата за 

произход и кумулация; в този контекст счита, че основен елемент от стратегиите за 

контрол и от проследяемостта е проверката на произхода на внасяните продукти и 

на адекватността на документите, предоставящи преференциално третиране; 

13. счита, че създаването на рискови профили на ЕС за споразуменията за свободна 

търговия, като част от системите на държавите членки за управление на риска и от 

стратегията им за контрол, ще им позволи да имат общ подход към анализа на риска 

с цел да се намалят загубите за бюджета на ЕС; 

14. подкрепя включването на клаузи за борба с измамите в търговските и 

инвестиционните споразумения, за да се защитят финансовите интереси на Съюза, 

като се обхванат данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, 

корупцията, основана на търговията, и изпирането на пари; освен това приканва 

Съюза във всички бъдещи търговски споразумения да използва в по-голяма степен 

предпазни и защитни мерки, като например временното спиране на преференциите 

по силата на клауза за борба с измамите или клауза за управление на 

административни грешки, включени в споразуменията за свободна търговия; 

15. подчертава необходимостта от представянето на предложение, което да съдържа 

хармонизирани правила относно определенията за престъпленията и санкциите в 

случаи на организирана и транснационална престъпност с цел ефективно 

предотвратяване и борба с незаконните дейности;  



 

PE589.219v02-00 6/7 AD\1109124BG.docx 

BG 

16. счита освен това, че е от съществено значение опростяването на възможността за 

предприятията в ЕС да имат достъп до бързи антидъмпингови процедури, като се 

вземат предвид потенциалните загуби за националните бюджети и за бюджета на 

ЕС, произтичащи от нарушаването на конкуренцията, дължащо се на нелоялни 

търговски практики или партньори, които имат неблагоприятно въздействие върху 

МСП; 

17. призовава за по-близко митническо сътрудничество както в рамките на Съюза, така 

и с трети държави, за да бъдат засилени действията за борба с незаконната търговия 

на границите на ЕС и за подпомагане на лицата, определящи политиките, при 

набелязването на слабите места на пазара и във международната верига на доставки, 

както и при проследяването и премахването на взаимните връзки между лица, 

участващи в незаконни търговски дейности;  

18. подчертава, освен това, необходимостта от ефективен обмен на статистическа 

информация, свързана с контрола на вноса в ЕС, с цел откриване на пропуски в 

данните, необходими, за да се разработят стратегии за смекчаване с оглед на 

премахването на мрежите за незаконна търговия, и необходимостта да се 

предприемат мерки по отношение на източника на проблема чрез предотвратяване 

на вноса на стоки, нарушаващи ПИС, и на създаването на нови средства и пътища за 

контрабанда; счита, че е необходимо да се стимулира административното 

сътрудничество между митническите органи на международно равнище, както и 

развитието на партньорства с бизнеса, за да се противодейства на митнически 

нарушения и заобикаляне на данъчните задължения; 

19. признава, че ефективното прилагане на правата върху интелектуалната собственост 

е една от основните цели, която следва неотклонно да се преследва от митническите 

органи в полза на единния пазар на ЕС и на гражданите на ЕС чрез подходящо 

сътрудничество с търговските партньори в контекста на споразуменията за 

свободна търговия, така че да се вземат мерки срещу нарушенията на ПИС в 

рамките на международните вериги за доставка в области като фалшифицирането 

(нарушения на търговската марка), пиратството (нарушения на авторското право), 

контрабандата на чувствителни продукти като фармацевтични продукти или стоки, 

облагани с високи данъци, географските указания и обозначения за произход, 

транспортирането и продажбата на фалшифицирани продукти и отклонението от 

данъчно облагане; 

20. отбелязва, че желанието да се избегне регулаторният контрол на износа/вноса може 

да пренебрегне здравето и безопасността на потребителите, като по този начин се 

създават рискове за обществото и пазарите и същевременно се вреди на 

икономиките в различна степен. 
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