
AD\1175105CS.docx PE629.518v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2014-2019

Výbor pro mezinárodní obchod

2018/2109(INI)

28.1.2019

STANOVISKO
Výboru pro mezinárodní obchod

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a 
jejího řízení
(2018/2109(INI))

Zpravodaj: Nicola Danti



PE629.518v02-00 2/6 AD\1175105CS.docx

CS

PA_NonLeg



AD\1175105CS.docx 3/6 PE629.518v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. velmi vítá ratifikaci dohody o usnadnění obchodu (TFA) ze strany EU, která je první 
multilaterální dohodou od založení WTO v roce 1995, a připomíná, že je důležité, aby ji 
všichni signatáři WTO provedli v plném rozsahu s cílem zjednodušit a modernizovat 
vývozní a dovozní postupy a stimulovat obchodní toky v celosvětovém měřítku; vybízí 
Komisi, aby sdílela své osvědčené postupy ve Výboru pro dohodu WTO o usnadnění 
obchodu s cílem prosazovat koordinované provádění moderních a transparentních 
postupů s obchodními partnery EU; vyzývá Komisi, aby nadále úzce spolupracovala 
s OECD a Světovou celní organizací (WCO) na snižování stávajících mezer 
v systémech celních kontrol;

2. upozorňuje na skutečnost, že globalizace stále více propojuje hospodářské subjekty 
napříč různými zeměmi a zvyšuje složitost hodnotových řetězců; zdůrazňuje, že plně 
funkční celní unie má zásadní význam pro zaručení důvěryhodnosti a síly EU při 
vyjednávání obchodních dohod; zdůrazňuje v této souvislosti, že účinná celní unie by 
měla usnadnit obchod a snížit administrativní zátěž legitimních obchodníků, zejména 
MSP, a rovněž by měla zajistit účinné kontroly s cílem zaručit, že výrobky vstupující na 
jednotný trh jsou plně v souladu s pravidly a splňují standardy EU, mimo jiné podporou 
spolupráce mezi celními orgány členských států a třetích zemí; vyzývá Komisi, aby 
zlepšila a posílila vnitřní koordinaci v celních záležitostech;

3. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit v celé Unii hladce fungující celní postupy 
prostřednictvím reformy infrastruktury informačních technologií celního kodexu Unie, 
a to včetně souladu s datovým modelem WCO; vyzývá všechny strany, aby urychleně 
provedly nové informační systémy, nejpozději však do nové prodloužené lhůty v roce 
2025, a aby za tímto účelem zajistily dostupnost zdrojů; domnívá se, že digitalizace má 
potenciál učinit výměnu informací a placení cel transparentnější a přístupnější, zejména 
pro provozovatele ve třetích zemích; zdůrazňuje, že digitalizace celních operací může 
být také významným nástrojem při řešení korupce na hranicích;

4. upozorňuje na význam celní unie jako jednoho z nejdůležitějších zdrojů finančních 
možností Unie; konstatuje, že stávající rozdílné úrovně kontrol a jejich kvalita a sankční 
politika v místech vstupu do celní unie často vedou k narušení mezinárodních 
obchodních toků, čímž přispívají k problému spekulativního výběru nejpříznivější 
jurisdikce („forum shopping“) a ohrožují integritu jednotného trhu; důrazně v této 
souvislosti a s ohledem na článek 23 TFA vybízí k převedení odpovědnosti 
vnitrostátních celních orgánů na úroveň EU;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby plně a koordinovaně uplatňovaly celní kodex Unie, 
a to jednotným a účinným způsobem, který zajistí, aby se s veškerým zbožím 
vstupujícím do EU zacházelo stejně a aby se stejně zpracovávalo, což například posílí 
bezpečnost spotřebitelů; vybízí Komisi, aby stanovila cíle a vypracovala ukazatele 
výkonnosti pro celní orgány, a zdůrazňuje, že je třeba dále harmonizovat odbornou 
přípravu celních agentů;
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6. domnívá se, že v rámci politiky Východního partnerství (EaP) by se země přidružené 
k EU, které učinily významný pokrok v provádění reforem souvisejících s dohodou 
o přidružení / prohloubenou a komplexní dohodou o volném obchodu, mohly případně 
připojit k celní unii, což by usnadnilo obchod mezi přidruženými zeměmi Východního 
partnerství a EU, snížilo administrativní náklady a podpořilo hospodářský růst;

7. domnívá se, že mezi Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), celními 
orgány a orgány dozoru nad trhem je nutná lepší koordinace, nejen v zájmu boje proti 
padělání a nekalé hospodářské soutěži, ale i pro zamezení obchodu s nelegálními 
výrobky, který porušuje právo duševního vlastnictví v EU;

8. připomíná skutečnost, že Spojené království se po vystoupení z EU stane třetí zemí, 
a tím dojde ke změně vnějších hranic EU; připomíná rovněž, že Spojené království se 
bude celní unie nadále účastnit během přechodného období; zdůrazňuje, že proces 
brexitu by neměl mít negativní dopad na správu celní unie nebo na prostředky přidělené 
na rozvoj infrastruktury informačních technologií;
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