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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on erittäin tyytyväinen siihen, että EU on ratifioinut kaupan helpottamista koskevan 
sopimuksen, joka on ensimmäinen monenvälinen sopimus sen jälkeen kun WTO 
perustettiin vuonna 1995, ja muistuttaa, että on tärkeää panna se täysimääräisesti 
täytäntöön kaikissa WTO:n jäsenvaltioissa, jotta voidaan yksinkertaistaa ja 
nykyaikaistaa vienti- ja tuontimenettelyjä ja lisätä kauppavirtoja maailmanlaajuisesti; 
kehottaa komissiota jakamaan parhaita käytäntöjään kaupan helpottamista koskevaa 
sopimusta käsittelevässä WTO:n komiteassa, jotta voidaan edistää nykyaikaisten ja 
avoimien menettelyjen koordinoitua täytäntöönpanoa EU:n kauppakumppanien kanssa; 
kehottaa komissiota jatkamaan tiivistä yhteistyötä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) ja Maailman tullijärjestön (WCO) kanssa tullivalvontajärjestelmien 
puutteiden korjaamiseksi;

2. kiinnittää huomiota siihen, että globalisaatio yhdistää yhä enemmän eri maiden talouden 
toimijoita ja lisää arvoketjujen monimutkaisuutta; korostaa, että täysin toimiva tulliliitto 
on olennainen edellytys EU:n uskottavuuden ja vahvan neuvotteluaseman takaamiseksi 
kauppasopimuksia koskevissa neuvotteluissa; painottaa tässä yhteydessä, että toimivan 
tulliliiton olisi helpotettava kaikkien laillisten toimijoiden ja erityisesti pk-yritysten 
kaupankäyntiä, vähennettävä niille aiheutuvia hallinnollisia rasitteita sekä varmistettava 
tehokas valvonta sen takaamiseksi, että sisämarkkinoille tulevat tuotteet ovat täysin 
sääntöjen mukaisia ja vastaavat EU:n standardeja, muun muassa edistämällä 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden tulliviranomaisten välistä yhteistyötä; kehottaa 
komissiota parantamaan ja tehostamaan tulliasioihin liittyvää sisäistä koordinaatiota;

3. korostaa, että on ratkaisevan tärkeää luoda unionin laajuisia saumattomia 
tullimenetelmiä uudistamalla unionin tullikoodeksin tietotekniikkainfrastruktuuria ja 
sovittamalla se yhteen WCO:n tietomallin kanssa; kehottaa kaikkia osapuolia panemaan 
pikaisesti täytäntöön uudet tietotekniikkajärjestelmät ennen uutta, vuoteen 2025 
pidennettyä määräaikaa ja varmistamaan varojen saatavuuden sitä varten; katsoo, että 
digitalisaatio voi tehdä tiedonvaihdosta ja tullien maksamisesta entistä selkeämpää ja 
helpompaa etenkin kolmansien maiden toimijoille; korostaa, että tullitoiminnan 
digitalisointi voi olla myös tehokas tapa puuttua rajoilla tapahtuvaan korruptioon;

4. kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että tulliliitto on yksi tärkeimmistä unionin 
rahoituskapasiteetin lähteistä; toteaa, että nykyiset tulliliiton alueen saapumispaikkojen 
valvonnan ja sen laadun sekä pakotetoimien erot johtavat usein kansainvälisten 
kauppavirtojen vääristymiseen, lisäävät oikeuspaikkakeinottelua ja vaarantavat 
sisämarkkinoiden yhtenäisyyden; kannustaa tässä yhteydessä voimakkaasti kaupan 
helpottamisesta tehdyn sopimuksen 23 artiklan valossa siirtämään tulliviranomaisten 
vastuuta kansalliselta tasolta EU:n tasolle;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan unionin tullikoodeksin täysimääräisesti 
täytäntöön koordinoidusti, yhdenmukaisesti ja tehokkaasti, jotta taataan, että kaikkia 
EU:hun tulevia tavaroita kohdellaan ja käsitellään samalla tavalla, ja siten muun muassa 
parannetaan kuluttajien turvallisuutta; kehottaa komissiota asettamaan tavoitteita ja 
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laatimaan suoritusindikaattoreita tulliviranomaisten työtä varten ja korostaa tarvetta 
yhdenmukaistaa edelleen tullivirkailijoiden koulutusta;

6. katsoo, että itäisen kumppanuuden politiikassa EU:hun assosioituneet maat, jotka ovat 
edistyneet merkittävästi assosiaatiosopimuksiin / pitkälle meneviin ja laaja-alaisiin 
vapaakauppasopimuksiin liittyvien uudistusten täytäntöönpanossa, voisivat lopulta 
liittyä tulliliittoon, mikä helpottaisi itäisen kumppanuuden piiriin kuuluvien 
assosioituneiden maiden ja EU:n välistä kauppaa, vähentäisi hallinnollisia kustannuksia 
ja edistäisi talouskasvua;

7. katsoo, että Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) ja tulli- ja 
markkinavalvontaviranomaisten toimintaa on koordinoitava paremmin, jotta voidaan 
paitsi torjua väärennöksiä ja epäreilua kilpailua myös hillitä EU:n teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevia säädöksiä rikkovilla laittomilla tuotteilla käytävää kauppaa;

8. muistuttaa, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee unionista eroamisen jälkeen 
kolmas maa ja unionin ulkorajat muuttuvat; muistuttaa lisäksi, että Yhdistynyt 
kuningaskunta osallistuu edelleen tulliliittoon siirtymäkauden aikana; korostaa, että 
brexit-prosessi ei saisi vaikuttaa kielteisesti tulliliiton hallinnointiin eikä tietotekniikan 
infrastruktuurin kehittämiseen suunnattuihin varoihin.
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