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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de douanediensten in het kader van de wereldhandel een belangrijke rol 

vervullen bij het aanpakken van de schade die de illegale handel toebrengt aan de formele 

economie, en dat zij tevens bijdragen tot een beter begrip en bestrijding van diezelfde 

illegale handel; 

B. overwegende dat netwerken van illegale activiteiten een nadelige uitwerking op de 

economie van de EU-lidstaten hebben op het gebied van groei, banen, buitenlandse 

investeringen, marktintegriteit, mededinging, handel en derving van douane-inkomsten, 

waarbij laatstgenoemde uiteindelijk door de Europese belastingbetaler wordt gedragen; 

C. overwegende dat de illegale handel een grote bron van zorg is voor het bedrijfsleven en 

een aanzienlijke bedreiging vormt met toenemende mondiale risico's op het stuk van 

transparantie, integriteit en financiële waarde vanwege het gebruik van 

handelsmechanismen en toeleveringsketens met een internationale dimensie; 

D. overwegende dat de lidstaten als gevolg van de illegale handel in tabaksproducten, met 

name het vervoer van gesmokkelde en nagemaakte sigaretten, jaarlijks meer dan 

10 miljard EUR aan inkomsten (uit douaneheffingen, btw en accijnzen) derven; 

E. overwegende dat namaak, de illegale wapenhandel en de handel in verdovende middelen 

enorme inkomsten voor de transnationale georganiseerde misdaad genereren middels 

illegale economische en bedrijfskanalen; 

F. overwegende dat de toenemende smokkel en andere vormen van illegale en clandestiene 

handel niet alleen gevolgen hebben voor de inning van douaneheffingen door de lidstaten 

en voor de EU-begroting, maar ook sterk geassocieerd zijn met de internationale 

georganiseerde criminaliteit, bedreigingen voor consumenten en negatieve gevolgen voor 

de werking van de interne markt, hetgeen een belemmering vormt voor gelijke 

voorwaarden voor alle concurrerende ondernemingen, met name kmo's; 

G. overwegende dat de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten van fundamenteel 

belang is voor zowel de bescherming en bevordering van de EU-economie als voor groei 

en banen; 

1. constateert dat de douanediensten met nieuwe uitdagingen worden geconfronteerd zowel 

in verband met nieuwe manieren van handel drijven als met de veiligheid en bescherming 

van goederen in het kader van invoerprocedures of in internationale transit met een 

bestemming in Europa; 

2. stelt vast dat de doeltreffendheid van douaneprocedures van cruciaal belang is niet alleen 

voor de handelsfacilitatie, maar ook voor een doortastende en passende wetshandhaving 

ten aanzien van het bestrijden van namaak en smokkel van accijnsgoederen die in de EU 

worden ingevoerd; is van mening dat douanediensten zich op het raakvlak bevinden 

tussen de bescherming van het goederenverkeer en dus de bescherming van de consument 
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binnen de EU enerzijds en de tenuitvoerlegging van de bepalingen van 

handelsovereenkomsten anderzijds; 

3. is van mening dat de handelsfacilitatie gemeenschappelijke en gestandaardiseerde regels 

inzake methoden, transparantie, integriteit en verantwoordingsplicht van 

douaneprocedures moet omvatten die door alle lidstaten moeten worden nageleefd; 

4. is van oordeel dat de kwaliteit en doeltreffendheid van douanecontroles van de transit van 

goederen, met name voor de verzending en het vervoer van goederen in havens en aan de 

grenzen, van fundamenteel belang zijn en moeten worden verbeterd; betreurt het feit dat 

momenteel in de praktijk een kloof bestaat tussen de soorten controles binnen de Unie 

waardoor bepaalde toegangsroutes, voornamelijk via havens, worden bevorderd ten nadele 

van andere routes waar de verrichte controles strenger zijn; vindt dat erop moet worden 

toegezien dat de lidstaten bij het filteren in havens en aan de grenzen homogene en 

gestandaardiseerde controletechnieken hanteren door het bevorderen van moderne, 

technologisch geavanceerde en op risicobeheer gebaseerde controlestrategieën; 

5. is van mening dat de lidstaten de douanecontroles en, waar mogelijk, andere relevante 

grenscontroles moeten toespitsen op hoogrisicozendingen die worden gekozen op 

willekeurige basis met behulp van gemeenschappelijke selectiviteitscriteria, met inbegrip 

van criteria in verband met de aard en beschrijving van de goederen, het land van 

oorsprong, het land waar de goederen zijn verzonden, de waarde van de goederen, de staat 

van dienst van de handelaren op het gebied van het naleven van de wettelijke 

voorschriften en het type vervoermiddel; 

6. steunt alle inspanningen om de integriteit van de internationale handel te bevorderen 

middels het overstappen op volledig elektronische douaneprocedures in de EU tegen 

2020, zoals gepland in het nieuwe douanewetboek, hetgeen de transparantie van de 

steekproefsgewijze controle van goederen en containers zal vergroten; 

7. constateert dat het beheer en de modernisering van de douanediensten veel geld kost; is 

van oordeel dat een grotere doeltreffendheid één van de hoofddoelstellingen van de 

hervormingen van de douaneprocedures en -operaties moet zijn, aangezien deze op de 

lange termijn zou leiden tot kostenverlagingen en besparingen; 

8. is van mening dat een betere coördinatie tussen OLAF, de douaneautoriteiten en de 

autoriteiten voor markttoezicht nodig is, om niet alleen namaak aan te pakken, maar ook 

de handel in illegale producten te bestrijden die de intellectuele-eigendomswetgeving in 

de EU schenden; 

9. onderstreept de rol van OLAF bij het onderzoek naar de ontduiking van douaneheffingen 

(met inbegrip van conventionele, antidumping- en compenserende rechten) op alle soorten 

waren en goederen - vooral ten aanzien van valse verklaringen van oorsprong (zowel 

onder preferentiële als niet-preferentiële regelingen) en de onderwaardering en verkeerde 

beschrijving van goederen; doet een beroep op OLAF om een actievere rol te vervullen bij 

de coördinatie van hiermee samenhangende onderzoeken door nationale douanediensten 

van de EU-lidstaten en andere partners zowel binnen als buiten de EU; 

10. wijst erop dat geregelde gezamenlijke douaneoperaties een cruciale rol vervullen bij de 

vrijwaring van de EU-overheidsfinanciën door na te gaan waar op bepaalde handelsroutes 
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risico's bestaan en door de burgers en wettige ondernemingen te beschermen doordat 

wordt voorkomen dat illegale goederen in de EU binnenkomen; verzoekt OLAF meer 

steun te verlenen aan de douaneautoriteiten van de EU-lidstaten en bepaalde derde landen, 

opdat meer gezamenlijke douaneoperaties mogelijk worden middels zijn technische 

infrastructuur, IT en communicatiemiddelen, alsmede strategische analyse, 

administratieve en financiële steun ten einde de doeltreffendheid van de douanediensten 

bij de uitvoering van gerichte controles op Europees niveau te verbeteren; 

11. is met betrekking tot de bescherming van de financiële belangen van de EU van oordeel 

dat, onverminderd de noodzaak om ambitieuze en verstrekkende handelsovereenkomsten 

met de voornaamste handelspartners van de EU af te sluiten met het oog op de verlaging 

en afschaffing van douanetarieven, het noodzakelijk is zorgvuldig te evalueren welke 

weerslag de tenuitvoerlegging van vrijhandelsovereenkomsten op de begroting van de 

Unie zal hebben op het stuk van de derving van eigen middelen in de vorm van 

douaneheffingen (die momenteel 12% van de begrotingsmiddelen van de Unie uitmaken); 

12. is van mening dat de Commissie aan de hand van een gestandaardiseerde risicoanalyse 

beter toezicht dient te houden op landen die een preferentiële behandeling genieten, met 

name om de naleving van de regels van oorsprong en cumulatie te verifiëren; is in dit 

verband van mening dat het controleren van de oorsprong van ingevoerde producten en de 

toereikendheid van de documenten waarmee de preferentiële behandeling wordt verleend 

een cruciaal onderdeel van de controlestrategieën en de traceerbaarheid vormt; 

13. is van mening dat het creëren van EU-risicoprofielen betreffende 

vrijhandelsovereenkomsten als onderdeel van de risicobeheerssystemen en 

controlestrategie van de lidstaten hen in staat zal stellen een gemeenschappelijke 

benadering van de risicoanalyse te hanteren ten einde de verliezen voor de EU-begroting 

te beperken; 

14. steunt de opneming in de handels- en investeringsovereenkomsten van 

fraudebestrijdingsclausules ter bescherming van de financiële belangen van de Unie 

waaronder belastingfraude en belastingontduiking, corruptie op basis van handel en het 

witwassen van geld vallen; verzoekt de Unie bovendien in alle toekomstige 

handelsovereenkomsten vaker gebruik te maken van voorzorgs- en 

vrijwaringsmaatregelen, zoals de opschorting van preferenties uit hoofde van een 

fraudebestrijdingsclausule of het beheer van administratieve foutenclausules in 

vrijhandelsovereenkomsten; 

15. onderstreept dat een voorstel moet worden ingediend met geharmoniseerde regels voor de 

definitie van strafbare feiten en sancties op het gebied van de georganiseerde en 

transnationale misdaad ten einde de illegale activiteiten ervan op doeltreffende wijze te 

voorkomen en te bestrijden; 

16. acht het voorts van cruciaal belang dat ondernemingen in de EU gemakkelijker toegang 

krijgen tot snelle antidumpingprocedures gezien de potentiële verliezen voor zowel de 

nationale begrotingen als de EU-begroting ten gevolge van concurrentieverstoringen door 

oneerlijke handelspraktijken of -partners, die nadelige gevolgen voor de kmo's hebben; 

17. dringt aan op een nauwere douanesamenwerking zowel binnen de Unie als met derde 

landen ten einde de maatregelen te versterken om de illegale handel aan de EU-grenzen te 
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bestrijden en de beleidsmakers te helpen bij het in kaart brengen van de zwakke plekken 

van de markt en de internationale toeleveringsketen, alsmede bij het opsporen en 

uitbannen van onderlinge relaties tussen personen die bij illegale handelsactiviteiten 

betrokken zijn; 

18. wijst bovendien op de noodzaak van het doeltreffend delen van statistische informatie 

over de invoercontroles van de EU om lacunes op te sporen in de data die nodig zijn voor 

het ontwikkelen van beheersingsstrategieën voor het ontmantelen van illegale 

handelsnetwerken, en om de bron van het probleem aan te pakken door de invoer van op 

intellectuele-eigendomsrechten inbreuk makende goederen, alsmede het aanwenden van 

nieuwe middelen en wegen voor smokkel te verhinderen; acht het noodzakelijk zowel de 

administratieve samenwerking tussen douaneautoriteiten op internationaal niveau als de 

ontwikkeling van partnerschappen met het bedrijfsleven te bevorderen om 

douaneschendingen en het omzeilen van fiscale verplichtingen tegen te gaan; 

19. erkent dat de doeltreffende handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten een 

overkoepelende doelstelling is die de douaneautoriteiten voortdurend moeten nastreven in 

het belang van de interne markt en de burgers van de EU en middels passende 

samenwerking met de handelspartners in het kader van de vrijhandelsovereenkomsten, ten 

einde de inbreuken op de intellectuele-eigendomsrechten in de internationale 

toeleveringsketens aan te pakken op terreinen zoals namaak (inbreuken op 

handelsmerken), piraterij (inbreuken op het auteursrecht), smokkel van gevoelige 

producten zoals geneesmiddelen en zwaar belaste goederen, geografische aanduidingen en 

oorsprongsaanduidingen, het verzenden en verkopen van namaakproducten en 

belastingontduiking; 

20. stelt vast dat de wens om voorschriften inzake de uitvoer- en invoercontrole te omzeilen 

voorbij kan gaan aan de gezondheid en veiligheid van de consument waardoor risico's 

voor de samenleving en de markten ontstaan en economieën in uiteenlopende mate 

worden geschaad. 
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