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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
(COM(2018) 442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018) 442),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 33, 114 en 207 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 
het Parlement is ingediend (C8-0261/2018),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole 
(A8-0000/2018),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het bij Verordening 
(EU) nr. 1294/201318 opgezette
Douane 2020-programma en de voorlopers 
ervan hebben de douanesamenwerking 
aanzienlijk vergemakkelijkt en versterkt. 
Vele activiteiten op het gebied van douane
hebben een grensoverschrijdend karakter, 
waardoor ze betrekking hebben op en 

(1) Het bij Verordening 
(EU) nr. 1294/201318vastgestelde 
Douane 2020-programma en de voorlopers 
ervan hebben de douanesamenwerking 
aanzienlijk vergemakkelijkt en versterkt. 
Vele van de douaneactiviteiten hebben een 
grensoverschrijdend karakter waardoor ze 
betrekking hebben op en gevolgen hebben 
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gevolgen hebben voor alle lidstaten; ze
kunnen derhalve niet effectief en efficiënt 
worden verwezenlijkt door de lidstaten 
afzonderlijk. Een douaneprogramma op 
het niveau van de Unie, dat door de 
Commissie ten uitvoer zal worden gelegd, 
verschaft de lidstaten een Uniekader om 
deze samenwerkingsactiviteiten te 
ontplooien, hetgeen kostenefficiënter is 
dan wanneer elke lidstaat afzonderlijk 
samenwerkingskaders op bilaterale of 
multilaterale basis opzet. Het is derhalve 
passend de continuïteit van de financiering 
van activiteiten op het gebied van 
douanesamenwerking door de Unie te 
waarborgen door op hetzelfde gebied een 
nieuw programma, het Douane-
programma, vast te stellen.

voor alle lidstaten en derhalve niet effectief 
en efficiënt kunnen worden uitgevoerd 
door elke lidstaat op zichzelf. Een 
Uniebreed douaneprogramma, dat door de 
Commissie ten uitvoer zal worden gelegd, 
verschaft de lidstaten een kader op het 
niveau van de Unie om deze 
samenwerkingsactiviteiten te ontplooien, 
hetgeen kosteneffectiever is dan wanneer 
elke lidstaat afzonderlijk zijn 
samenwerkingskader op bilateraal of 
multilateraal niveau opzet. Het 
douaneprogramma speelt tevens een
belangrijke rol om de financiële belangen 
van de Unie en van de lidstaten te 
beschermen. Het is derhalve passend en 
efficiënt de continuïteit van de financiering 
van activiteiten op het gebied van 
douanesamenwerking door de Unie te 
waarborgen door op hetzelfde domein een 
nieuw programma, het Douane-
programma, vast te stellen.

__________________ __________________

18 Verordening (EU) nr. 1294/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van een 
actieprogramma voor douane in de 
Europese Unie voor de periode 2014�2020 
(Douane 2020) en tot intrekking van 
Beschikking nr. 624/2007/EG (PB L 347 
van 20.12.2013, blz. 209).

18 Verordening (EU) nr. 1294/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van een 
actieprogramma voor douane in de 
Europese Unie voor de periode 2014�2020 
(Douane 2020) en tot intrekking van 
Beschikking nr. 624/2007/EG (PB L 347 
van 20.12.2013, blz. 209).

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De douane-unie heeft de afgelopen 
vijftig jaar grote ontwikkelingen 
doorgemaakt en de douanediensten 
vervullen inmiddels een breed takenpakket 
aan de grenzen. Samen zorgen zij ervoor 

(2) De douane-unie heeft de afgelopen 
vijftig jaar grote ontwikkelingen 
doorgemaakt en de douanediensten 
vervullen inmiddels een breed takenpakket 
aan de grenzen. Samen streven zij ernaar 
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dat de handel vlot verloopt en de 
administratieve rompslomp wordt beperkt, 
dat inkomsten voor de nationale 
begrotingen en de begroting van de Unie 
worden geïnd, en dat de samenleving
wordt beschermd tegen terroristische 
dreigingen, gevaren voor de 
volksgezondheid en het milieu en andere 
risico's. Met name met de invoering van 
een EU-breed gemeenschappelijk 
risicobeheerkader19 en douanecontroles
op het vervoer van grote sommen liquide 
middelen om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme tegen te gaan, 
speelt de douane een toonaangevende rol 
in de strijd tegen terrorisme en
georganiseerde criminaliteit. Gelet op dit 
brede takenpakket is de douane thans de 
facto de leidinggevende instantie bij de 
controle van goederen aan de 
buitengrenzen van de Unie. In dit licht 
bekeken mag het Douane-programma niet 
beperkt blijven tot douanesamenwerking, 
maar moet het de douaneautoriteiten ook
ondersteunen bij de uitvoering van hun 
missie in haar geheel, zoals omschreven in 
artikel 3 van Verordening (EU) 
nr. 952/2013, namelijk toezicht houden op 
het internationale handelsverkeer van de 
Unie, de uitvoering van de externe 
aspecten van de interne markt, van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid en van 
ander gemeenschappelijk beleid van de 
Unie dat verband houdt met de handel, en 
de algemene veiligheid van de 
toeleveringsketen. De rechtsgrondslag 
heeft daarom betrekking op 
douanesamenwerking (artikel 33 VWEU), 
interne markt (artikel 114 VWEU) en 
handelsbeleid (artikel 207 VWEU).

ethische en billijke handel te bevorderen 
en de administratieve rompslomp te 
beperken, ervoor te zorgen dat inkomsten 
voor de nationale begrotingen en de 
begroting van de Unie worden geïnd, en 
dat de bevolking wordt beschermd tegen 
terroristische dreigingen, gevaren voor de 
volksgezondheid en het milieu en andere 
risico's. Met name via de invoering van een 
gemeenschappelijk kader voor de 
beheersing van douanerisico's op het 
niveau van de Unie19 en via controles op 
grote kasstromen om het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme 
tegen te gaan, spelen douaneautoriteiten 
een toonaangevende rol in de strijd tegen 
terrorisme, georganiseerde criminaliteit en 
oneerlijke concurrentie. Gelet op hun 
ruime takenpakket, zijn de 
douaneautoriteiten thans de facto de 
belangrijkste autoriteiten bij de controle 
van goederen aan de buitengrenzen van de 
Unie. In dat verband bekeken mag het 
Douane-programma niet beperkt blijven tot 
douanesamenwerking, maar moet het ook 
de ruimere missie van de douane 
ondersteunen, zoals omschreven in artikel 
3 van Verordening (EU) nr. 952/2013, 
namelijk toezicht houden op het 
internationale handelsverkeer van de Unie, 
de uitvoering van de externe aspecten van 
de interne markt, van het 
gemeenschappelijk handelsbeleid en van 
ander gemeenschappelijk beleid van de 
Unie dat verband houdt met de handel en 
de algemene veiligheid van de 
toeleveringsketen. De rechtsgrondslag 
heeft daarom betrekking op 
douanesamenwerking (artikel 33 VWEU), 
de interne markt (artikel 114 VWEU) en 
handelsbeleid (artikel 207 VWEU).

__________________ __________________

19

https://ec.europa.eu/taxation_customs/gene
ral-information-customs/customs-risk-
management/measures-customs-risk-
management-framework-crmf_en

19

https://ec.europa.eu/taxation_customs/gene
ral-information-customs/customs-risk-
management/measures-customs-risk-
management-framework-crmf_en
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Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Door een actiekader te creëren dat 
tot doel heeft de douane-unie en de 
douaneautoriteiten te ondersteunen, moet 
het programma bijdragen aan de 
bescherming van de financiële en 
economische belangen van de Unie en haar 
lidstaten, de bescherming van de Unie 
tegen oneerlijke en illegale handel en de 
ondersteuning van de legale handel, de 
handhaving van de veiligheid van de Unie 
en haar inwoners, en de facilitering van de 
legale handel, zodat burgers en bedrijven 
alle mogelijkheden van de interne markt en 
de wereldwijde handel kunnen benutten.

(3) Door een actiekader te creëren dat 
tot doel heeft de douane-unie en de 
douaneautoriteiten te ondersteunen, moet 
het programma bijdragen aan de 
bescherming van de financiële en 
economische belangen van de Unie en haar 
lidstaten, de bescherming van de Unie 
tegen oneerlijke en onrechtmatige 
handelspraktijken en het aanmoedigen 
van legale bedrijfsactiviteiten, het 
waarborgen van de veiligheid van de Unie 
en haar inwoners en zo de 
consumentenbescherming te versterken, 
en de facilitering van de legale handel, 
zodat burgers en bedrijven alle 
mogelijkheden van de interne markt en de 
wereldhandel kunnen benutten.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Douanebeheer en -controle is een 
dynamisch beleidsdomein, dat met nieuwe 
uitdagingen wordt geconfronteerd 
vanwege bijvoorbeeld politieke en andere 
maatschappelijke ontwikkelingen en 
veranderende consumptiepatronen en -
gedrag. Het programma dient daarom ook 
het douanebeheer te ondersteunen, in het 
bijzonder met betrekking tot IT-
infrastructuur, in dergelijke situaties, en 
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innovatie en de uitwerking van 
innovatieve oplossingen op het gebied van 
douanebeleid mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Om een maximale efficiëntie te 
verzekeren en overlappingen te 
voorkomen, dient de Commissie de 
tenuitvoerlegging van het programma te 
coördineren met programma's en fondsen 
van de Unie op hieraan gerelateerde 
gebieden, waaronder het Fiscalis-
programma, het 
fraudebestrijdingsprogramma van de EU, 
het programma voor de interne markt, het 
Fonds voor interne veiligheid, het Fonds 
voor geïntegreerd grensbeheer (het 
instrument voor financiële steun voor 
douanecontroleapparatuur en het 
instrument voor grensbeheer en visa), het 
steunprogramma voor hervormingen, het 
programma Digitaal Europa, de 
Connecting Europe Facility en het besluit 
van de Raad betreffende het stelsel van 
eigen middelen van de Europese Unie, 
alsook uitvoeringsbepalingen en -
maatregelen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Ter ondersteuning van het 
toetredings- en associatieproces van derde 
landen staat deelname aan het programma 
ook open voor toetredingslanden en 
kandidaat-lidstaten alsmede voor potentiële 
kandidaten en partnerlanden van het 
Europese nabuurschapsbeleid, mits aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan. De 
deelname kan ook openstaan voor andere 
derde landen in overeenstemming met de 
voorwaarden die in specifieke 
overeenkomsten tussen de Unie en die
landen zijn vastgesteld met betrekking tot 
hun deelname aan programma's van de 
Unie.

(5) Ter ondersteuning van het 
toetredings- en associatieproces van derde 
landen staat deelname aan het programma 
ook open voor toetredingslanden en 
kandidaat-lidstaten alsmede voor potentiële 
kandidaten en partnerlanden van het 
Europese nabuurschapsbeleid, mits aan alle 
voorwaarden is voldaan. De deelname kan 
ook openstaan voor andere derde landen 
volgens de voorwaarden die in specifieke 
overeenkomsten tussen de Unie en de 
betrokken landen zijn opgenomen met 
betrekking tot hun deelname aan 
programma's van de Unie, wanneer die 
deelname in het belang van de Unie is en 
een positief effect op de interne markt 
heeft zonder afbreuk te doen aan de 
consumentenbescherming.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Verordening (EU, Euratom) 
[2018/XXX] van het Europees Parlement 
en de Raad21 (het "Financieel Reglement") 
is op dit programma van toepassing. Zij 
bevat regels voor de uitvoering van de 
Uniebegroting, daaronder begrepen regels 
voor subsidies, prijzen, aanbestedingen en 
vergoeding van externe deskundigen.

(6) Het programma dient onder 
Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van 
het Europees Parlement en de Raad21

(hierna het "Financieel Reglement" 
genoemd) te vallen. In het Financieel 
Reglement zijn de regels vastgelegd voor 
de uitvoering van de Uniebegroting, 
daaronder begrepen regels voor subsidies, 
prijzen, aanbestedingen en vergoeding van 
externe deskundigen.

__________________ __________________

21 COM(2016) 605 final 21 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
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algemene begroting van de Unie, tot 
wijziging van Verordeningen (EU) 
nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) 
nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) 
nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en 
Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking 
van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Met het oog op het 
toekomstige vertrek van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie is in de begroting 
voor dit programma geen rekening 
gehouden met de kosten van de 
ondertekening van de 
terugtrekkingsovereenkomst. De 
ondertekening van die overeenkomst en 
de terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit alle bestaande 
douanesystemen en uit de 
douanesamenwerking zal tot aanvullende 
kosten leiden, die niet nauwkeurig 
kunnen worden geraamd op het tijdstip 
waarop dit programma wordt opgezet. De 
kosten met betrekking tot de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
dienen derhalve niet te worden gedekt 
door de financiële middelen van het 
douaneprogramma, aangezien de in het 
programma voorziene begroting slechts 
zal volstaan om de kosten te dekken die in 
werkelijkheid kunnen worden voorzien op 
het tijdstip waarop het programma wordt 
opgezet.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In overeenstemming met haar 
streven naar samenhang en 
vereenvoudiging van 
financieringsprogramma's, dat de 
Commissie in haar mededeling "De 
evaluatie van de EU-begroting"23 van 19 
oktober 2010 verwoord heeft, moeten de 
middelen worden gedeeld met andere 
financieringsinstrumenten van de Unie 
wanneer de beoogde acties in het kader van 
het programma doelstellingen nastreven 
die verschillende 
financieringsinstrumenten gemeen hebben, 
zonder dat deze activiteiten evenwel 
dubbel kunnen worden gefinancierd. Bij de 
in het kader van dit programma opgezette 
acties moet ervoor zorg worden gedragen 
dat de middelen van de Unie ter 
ondersteuning van de douane-unie en de 
douaneautoriteiten op samenhangende 
wijze worden gebruikt.

(11) In overeenstemming met haar 
streven naar samenhang en 
vereenvoudiging van 
financieringsprogramma's, dat de 
Commissie in haar mededeling "De 
evaluatie van de EU-begroting"23 van 19 
oktober 2010 verwoord heeft, moeten de 
middelen worden gedeeld met andere 
financieringsinstrumenten van de Unie 
wanneer de beoogde acties in het kader van 
het programma doelstellingen nastreven 
die verschillende 
financieringsinstrumenten gemeen hebben, 
rekening houdend met het feit dat het aan 
dit programma toegewezen bedrag is 
berekend zonder de onvoorziene uitgaven 
in aanmerking te nemen, zonder dat deze 
activiteiten evenwel dubbel kunnen worden 
gefinancierd. Bij de in het kader van dit 
programma opgezette acties moet ervoor 
zorg worden gedragen dat de middelen van 
de Unie ter ondersteuning van de douane-
unie en de douaneautoriteiten op 
samenhangende wijze worden gebruikt.

__________________ __________________

23 COM (2010)700 def. 23 COM (2010)700 def.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden in het kader van deze 

(20) De financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden in het kader van deze 
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verordening dienen te worden gekozen op 
basis van de mogelijkheden die zij bieden 
om de specifieke doelstellingen van de 
acties te verwezenlijken en resultaten te 
behalen, met name rekening houdend met 
de kosten van controles, de administratieve 
lasten en het verwachte risico van niet-
naleving. Daarbij moet het gebruik van 
vaste bedragen, forfaitaire percentages en 
eenheidskosten in overweging worden 
genomen, alsook financiering die niet 
gekoppeld is aan kosten zoals bedoeld in 
artikel 125, lid 1, van het Financieel 
Reglement.

verordening dienen te worden gekozen op 
basis van de mogelijkheden die zij bieden 
om de specifieke doelstellingen van de 
acties te verwezenlijken en de beste 
resultaten te behalen, met name rekening 
houdend met de kosten van controles, de 
administratieve lasten en het verwachte 
risico van niet-naleving. Daarbij moet het 
gebruik van vaste bedragen, forfaitaire 
percentages en eenheidskosten in 
overweging worden genomen, alsook 
financiering die niet gekoppeld is aan 
kosten zoals bedoeld in artikel 125, lid 1, 
van het Financieel Reglement.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van het 
programma bestaat erin de douane-unie en 
de douaneautoriteiten te ondersteunen bij 
hun taak om de financiële en economische 
belangen van de Unie en haar lidstaten te 
beschermen, de veiligheid in de Unie te 
waarborgen, de Unie tegen oneerlijke en 
illegale handel te beschermen en de legale 
handel te ondersteunen.

1. De algemene doelstelling van het 
programma bestaat erin de douane-unie en 
de douaneautoriteiten van de lidstaten te 
ondersteunen bij hun taak om de financiële 
en economische belangen van de Unie en 
haar lidstaten te beschermen, teneinde hun 
veiligheid te waarborgen en de Unie tegen 
oneerlijke en onrechtmatige 
handelspraktijken te beschermen en 
tegelijkertijd de legale handel en een hoog 
niveau van consumentenbescherming te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De specifieke doelstelling van het 
programma bestaat erin de opstelling en 
uniforme tenuitvoerlegging van 
douanewetgeving en -beleid te 
ondersteunen, alsook douanesamenwerking 
en bestuurlijke capaciteitsopbouw, 
daaronder begrepen 
competentieontwikkeling en ontwikkeling 
en exploitatie van Europese elektronische 
systemen.

2. De specifieke doelstelling van het 
programma bestaat erin de opstelling en 
uniforme tenuitvoerlegging van 
douanewetgeving en -beleid te 
ondersteunen, alsook douanesamenwerking 
en bestuurlijke capaciteitsopbouw, 
daaronder begrepen 
competentieontwikkeling en ontwikkeling 
en exploitatie en onderhoud van Europese 
elektronische systemen, teneinde de 
doelstelling van bescherming van de 
financiële belangen van de Unie en de 
veiligheid van de interne markt te 
verwezenlijken. Voorts heeft het 
programma specifiek tot doel innovatie op 
het gebied van douanebeleid te 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 � lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het programma moet aansluiten 
bij en gebruikmaken van synergie-
effecten met andere actieprogramma's en 
fondsen van de EU met vergelijkbare 
doelstellingen op hieraan gerelateerde 
gebieden.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De tenuitvoerlegging van het 
programma moet voldoen aan de 
beginselen van transparantie, 
evenredigheid, gelijke behandeling en 
non-discriminatie.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde bedrag kan 
ook uitgaven dekken voor werkzaamheden 
op het gebied van voorbereiding, toezicht, 
controle, audit en evaluatie alsmede andere 
werkzaamheden voor het beheer van het 
programma en de beoordeling van de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
ervan. Het kan bovendien uitgaven dekken 
met betrekking tot studies, vergaderingen 
van deskundigen, informatie- en 
communicatieacties, voor zover zij verband 
houden met de doelstellingen van het 
programma, alsmede uitgaven in verband 
met informatietechnologienetwerken voor 
informatieverwerking en -uitwisseling, 
daaronder begrepen institutionele 
informatietechnologie-instrumenten, en 
andere uitgaven voor technische en 
administratieve bijstand die nodig is voor 
het beheer van het programma.

2. Het in lid 1 bedoelde bedrag kan 
ook uitgaven dekken voor werkzaamheden 
op het gebied van voorbereiding, toezicht, 
controle, audit en evaluatie alsmede andere 
werkzaamheden voor het beheer van het 
programma en de beoordeling van de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
ervan. Het kan bovendien uitgaven dekken 
met betrekking tot studies, vergaderingen 
van deskundigen, informatie- en 
communicatieacties van de Commissie 
gericht aan de lidstaten en aan 
marktdeelnemers, voor zover zij verband 
houden met de doelstellingen van het 
programma, alsmede uitgaven in verband 
met informatietechnologienetwerken voor 
informatieverwerking en -uitwisseling, 
daaronder begrepen institutionele 
informatietechnologie-instrumenten, en 
andere uitgaven voor technische en 
administratieve bijstand die nodig is voor 
het beheer van het programma.

Or. en
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 � lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het programma mag niet worden 
gebruikt om kosten te dekken die verband 
houden met het vertrek van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie en de 
daaropvolgende terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit alle 
douanesystemen en uit de 
douanesamenwerking van de Unie.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) andere derde landen in 
overeenstemming met de voorwaarden die 
in een specifieke overeenkomst met 
betrekking tot de deelname van het derde 
land aan een programma van de Unie zijn 
vastgesteld, mits die overeenkomst:

(c) andere derde landen volgens de 
voorwaarden die in een specifieke 
overeenkomst inzake de deelname van het 
derde land aan een programma van de Unie 
zijn vastgesteld, mits die overeenkomst:

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de voorwaarden voor deelname aan 
de programma's vaststelt, met inbegrip van 
de berekening van de financiële bijdragen 
aan individuele programma's en de 
administratieve kosten ervan. Deze 

– de voorwaarden voor deelname aan 
de programma's vaststelt, met inbegrip van 
de berekening van de financiële bijdragen 
aan individuele programma's en de 
administratieve kosten ervan. Deze 
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bijdragen vormen bestemmingsontvangsten 
overeenkomstig artikel [21, lid 5,] van 
Verordening [2018/XXX] [het nieuwe 
Financieel Reglement];

bijdragen worden aangemerkt als 
bestemmingsontvangsten overeenkomstig
artikel 21, lid 5, van Verordening 
nr. 2018/1046;

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) acties ten behoeve van 
competentieontwikkeling en 
capaciteitsopbouw;

(d) acties ten behoeve van 
competentieontwikkeling en 
capaciteitsopbouw, met inbegrip van 
opleiding en de uitwisseling van beste 
praktijken;

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De externe deskundigen worden 
door de Commissie geselecteerd op basis 
van hun vaardigheden, ervaring en kennis 
met betrekking tot de specifieke actie, 
waarbij mogelijke belangenconflicten 
worden vermeden.

3. De externe deskundigen worden 
door de Commissie geselecteerd op basis 
van hun bekwaamheid, ervaring met 
betrekking tot de toepassing van deze 
verordening en relevante kennis van de 
specifieke actie die wordt uitgevoerd, 
waarbij mogelijke belangenconflicten
worden vermeden. Bij de selectie moet een 
evenwicht worden gevonden tussen 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
en andere deskundigen uit het 
maatschappelijk middenveld en moet 
rekening worden gehouden met het 
beginsel van gendergelijkheid. De lijst van 
externe deskundigen wordt regelmatig 
bijgewerkt en openbaar gemaakt.
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Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 190 van het 
Financieel Reglement kan het programma 
tot 100 % van de subsidiabele kosten van 
een actie financieren.

1. In afwijking van artikel 190 van het 
Financieel Reglement kan het programma
tot 100 % van de subsidiabele kosten van 
een actie financieren naargelang van de 
relevantie van de actie en de geraamde 
effecten.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de regelmatige verstrekking van 
informatie aan de Commissie over de 
maatregelen die zij hebben genomen om 
hun respectieve autoriteiten of 
marktdeelnemers in staat te stellen ten 
volle gebruik te maken van de Europese 
elektronische systemen;

(d) de regelmatige verstrekking van
informatie aan de Commissie over de 
maatregelen die zij hebben genomen om de 
betrokken autoriteiten of marktdeelnemers 
in staat te stellen ten volle en doeltreffend
gebruik te maken van de Europese 
elektronische systemen;

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt een strategisch 
meerjarenplan voor douane op en werkt dit 

1. De Commissie stelt een strategisch 
meerjarenplan voor het gebied douane op 
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regelmatig bij; het plan bevat een lijst van 
alle taken die van belang zijn voor de 
ontwikkeling en exploitatie van Europese 
elektronische systemen, waarbij elk 
systeem, of onderdeel ervan, is ingedeeld 
als:

en werkt dit bij; het plan bevat een lijst van 
alle taken die van belang zijn voor de 
ontwikkeling en exploitatie van Europese 
elektronische systemen, waarbij elk 
systeem, of onderdeel van een systeem, is 
ingedeeld als:

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een gemeenschappelijke 
component: een component van de 
Europese elektronische systemen die op 
Unieniveau ontwikkeld is en voor alle 
lidstaten beschikbaar is, dan wel door de 
Commissie als gemeenschappelijk is 
aangemerkt om redenen van efficiency, 
veiligheid en rationalisering;

(a) een gemeenschappelijke 
component: een component van de 
Europese elektronische systemen die op 
Unieniveau ontwikkeld is en voor alle 
lidstaten beschikbaar is, dan wel door de 
Commissie als gemeenschappelijk is 
aangemerkt om redenen van efficiency, 
veiligheid, rationalisering en 
betrouwbaarheid;

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het prestatierapportagesysteem 
waarborgt dat de gegevens voor het 
toezicht op de uitvoering en de resultaten 
van het programma op efficiënte en 
doeltreffende wijze en tijdig worden 
verzameld. Te dien einde moeten 
evenredige rapportagevereisten worden 
opgelegd aan de ontvangers van middelen 
van de Unie.

3. Het prestatierapportagesysteem 
waarborgt dat de gegevens voor het 
toezicht op de uitvoering en de resultaten 
van het programma op efficiënte en 
doeltreffende wijze en tijdig worden 
verzameld. Te dien einde moeten 
evenredige en relevante 
rapportagevereisten worden opgelegd aan 
de ontvangers van middelen van de Unie.
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Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De tussentijdse evaluatie van het 
programma wordt verricht zodra voldoende 
informatie over de uitvoering van het 
programma beschikbaar is, doch uiterlijk 
vier jaar nadat met de uitvoering van het 
programma is begonnen.

2. De tussentijdse evaluatie van het 
programma wordt uitgevoerd zodra 
voldoende informatie over de uitvoering 
ervan beschikbaar is, doch uiterlijk drie
jaar nadat met de uitvoering van het 
programma is begonnen.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan het einde van de uitvoering 
van het programma, doch uiterlijk vier jaar 
na afloop van de in artikel 1 genoemde 
periode, verricht de Commissie een 
eindevaluatie van het programma.

3. Aan het einde van de uitvoering 
van het programma, doch uiterlijk drie jaar 
na afloop van de in artikel 1 genoemde 
periode, verricht de Commissie een 
eindevaluatie van het programma.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie deelt de conclusies 
van de evaluaties tezamen met haar 
opmerkingen mee aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 

4. De Commissie stelt de conclusies 
van de evaluaties tezamen met haar 
opmerkingen voor en deelt ze mee aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
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Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's.

Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie voert informatie- en 
communicatieacties uit met betrekking tot 
het programma alsmede de acties en de 
resultaten ervan. De aan het programma 
toegewezen financiële middelen dragen 
tevens bij aan de institutionele 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie, voor zover zij verband 
houden met de in artikel 3 bedoelde
doelstellingen.

2. De Commissie voert informatie- en 
communicatieacties uit met betrekking tot 
het programma voor de acties die uit 
hoofde van het programma zijn 
gefinancierd en de resultaten die met die 
acties zijn bereikt. De aan het programma 
toegewezen financiële middelen dragen 
tevens bij aan de institutionele 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie, voor zover zij verband 
houden met de in artikel 3 omschreven
doelstellingen.

Or. en
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TOELICHTING

Met het Douane-programma wordt een kader voor samenwerking op het gebied van douane 
vastgesteld voor de periode 2021-2027. Het is de opvolger van het Douane 2020-programma. 
Het programma blijft de coördinatie tussen de autoriteiten van de lidstaten bevorderen, 
evenals capaciteitsopbouw, met inbegrip van opleiding en uitwisseling van beste praktijken, 
teneinde een gelijkvormige toepassing van de douanewetgeving van de EU te verzekeren. 
Jammer genoeg is de overstap naar een elektronische douanestructuur niet voltooid onder het 
Douane 2020-programma, vanwege vertragingen bij bepaalde delen van de relevante IT-
architectuur. Een van de belangrijkste aandachtspunten van het douaneprogramma zal 
derhalve de verdere ontwikkeling en exploitatie en het verdere onderhoud van de IT-
infrastructuur op het gebied van douane zijn.

De rapporteur is van mening dat dit programma moet aansluiten bij en gebruikmaken van 
synergie-effecten met andere EU-programma's en -fondsen en dat bij de tenuitvoerlegging 
ervan de beginselen van transparantie, evenredigheid, gelijke behandeling en non-
discriminatie in acht moeten worden genomen.

Voorts dient rekening te worden gehouden met het feit dat in de begroting voor dit 
programma geen rekening is gehouden met de toekomstige uitstap van het VK uit de EU, en 
dus ook uit de douane-unie. Dat zal uiteraard tot aanvullende kosten leiden voor de landen 
voor wie deze grote verandering gevolgen heeft, maar die uitgaven dienen niet te worden 
gedekt door het douaneprogramma. 

Met betrekking tot douanebeheer en -controles is de rapporteur van mening dat dit een 
dynamisch domein is, waarvan de behoeften veranderen onder invloed van politieke en andere 
ontwikkelingen in de samenleving. Het programma moet derhalve het douanebeheer 
ondersteunen, in het bijzonder op het gebied van IT, en innovatie en de uitwerking van 
innovatieve oplossingen op het gebied van douanebeleid mogelijk maken. De amendementen 
van de rapporteur zijn bedoeld als aanvulling op deze domeinen.

De douane-unie is een van de belangrijkste pijlers van de interne markt. De modernisering 
van douaneprocessen kan de economische activiteit en groei stimuleren door het 
concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven te versterken en de handel te 
bevorderen, en de bescherming van de Europese consumenten waarborgen. De rapporteur is 
daarom van mening dat het douaneprogramma van essentieel belang is om die doelstellingen 
te bereiken.
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