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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар 
и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. енергично приветства ратифицирането на Споразумението за улесняване на 
търговията (СУТ) от страна на ЕС, което е първото многостранно споразумение 
от създаването на СТО през 1995 г., и припомня значението на пълното му 
прилагане от страна на всички подписали споразумението страни в рамките на 
СТО с цел опростяване и модернизиране на процесите на износ и внос и 
увеличаване на търговските потоци в световен мащаб; насърчава Комисията да 
сподели най-добрите си практики в СУТ на СТО, за да насърчи координираното 
прилагане на съвременни и прозрачни процедури с търговските партньори на ЕС; 
призовава Комисията да продължи да работи в тясно сътрудничество с ОИСР и 
Световната митническа организация (СМО) за намаляване на съществуващите 
пропуски в системите за митнически контрол;

2. обръща внимание на факта, че глобализацията все повече свързва икономическите 
оператори в различните държави и увеличава сложността на веригите за 
създаване на стойност; подчертава, че напълно функционален митнически съюз е 
от съществено значение за гарантиране на надеждността и силата на ЕС при 
воденето на преговори за сключване на търговски споразумения; подчертава в 
този контекст, че с ефективен митнически съюз следва да се улесни търговията и 
да се намали административната тежест за законните търговци, по-специално 
МСП, както и да се обезпечи ефективен контрол, за да се гарантира, че 
продуктите, въвеждани на единния пазар, са в пълно съответствие с правилата и 
отговарят на стандартите на ЕС, inter alia чрез насърчаване на сътрудничеството 
между митническите органи на държавите членки и на трети държави; призовава 
Комисията да подобри и засили вътрешната координация по митническите 
въпроси;

3. подчертава, че създаването на безпрепятствени митнически процедури в целия 
Съюз чрез реформа на ИТ инфраструктурата на Митническия кодекс на Съюза 
(МКС), включително чрез привеждане в съответствие с модела за данни на СМО, 
е от основно значение; призовава за бързо прилагане от всички страни на новите 
ИТ системи не по-късно от новия удължен срок до 2025 г. и с тази цел да се 
гарантира наличието на ресурси; счита, че цифровизацията има потенциал да 
направи обмена на информация и плащането на задълженията по-прозрачни и по-
достъпни, особено за операторите в трети държави; подчертава, че 
цифровизацията на митническите операции също може да бъде мощен 
инструмент за справяне с корупцията по границите;

4. обръща внимание на значението на митническия съюз като един от най-важните 
източници на финансовия капацитет на Съюза; отбелязва, че настоящите 
различни равнища на контрол и тяхното качество, както и на политиките за 
налагане на санкции на входните пунктове на митническия съюз, често водят до 
нарушаване на международните търговски потоци, усложняват проблема с 
„търсенето на най-благоприятна правна система“ и излагат на риск целостта на 
единния пазар; силно насърчава в този контекст и в светлината на член 23 от СУТ 
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прехвърлянето на отговорности от националните митнически органи към 
равнището на ЕС;

5. призовава Комисията и държавите членки да приложат изцяло МКС по 
координиран, единен и ефективен начин, който да гарантира, че всички стоки, 
влизащи в ЕС, се третират и обработват по един и същ начин, което например ще 
повиши безопасността на потребителите; насърчава Комисията да постави цели и 
да разработи показатели за изпълнение за митническите органи и подчертава 
необходимостта от допълнително хармонизиране на обучението на митническите 
служители;

6. счита, че в рамките на политиката за Източното партньорство (ИП) асоциираните 
държави от ЕС, които са постигнали значителен напредък в изпълнението на 
реформите във връзка със споразумението за асоцииране или със задълбоченото и 
всеобхватно споразумение за свободна търговия, биха могли в крайна сметка да 
се присъединят към митническия съюз, което ще улесни търговията между 
асоциираните държави от ИП и ЕС, ще намали административните разходи и ще 
стимулира икономическия растеж;

7. счита, че е необходима по-добра координация между Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF), митническите органи и органите за надзор на пазара не 
само за да се води борба с фалшифицирането и нелоялната конкуренция, но и за 
да се ограничава търговията с незаконни продукти, които нарушават законите в 
областта на интелектуалната собственост в ЕС;

8. припомня факта, че Обединеното кралство ще стане трета държава след 
оттеглянето от ЕС, като по този начин ще се променят външните граници на ЕС; 
припомня също така, че Обединеното кралство ще продължи да участва в 
митническия съюз по време на преходния период; подчертава, че процесът на 
излизане на Обединеното кралство от ЕС не следва да оказва отрицателно 
влияние върху управлението на митническия съюз или върху ресурсите, 
отпуснати за разработването на ИТ инфраструктура.
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