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NÁVRHY 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že v globálním obchodním prostředí hrají celní orgány důležitou roli, 

neboť napravují škody, které způsobuje nezákonný obchod oficiální ekonomice, 

a současně přispívají k lepšímu pochopení tohoto fenoménu a k jeho potírání; 

B. vzhledem k tomu, že sítě nezákonných činností mají na ekonomiky členských států EU 

nepříznivý dopad, pokud jde o růst, pracovní místa, zahraniční investice, integritu trhů, 

hospodářskou soutěž, obchod a ztráty příjmů z cel, přičemž posledně jmenované ztráty 

hradí v konečném důsledku evropští daňoví poplatníci; 

C. vzhledem k tomu, že nezákonný obchod je pro podniky jedním z hlavních problémů 

a představuje závažnou hrozbu s narůstajícími globálními riziky, pokud jde 

o transparentnost, integritu a finanční hodnotu, neboť kopíruje využívání globálních 

obchodních systémů a dodavatelských řetězců; 

D. vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s tabákovými výrobky a zejména převážení 

pašovaných a padělaných cigaret vede každý rok v členských státech ke ztrátám příjmů ve 

výši více než 10 miliard EUR (clo, DPH a spotřební daň); 

E. vzhledem k tomu, že mezinárodní organizovaná trestná činnost získává prostřednictvím 

nezákonných ekonomických a obchodních kanálů obrovské příjmy z padělání 

a nezákonného obchodu se zbraněmi a drogami; 

F. vzhledem k tomu, že zvyšující se výskyt pašování, obchodování s lidmi a dalších forem 

nedovoleného a nezákonného obchodu má nejen dopad na výběr cel v členských státech 

a na rozpočet EU, ale je také silně navázaný na organizovaný mezinárodní zločin, 

ohrožuje spotřebitele a má negativní dopad na fungování jednotného trhu, což narušuje 

rovné podmínky pro všechny konkurenční společnosti, zejména malé a střední podniky; 

G. vzhledem k tomu, že jak pro ochranu, tak pro podporu ekonomiky EU, stejně jako pro růst 

a vytváření pracovních míst má zásadní význam ochrana práv duševního vlastnictví; 

1. konstatuje, že celní orgány čelí problémům nového typu, jež se týkají jak nových způsobů 

obchodování, tak bezpečnosti a ochrany zboží v souladu s dovozními postupy nebo při 

mezinárodním tranzitu směřujícím do Evropy; 

2. konstatuje, že celní postupy musí být efektivní nejen proto, aby se usnadnil obchod, ale 

také pro účely účinného a účelného vymáhání práva, pokud jde o padělané a pašované 

zboží, které se dostává do EU a které podléhá spotřební dani; domnívá se, že celní orgány 

se musí rozhodovat, zda dát přednost bezpečnému pohybu zboží ochraňujícímu zákazníky 

v rámci EU, nebo provádění ustanovení obchodních dohod; 

3. domnívá se, že usnadnění obchodu by mělo zahrnovat společná a standardizovaná 

pravidla týkající se metod, transparentnosti a integrity celních postupů, která musí 

všechny členské státy dodržovat; 
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4. je toho názoru, že prvořadý význam má kvalita a dobré fungování celních kontrol při 

tranzitu zboží, zejména při přepravě a přepravních úkonech v přístavech a na hranicích, 

a tyto kontroly se musí zlepšit; lituje, že v současnosti existuje v rámci Evropské unie 

skutečný rozdíl v typu kontrol, což zvýhodňuje některé přístupové cesty, zejména 

přístavy, na úkor ostatních, u nichž se provádějí kontroly přísněji; domnívá se, že je 

potřeba zajistit, aby členské státy rozvíjely moderní, technologicky vyspělé kontrolní 

strategie založené na řízení rizik s cílem uplatňovat jednotné a standardizované postupy 

při kontrolách v přístavech a na hranicích; 

5. domnívá se, že členské státy by se měly při celních kontrolách a v nejvyšší míře i při 

dalších relevantních hraničních kontrolách zaměřit na vysoce rizikové zásilky, které jsou 

vybírány náhodně na základě společných kritérií, včetně kritérií souvisejících s povahou 

a popisem zboží, zemí původu, zemí, z níž bylo zboží odesláno, hodnotou zboží, stupněm 

dodržování právních předpisů ze strany obchodníků a způsobem dopravy; 

6. podporuje veškeré úsilí o prosazování integrity v mezinárodním obchodě s přechodem 

k dosažení plně elektronického celního řízení v EU do roku 2020, jak je stanoveno 

v novém celním kodexu Unie, což zvýší transparentnost kontrol vzorků zboží 

a kontejnerů; 

7. konstatuje, že celní správa a modernizace jsou nákladné; je přesvědčen, že jedním 

z klíčových cílů reformy celních postupů a úkonů by mělo být dosažení vyšší účinnosti, 

která by v dlouhodobém horizontu vedla ke snížení nákladů a k úsporám; 

8. domnívá se, že mezi úřadem OLAF, celními orgány a orgány dozoru nad trhem je nutná 

lepší koordinace, nejen v zájmu boje proti padělání, ale také i pro zamezení obchodu 

s nelegálními produkty, který porušuje zákony na ochranu duševního vlastnictví 

v Evropské unii; 

9. zdůrazňuje úlohu úřadu OLAF při vyšetřování úniků dovozních cel (včetně běžného, 

antidumpingového a vyrovnávacího cla) u všech typů komodit a zboží – zejména 

zahrnujících nepravdivá prohlášení o původu zboží (u preferenčních i nepreferenčních 

režimů), podhodnocení a špatný popis zboží; vyzývá úřad OLAF, aby hrál aktivnější roli 

při koordinaci souvisejících vyšetřování ze strany národních celních správ členských států 

EU a dalších partnerů uvnitř i vně EU; 

10. poukazuje na to, že při zajišťování veřejných financí v EU hrají důležitou roli pravidelné 

společné celní operace, které dokážou zjistit rizika na konkrétních obchodních trasách 

a chrání občany a řádné podnikání tím, že brání vstupu nelegálních produktů do EU; 

vyzývá úřad OLAF, aby zintenzivnil poskytování podpory celním orgánům členských 

zemí EU i některým třetím zemím za účelem provádění většího počtu společných celních 

operací, a to pomocí své technické infrastruktury, nástrojů informačních technologií 

a komunikačních nástrojů a strategické analýzy, administrativní a finanční podpory, 

s cílem zlepšit účinnost celních služeb při provádění cílených kontrol na evropské úrovni; 

11. pokud jde o ochranu finančních zájmů EU, domnívá se, že – ačkoli nezpochybňuje 

nutnost uzavírat ambiciózní a rozsáhlé obchodní dohody s hlavními obchodními partnery 

EU, jejichž cílem je snižovat či zcela eliminovat celní sazby – je nezbytné provést další 

důkladné posouzení dopadů provádění dohod o volném obchodu na rozpočet Unie, pokud 

jde o ztrátu vlastních zdrojů v podobě cel (které v současné době tvoří 12 % rozpočtových 
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zdrojů Unie); 

12. je přesvědčen, že Komise by měla na základě standardizovaného posouzení rizik lépe 

monitorovat země, které těží z výhod preferenčního zacházení, a to zejména za účelem 

ověření, zda jsou dodržována pravidla původu a kumulace; v této souvislosti se domnívá, 

že kontrola původu dovážených produktů a přiměřenosti dokumentů zaručujících 

preferenční zacházení by měla být klíčovým prvkem kontrolních strategií 

a sledovatelnosti; 

13. je toho názoru, že vytvoření profilu rizika EU pro každou dohodu o volném obchodu, 

který by byl součástí systémů řízení rizik a kontrolních strategií jednotlivých členských 

států, jim umožní uplatňovat společný přístup k analýze rizik s cílem snížit ztráty 

v rozpočtu EU; 

14. podporuje snahu o to, aby byla v zájmu ochrany finančních zájmů Unie vkládána do 

obchodních a investičních dohod ustanovení o zamezení podvodů, mezi které patří daňové 

podvody a úniky, korupce v obchodu a praní špinavých peněz; vyzývá Unii, aby ve všech 

budoucích obchodních dohodách také častěji využívala preventivní a ochranná opatření, 

jako je pozastavení preferenčního zacházení na základě tohoto ustanovení o zamezení 

podvodů nebo ustanovení o řízení administrativních chyb, která jsou součástí dohod 

o volném obchodu; 

15. zdůrazňuje, že je zapotřebí předložit návrh obsahující harmonizovaná pravidla týkající se 

vymezení trestných činů a sankcí v případech organizované a mezinárodní trestné činnosti 

za účelem účinného předcházení a potírání nezákonné činnosti; 

16. dále se domnívá, že je zásadní zjednodušit podnikům v EU možnost získat přístup 

k rychlým antidumpingovým řízením, vzhledem k možným ztrátám jak pro vnitrostátní 

rozpočty, tak pro rozpočet EU v důsledku narušení hospodářské soutěže způsobeného 

nekalými obchodními praktikami nebo partnery, kteří mají závažný negativní dopad na 

malé a střední podniky; 

17. vyzývá k užší celní spolupráci jak v rámci Unie, tak se třetími zeměmi, k zintenzivnění 

opatření, jejichž cílem je bojovat proti nezákonnému obchodu na hranicích EU a pomoci 

tvůrcům politik v mapování trhu a slabin mezinárodního dodavatelského řetězce, a při 

sledování a odstraňování vzájemného propojení stran zapojených do nezákonných 

obchodních činností; 

18. poukazuje dále na to, že je třeba zajistit efektivní sdílení statistických informací týkajících 

se kontroly dovozu EU, aby bylo možné zjistit, které údaje chybí, pokud chceme rozvíjet 

mitigační strategie k odstranění sítí nezákonného obchodu, a že je třeba řešit hlubší 

příčiny tohoto problému, a to tak, že se zamezí dovozu zboží porušujícího práva 

duševního vlastnictví a vytváření nových způsobů a tras pašování; domnívá se, že je 

nezbytné podporovat jak administrativní spolupráci mezi celními orgány na mezinárodní 

úrovni, tak rozvoj partnerství s podniky, aby bylo možné bojovat proti porušování celních 

předpisů a obcházení daňových povinností; 

19. uznává, že účinné prosazování práv duševního vlastnictví je jedním z hlavních cílů, který 

musí být neustále sledován celními orgány ve prospěch jednotného trhu EU a občanů EU 

prostřednictvím vhodné spolupráce s obchodními partnery v rámci dohod o volném 
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obchodu, přičemž cílem této snahy by mělo být bránit porušování práv duševního 

vlastnictví v mezinárodních dodavatelských řetězcích v oblastech, jako je padělání 

(zneužívání práv k ochranné známce), pirátství (porušování autorských práv), pašování 

citlivých výrobků, jako jsou léčiva nebo vysoce zdaněné zboží, zeměpisná označení 

a označení původu, přeprava a prodej padělaných výrobků a daňové podvody; 

20. konstatuje, že snaha vyhnout se regulační kontrole vývozu/dovozu by mohla vést 

k přehlížení zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, což ohrožuje společnost a trhy a poškozuje 

v různé míře i jednotlivé ekonomiky. 



 

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

 CS 

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ 
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

Datum přijetí 8.11.2016    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

16 

0 

1 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

Nedzhmi Ali, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, 

Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, 

Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Michael 

Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Julia Pitera 

 
 


