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Amendement 1
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien Verordening (EG) nr. 765/2008 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 9 juli 2008 tot vaststelling van de 
eisen inzake accreditatie en markttoezicht 
betreffende het verhandelen van 
producten en tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 339/9355,
__________________
5 PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30.

Or. en

Amendement 2
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de Commissie met 
de titel "Tussentijdse evaluatie van het 
Douane-2013-programma" 
(COM(2011)0537 def.),

Or. en

Amendement 3
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de douane-unie een 
van de belangrijkste mijlpalen is in de 

A. overwegende dat de douane-unie een 
van de belangrijkste mijlpalen is in de 
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Europese integratie; Europese integratie en een basis vormt 
voor het vrije verkeer van goederen, 
economische ontwikkeling en groei op de 
interne markt;

Or. en

Amendement 4
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de douane-unie een 
van de belangrijkste mijlpalen is in de 
Europese integratie;

A. overwegende dat een efficiënte douane-
unie een van de belangrijkste hoekstenen
is van het Europese integratieproces;

Or. en

Amendement 5
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de 
douanediensten, gezien hun gunstige 
ligging aan de grens, er efficiënt toe 
kunnen bijdragen dat alleen veilige 
goederen de EU binnenkomen;

Or. en

Amendement 6
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de douane nog 
altijd een belangrijke rol speelt bij het 
waarborgen van de financiële belangen 
van de EU, ook al is de rol van het innen 
van douanerechten de laatste jaren van 
minder betekenis geworden;

Or. en

Amendement 7
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat recente 
incidenten met de veiligheid van 
luchttransport aantonen dat de aandacht 
voor veiligheid terecht is en dat 
douanediensten bedacht moeten zijn op 
terrorismedreiging;

Or. en

Amendement 8
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quinquies. overwegende dat het 
importeren van namaak- en 
piraterijgoederen in de EU leidt tot 
inkomstenderving en een schending van 
intellectuele-eigendomsrechten; 
overwegende dat namaakproducten 
ernstige risico's met zich mee kunnen 
brengen voor de veiligheid en gezondheid 
van Europese consumenten;
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Or. en

Amendement 9
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het douanewezen 
voornamelijk wordt gekenmerkt door 
steeds omvangrijkere import-, export- en 
doorvoervolumes en dat een efficiënt en 
effectief risicomanagement op dit gebied 
derhalve van bijzonder belang is;

C. overwegende dat het douanewezen 
momenteel te maken heeft met
omvangrijkere import-, export- en 
doorvoervolumes terwijl de middelen 
beperkt blijven en dat een efficiënt en 
effectief risicomanagement op dit gebied 
derhalve van bijzonder belang is;

Or. en

Amendement 10
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat een gestroomlijnd, 
eenvoudig en goed functionerend 
douanestelsel essentieel is om mobiliteit 
van goederen en handel op de interne 
markt te bevorderen, vooral voor mkb-
bedrijven;

Or. en

Amendement 11
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

-1. is van mening dat het in 2008 
vastgestelde communautaire 
douanewetboek zeer ambitieus was op het 
vlak van termijnen, en is van oordeel dat 
het nieuwe voorstel zich echt moet richten 
op het verbeteren van de huidige situatie 
door duidelijke toegevoegde waarde te 
leveren, voor het bedrijfsleven in de EU 
en met name mkb-bedrijven;

Or. en

Amendement 12
Olle Schmidt, Silvana Koch-Mehrin, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ervan overtuigd dat de modernisering 
van de douane hoge politieke prioriteit 
moet krijgen, aangezien de douane een 
essentiële bijdrage levert aan het 
economisch concurrentievermogen en aan 
de veiligheid en de beveiliging in de EU;

1. is ervan overtuigd dat de modernisering 
van de douane hoge politieke prioriteit 
moet krijgen, aangezien goed 
functionerende, efficiënte en 
vereenvoudigde douaneprocedures een 
essentiële bijdrage leveren aan het 
economisch concurrentievermogen, 
betrouwbare handelsbetrekkingen met 
derde landen en aan de veiligheid en de 
beveiliging in de EU;

Or. en

Amendement 13
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ervan overtuigd dat de modernisering 
van de douane hoge politieke prioriteit 

1. is ervan overtuigd dat de modernisering 
van de douanestrategie en de douane-
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moet krijgen, aangezien de douane een 
essentiële bijdrage levert aan het 
economisch concurrentievermogen en aan 
de veiligheid en de beveiliging in de EU;

instrumenten van de Europese Unie hoge 
politieke prioriteit moet krijgen, aangezien 
de douane een essentiële bijdrage levert 
aan het economisch concurrentievermogen 
en aan de veiligheid en de beveiliging in de 
EU;

Or. en

Amendement 14
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ervan overtuigd dat de modernisering 
van de douane hoge politieke prioriteit 
moet krijgen, aangezien de douane een 
essentiële bijdrage levert aan het 
economisch concurrentievermogen en aan 
de veiligheid en de beveiliging in de EU;

1. is ervan overtuigd dat de modernisering 
van de douane hoge politieke prioriteit 
moet krijgen met een budget dat in 
overeenstemming is met deze ambitie, 
aangezien toekomstbestendig beleid 
aangaande de douane een essentiële 
bijdrage levert aan het wereldwijde 
economisch concurrentievermogen van de 
EU; benadrukt het feit dat een goed 
functionerend douanebeleid een sleutelrol 
vervult in de strijd tegen de illegale invoer 
van goederen en namaakproducten op de 
interne markt, en bevordert daarom de 
veiligheid en de beveiliging voor Europese 
consumenten;

Or. en

Amendement 15
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. dringt aan op intensievere 
bestrijding van inbreuken op de 
douanewetgeving en van smokkel, 
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georganiseerde misdaad, corruptie, 
terrorisme en andere misdrijven, waarbij 
speciale aandacht moet worden besteed 
aan de implementatie van de 
aanbevelingen van de 
Werelddouaneorganisatie inzake 
risicomanagement, de bescherming en 
beveiliging van legale handel, het 
aangaan van 
ontwikkelingspartnerschappen met 
bedrijven op het gebied van 
douaneautomatisering, 
corruptiebestrijding, de invoering van het 
éénloketsysteem en de uitwisseling van 
informatie en kennis tussen 
douanediensten;

Or. lt

Amendement 16
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de taakstelling en het 
imago van de douane moeten worden 
geherdefinieerd en een extra stimulans 
moeten krijgen, zodat zij een betere 
weerspiegeling vormen van de realiteiten 
waarmee de douane te maken heeft; is 
van mening dat de toewijzing van 
adequate financiële middelen voor 
douanegerelateerde procedures en 
processen voor het bereiken van dit doel
van essentieel belang is; verzoekt de 
Commissie over te gaan tot herziening 
van haar douanestrategie;

2. is van mening dat de toewijzing van 
adequate financiële middelen conform de 
begrotingskaders van essentieel belang is 
voor het bereiken van de hoognodige 
modernisering van de douane;

Or. en

Amendement 17
Konstantinos Poupakis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de taakstelling en het 
imago van de douane moeten worden 
geherdefinieerd en een extra stimulans 
moeten krijgen, zodat zij een betere 
weerspiegeling vormen van de realiteiten 
waarmee de douane te maken heeft; is van 
mening dat de toewijzing van adequate 
financiële middelen voor 
douanegerelateerde procedures en 
processen voor het bereiken van dit doel 
van essentieel belang is; verzoekt de 
Commissie over te gaan tot herziening van 
haar douanestrategie;

2. is van mening dat de taakstelling en het 
imago van de douane moeten worden 
geherdefinieerd en een extra stimulans 
moeten krijgen, zodat zij een betere 
weerspiegeling vormen van de realiteiten 
waarmee de douane te maken heeft; is van 
mening dat de toewijzing van adequate 
financiële middelen voor 
douanegerelateerde procedures en 
processen, met name voor de ontwikkeling 
van computersystemen, voor het bereiken 
van dit doel van essentieel belang is; 
verzoekt de Commissie over te gaan tot 
herziening van haar douanestrategie;

Or. el

Amendement 18
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de taakstelling en het 
imago van de douane moeten worden 
geherdefinieerd en een extra stimulans 
moeten krijgen, zodat zij een betere 
weerspiegeling vormen van de realiteiten 
waarmee de douane te maken heeft; is van 
mening dat de toewijzing van adequate 
financiële middelen voor 
douanegerelateerde procedures en 
processen voor het bereiken van dit doel 
van essentieel belang is; verzoekt de 
Commissie over te gaan tot herziening van 
haar douanestrategie;

2. is van mening dat de taakstelling en het 
imago van de douane moeten worden 
geherdefinieerd en een extra stimulans 
moeten krijgen, zodat zij een betere 
weerspiegeling vormen van de realiteiten 
waarmee de douane te maken heeft; is van 
mening dat de toewijzing van adequate 
financiële middelen voor 
douanegerelateerde procedures en 
processen voor het bereiken van dit doel 
van essentieel belang is; verzoekt de 
Europese Commissie haar douanestrategie 
dienovereenkomstig aan te passen;

Or. en
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Amendement 19
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de taakstelling en het 
imago van de douane moeten worden 
geherdefinieerd en een extra stimulans 
moeten krijgen, zodat zij een betere 
weerspiegeling vormen van de realiteiten 
waarmee de douane te maken heeft; is van 
mening dat de toewijzing van adequate 
financiële middelen voor 
douanegerelateerde procedures en 
processen voor het bereiken van dit doel 
van essentieel belang is; verzoekt de 
Commissie over te gaan tot herziening van 
haar douanestrategie;

2. is van mening dat de taakstelling en het 
imago van de douane moeten worden 
aangepast aan de eisen van het 
gemoderniseerde douanewetboek om zo
een extra stimulans te krijgen en het 
volledige potentieel aan doeltreffendheid 
te kunnen benutten; is van mening dat de 
toewijzing van adequate financiële 
middelen voor douanegerelateerde 
procedures en processen, met name de 
ontwikkeling van elektronische systemen,
voor het bereiken van dit doel van 
essentieel belang is; verzoekt de 
Commissie over te gaan tot herziening van 
haar douanestrategie;

Or. en

Amendement 20
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is van mening dat de taakstelling en het 
imago van de douane moeten worden 
geherdefinieerd en een extra stimulans 
moeten krijgen, zodat zij een betere 
weerspiegeling vormen van de realiteiten 
waarmee de douane te maken heeft; is van 
mening dat de toewijzing van adequate 
financiële middelen voor 
douanegerelateerde procedures en 
processen voor het bereiken van dit doel 
van essentieel belang is; verzoekt de 

2. is van mening dat de taakstelling en het 
imago van de douane moeten worden 
geherdefinieerd en een extra stimulans 
moeten krijgen, zodat zij een betere 
weerspiegeling vormen van de realiteiten 
waarmee de douane te maken heeft; is van 
mening dat de toewijzing van adequate 
financiële middelen voor 
douanegerelateerde procedures en 
processen van essentieel belang is om de 
douane in staat te stellen haar prioritaire 
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Commissie over te gaan tot herziening van 
haar douanestrategie;

taken uit te voeren, en dat bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan het 
gebruik van de beperkte beschikbare 
middelen op het gebied van 
risicomanagement, aan de gewaarborgde 
bescherming en beveiliging van de markt 
en de samenleving en aan de bewaking 
van de buitengrenzen van de Europese 
Unie; verzoekt de Commissie over te gaan 
tot herziening van haar douanestrategie;

Or. lt

Amendement 21
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat aangezien de 
douane steeds meer taken toebedeeld 
krijgt de lidstaten deze van adequate 
middelen moeten voorzien;

Or. en

Amendement 22
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. is verontrust over het feit dat 
verschillende nationale interpretaties van 
de Europese douanewetgeving 
administratieve rompslomp voor het 
bedrijfsleven met zich meebrengen met als 
gevolg een negatief effect op het Europese 
concurrentievermogen, en tot een 
verzwakking leiden van het vermogen van 
de EU om een efficiënte op risico's 
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gebaseerde benadering van naleving toe te 
passen; verzoekt daarom de lidstaten zich 
volledig toe te leggen op het proces van 
modernisering van de douane, en dan met 
name op de uniforme toepassing van de 
douanewetgeving van de EU; dringt er 
bovendien op aan dat de Commissie 
onverwijld alle nodige stappen zet om te 
zorgen voor een consequente en 
geharmoniseerde toepassing van de 
Europese douanewetgeving in de hele 
EU;

Or. en

Amendement 23
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. is verontrust over het feit dat 
verschillende nationale interpretaties en 
vereisten van de bestaande Europese 
douanewetgeving die wordt opgelegd door 
de lidstaten tegenwoordig administratieve 
rompslomp voor het bedrijfsleven met zich 
meebrengen en tot een verzwakking leiden 
van het vermogen van de EU om een 
efficiënte op risico's gebaseerde 
benadering van naleving toe te passen; 
dringt er derhalve op aan dat de 
Commissie alle nodige stappen zet voor 
een consequente en geharmoniseerde 
handhaving van de thans geldende 
Europese douanewetgeving in de hele 
EU;

Or. en

Amendement 24
Matteo Salvini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quinquies. verzoekt de Commissie om 
uiterlijk in juni 2012 een verslag in te 
dienen bij het Europees Parlement over 
de mate waarin de lidstaten de thans 
geldende Europese douanewetgeving 
naleving, met onder andere een actieplan 
om alle eventueel geconstateerde 
tekortkomingen aan te pakken; is van 
mening dat het bedrijfsleven door de 
Commissie moet worden geraadpleegd bij 
de uitvoering van deze taak;

Or. en

Amendement 25
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 sexies. verzoekt de Commissie om 
uiterlijk in juni 2012 een verslag in te 
dienen bij het Europees Parlement over 
de mate waarin de lidstaten de thans 
geldende Europese douanewetgeving 
naleven, met onder andere een actieplan 
om alle eventueel geconstateerde 
tekortkomingen aan te pakken; is van 
mening dat het bedrijfsleven door de 
Commissie moet worden geraadpleegd bij 
de uitvoering van deze taak;

Or. en

Amendement 26
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 septies. merkt op dat de douanediensten 
moeten worden gemoderniseerd door het 
creëren van een resultaatgericht 
administratief systeem, door invoering 
van op internationale normen en 
beproefde en goed werkende procedures 
gebaseerde kwaliteitsbeheersingssystemen 
en door verbetering van het interne 
controlesysteem en beheersing van 
organisatorische risico's, waarbij gebruik 
moet worden gemaakt van de gangbare 
operationele en informatieprocessen;

Or. lt

Amendement 27
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat vereenvoudiging, 
standaardisatie en modernisering van de 
douanewetgeving en -procedures en het 
gebruik van IT-instrumenten van cruciaal 
belang zijn om het concurrentievermogen 
van de Europese economie te verbeteren; is 
van mening dat meer voorspelbaarheid 
voor het bedrijfsleven, en met name voor 
mkb-bedrijven, een van de voornaamste 
resultaten is van de modernisering van de 
douane, en dat dit op zijn beurt ook weer 
de economische groei ten goede komt;

3. is van mening dat vereenvoudiging, 
standaardisatie en modernisering van de 
douanewetgeving en -procedures en het 
gebruik van IT-instrumenten van cruciaal 
belang zijn om het concurrentievermogen 
van de Europese economie te verbeteren; is 
van mening dat meer voorspelbaarheid 
voor het bedrijfsleven, en met name voor 
mkb-bedrijven, een van de voornaamste 
resultaten van de modernisering van de 
douane zal zijn, en dat dit op zijn beurt ook 
weer de economische groei ten goede 
komt;

Or. en

Amendement 28
Eija-Riitta Korhola
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat vereenvoudiging, 
standaardisatie en modernisering van de 
douanewetgeving en -procedures en het 
gebruik van IT-instrumenten van cruciaal 
belang zijn om het concurrentievermogen 
van de Europese economie te verbeteren; is 
van mening dat meer voorspelbaarheid 
voor het bedrijfsleven, en met name voor 
mkb-bedrijven, een van de voornaamste 
resultaten is van de modernisering van de 
douane, en dat dit op zijn beurt ook weer 
de economische groei ten goede komt;

3. is van mening dat vereenvoudiging, 
standaardisatie en modernisering van de 
douanewetgeving en -procedures en het 
gebruik van moderne en efficiënte IT-
instrumenten van cruciaal belang zijn om 
het concurrentievermogen van de Europese 
economie te verbeteren; is van mening dat 
meer voorspelbaarheid voor het 
bedrijfsleven, en met name voor mkb-
bedrijven, een van de voornaamste 
resultaten is van de modernisering van de 
douane, en dat dit op zijn beurt ook weer 
de economische groei ten goede komt;

Or. en

Amendement 29
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is echter van mening dat de nieuw in te 
voeren douaneprocedures en de 
aanzienlijke investeringen die nodig zijn 
om te kunnen voldoen aan de eisen in het 
kader van e-douane – gezien de beperkte 
middelen van mkb-bedrijven – ook
redelijkerwijs haalbaar moeten zijn en 
dringt erop aan dat daarbij ook wordt 
gekeken naar de effecten voor mkb-
bedrijven;

4. wijst erop dat er aanzienlijke 
investeringen nodig zouden kunnen zijn 
voor de aanpassing aan nieuwe
douaneprocedures en gemoderniseerde
eisen in het kader van e-douane; benadrukt 
dat die redelijkerwijs geen onnodige 
obstakels mogen opwerpen, met name
voor mkb-bedrijven;

Or. en

Amendement 30
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is echter van mening dat de nieuw in te 
voeren douaneprocedures en de 
aanzienlijke investeringen die nodig zijn 
om te kunnen voldoen aan de eisen in het 
kader van e-douane – gezien de beperkte 
middelen van mkb-bedrijven – ook 
redelijkerwijs haalbaar moeten zijn en 
dringt erop aan dat daarbij ook wordt 
gekeken naar de effecten voor mkb-
bedrijven;

4. is echter van mening dat de nieuw in te 
voeren douaneprocedures en de 
aanzienlijke investeringen die nodig zijn 
om te kunnen voldoen aan de eisen in het 
kader van e-douane – gezien de beperkte 
middelen van mkb-bedrijven – ook 
redelijkerwijs haalbaar moeten zijn en zich 
moeten concentreren op minder 
bureaucratie en lagere kosten; dringt er 
wat dit betreft op aan dat daarbij ook wordt 
gekeken naar hun effecten voor mkb-
bedrijven;

Or. en

Amendement 31
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat douanecontroles zich 
in de eerste plaats dienen te concentreren 
op hoogrisicovrachten, terwijl zendingen 
met een laag risico zonder meer snel voor 
het handelsverkeer kunnen worden 
vrijgegeven; beklemtoont in dit verband de 
cruciale rol van 
risicomanagementtechnieken en pleit met 
nadruk voor de introductie en verdere 
modernisering van elektronische 
douaneafhandelingssystemen; is van 
mening dat de effectiviteit van het 
risicomanagement wordt bepaald door de 
kwaliteit van de bijeengebrachte 
informatie en de correcte evaluatie
daarvan;

5. is van mening dat douanecontroles zich 
in de eerste plaats dienen te concentreren 
op hoogrisicovrachten, terwijl zendingen 
met een laag risico zonder meer snel voor 
het handelsverkeer kunnen worden 
vrijgegeven; beklemtoont in dit verband de 
cruciale rol van 
risicomanagementtechnieken en pleit met 
nadruk voor de introductie en verdere 
modernisering van elektronische 
douaneafhandelingssystemen; is van 
mening dat de effectiviteit van het 
risicomanagement wordt bepaald door het 
vergaren en de correcte evaluatie van 
kwalitatief hoogstaande informatie over 
de kwaliteit en de oorsprong van 
goederen;

Or. en
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Amendement 32
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat douanecontroles zich 
in de eerste plaats dienen te concentreren 
op hoogrisicovrachten, terwijl zendingen 
met een laag risico zonder meer snel voor 
het handelsverkeer kunnen worden 
vrijgegeven; beklemtoont in dit verband de 
cruciale rol van 
risicomanagementtechnieken en pleit met 
nadruk voor de introductie en verdere 
modernisering van elektronische 
douaneafhandelingssystemen; is van 
mening dat de effectiviteit van het 
risicomanagement wordt bepaald door de 
kwaliteit van de bijeengebrachte informatie 
en de correcte evaluatie daarvan;

5. is van mening dat douanecontroles zich 
in de eerste plaats dienen te concentreren 
op hoogrisicovrachten, terwijl zendingen 
met een laag risico zonder meer snel voor 
het handelsverkeer kunnen worden 
vrijgegeven; beklemtoont in dit verband de 
cruciale rol van 
risicomanagementtechnieken en pleit met 
nadruk voor de introductie en verdere 
modernisering van elektronische 
douaneafhandelingssystemen; is van 
mening dat de effectiviteit van het 
risicomanagement wordt bepaald door de 
kwaliteit van de bijeengebrachte 
informatie, de daarvoor benodigde tijd en 
de correcte evaluatie daarvan;

Or. el

Amendement 33
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat douanecontroles zich 
in de eerste plaats dienen te concentreren 
op hoogrisicovrachten, terwijl zendingen 
met een laag risico zonder meer snel voor 
het handelsverkeer kunnen worden 
vrijgegeven; beklemtoont in dit verband de 
cruciale rol van 
risicomanagementtechnieken en pleit met 
nadruk voor de introductie en verdere 

5. is van mening dat douanecontroles zich 
in de eerste plaats dienen te concentreren 
op hoogrisicovrachten, terwijl zendingen 
met een laag risico zonder meer snel voor 
het handelsverkeer kunnen worden 
vrijgegeven; beklemtoont in dit verband de 
cruciale rol van 
risicomanagementtechnieken en pleit met 
nadruk voor de introductie en verdere 
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modernisering van elektronische 
douaneafhandelingssystemen; is van 
mening dat de effectiviteit van het 
risicomanagement wordt bepaald door de 
kwaliteit van de bijeengebrachte
informatie en de correcte evaluatie 
daarvan;

modernisering van elektronische 
douaneafhandelingssystemen; is van 
mening dat de effectiviteit van het 
risicomanagement wordt bepaald door het 
vergaren en uitwisselen van kwalitatief 
hoogstaande informatie en de correcte 
evaluatie daarvan;

Or. en

Amendement 34
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat douanecontroles zich 
in de eerste plaats dienen te concentreren 
op hoogrisicovrachten, terwijl zendingen 
met een laag risico zonder meer snel voor 
het handelsverkeer kunnen worden 
vrijgegeven; beklemtoont in dit verband de 
cruciale rol van 
risicomanagementtechnieken en pleit met 
nadruk voor de introductie en verdere 
modernisering van elektronische 
douaneafhandelingssystemen; is van 
mening dat de effectiviteit van het 
risicomanagement wordt bepaald door de 
kwaliteit van de bijeengebrachte informatie 
en de correcte evaluatie daarvan;

5. is van mening dat douanecontroles zich 
in de eerste plaats dienen te concentreren 
op hoogrisicovrachten, terwijl zendingen 
met een laag risico zonder meer snel voor 
het handelsverkeer kunnen worden 
vrijgegeven; beklemtoont in dit verband de 
cruciale rol van 
risicomanagementtechnieken en pleit met 
nadruk voor de introductie en verdere 
modernisering van elektronische 
douaneafhandelingssystemen; is van 
mening dat de effectiviteit van het 
risicomanagement wordt bepaald door de 
kwaliteit van tijdig bijeengebrachte 
noodzakelijke en volledige informatie en 
de effectieve evaluatie daarvan in de 
gehele elektronische verwerking, waarbij 
veiligheid en publieke beveiliging wordt 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 35
Olle Schmidt, Silvana Koch-Mehrin, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. onderkent weliswaar het belang van 
een goed beveiligde bevoorradingsketen, 
maar beschouwt de door de VS opgelegde 
wettelijke verplichting om alle zendingen 
volledig te scannen als een veel te 
omslachtige en veel te kostbare procedure, 
waarvan de reële voordelen twijfelachtig 
zijn, en is vastbesloten de transatlantische 
wetgevingsdialoog met de VS voort te 
zetten om gedaan te krijgen dat deze 
wetgeving wordt ingetrokken of 
geamendeerd;

6. is verheugd over tekenen die erop 
wijzen dat de door de VS opgelegde 
verplichting om alle zendingen van voor de 
VS bestemde containervrachten volledig 
te scannen misschien wordt heroverwogen, 
en is vastbesloten de trans-Atlantische
wetgevingsdialoog met de VS over deze 
kwestie voort te zetten;

Or. en

Amendement 36
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. dringt erop aan dat bij elke 
toekomstige uitbreiding van de wetgeving
inzake een goed beveiligde 
toeleveringsketen binnen de EU een 
volledige op risico's gebaseerde 
benadering moet worden gevolgd, die 
alleen gericht moet zijn op 
hoogrisicovrachten, zowel voor 
documentaire- als fysieke evaluatie;

Or. en

Amendement 37
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat het MCC een belangrijk 7. benadrukt dat het MCC een belangrijk 
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instrument is om de douaneprocedures te 
stroomlijnen en daadwerkelijk te 
harmoniseren met het oog op de 
versterking van de Europese economie; is 
van mening dat de bepalingen ter 
uitvoering van het MCC de geest van het 
MCC volledig dienen te weerspiegelen; 
constateert met bezorgdheid dat een aantal 
essentiële uitvoeringsbepalingen nog steeds 
in behandeling zijn en dat er nog geen 
strategische beslissingen zijn genomen met 
betrekking tot de op te zetten IT-
architectuur;

instrument is om de douaneprocedures te 
stroomlijnen met het oog op de versterking 
van de Europese economie; is van mening 
dat de bepalingen ter uitvoering van het 
MCC de geest van het MCC volledig 
dienen te weerspiegelen; constateert met 
bezorgdheid dat een aantal essentiële 
uitvoeringsbepalingen nog steeds in 
behandeling zijn en dat er nog geen 
strategische beslissingen zijn genomen met 
betrekking tot de op te zetten IT-
architectuur;

Or. en

Amendement 38
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ervan overtuigd dat het MCC pas zijn 
volle potentieel kan ontplooien indien het 
volledig wordt ondersteund door 
geavanceerde IT-systemen; is er 
nadrukkelijk van overtuigd dat eventuele 
verdere IT-investeringen moeten zijn 
geïnspireerd op de kernbeginselen van het 
MCC;

8. is ervan overtuigd dat het MCC pas zijn 
volle potentieel kan ontplooien indien het 
volledig wordt ondersteund door 
geavanceerde IT-systemen; is er 
nadrukkelijk van overtuigd dat eventuele 
verdere IT-investeringen moeten zijn 
geïnspireerd op de kernbeginselen van het 
MCC; benadrukt echter dat, als bepaalde 
normen overeen zijn gekomen, lidstaten 
in staat moeten zijn om hun eigen 
systemen te handhaven als de kwaliteit 
daarvan van hoger niveau is;

Or. en

Amendement 39
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. is ervan overtuigd dat het MCC pas zijn 
volle potentieel kan ontplooien indien het 
volledig wordt ondersteund door 
geavanceerde IT-systemen; is er 
nadrukkelijk van overtuigd dat eventuele 
verdere IT-investeringen moeten zijn 
geïnspireerd op de kernbeginselen van het 
MCC;

8. is ervan overtuigd dat het MCC pas zijn 
volle potentieel kan ontplooien indien het 
volledig wordt ondersteund door goed 
ontwikkelde en geavanceerde IT-systemen; 
is er nadrukkelijk van overtuigd dat 
eventuele verdere IT-investeringen moeten 
zijn geïnspireerd op de kernbeginselen van 
het MCC;

Or. en

Amendement 40
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat het bedrijfsleven ruim 
van tevoren inzage moet kunnen krijgen in 
de door de lidstaten vast te stellen nadere 
specificaties, aangezien de bedrijven tijd 
nodig hebben om hun IT-toepassingen te 
kunnen ontwikkelen en implementeren;

9. onderstreept dat het bedrijfsleven ruim 
van tevoren inzage moet kunnen krijgen in 
de door de lidstaten vast te stellen nadere 
specificaties, aangezien de bedrijven ook
tijd nodig hebben om hun eigen IT-
toepassingen te kunnen ontwikkelen en 
implementeren;

Or. en

Amendement 41
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat het bedrijfsleven ruim 
van tevoren inzage moet kunnen krijgen in 
de door de lidstaten vast te stellen nadere 
specificaties, aangezien de bedrijven tijd 
nodig hebben om hun IT-toepassingen te 
kunnen ontwikkelen en implementeren;

9. onderstreept dat het bedrijfsleven ruim 
van tevoren inzage moet kunnen krijgen in 
de door de lidstaten vast te stellen nadere 
specificaties, aangezien de bedrijven tijd 
nodig hebben om hun IT-toepassingen te 
kunnen ontwikkelen en implementeren;



AM\880162NL.doc 23/56 PE473.908v01-00

NL

benadrukt in dit opzicht dat rekening 
moet worden gehouden met de technische 
en financiële capaciteiten van nationale 
overheden en het bedrijfsleven om nieuwe 
systemen in gebruik te nemen bij het 
bepalen van de nieuwe termijn voor de 
toepassing van het MCC;

Or. en

Amendement 42
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat de modernisering van 
de douane procedures eenvoudiger moet 
maken voor bedrijven, vooral mkb-
bedrijven; verzoekt de Commissie in dit 
verband de onlangs door haar 
geïntroduceerde praktijk aangaande de 
regels over hoe de herkomst van goederen 
wordt bepaald, te heroverwegen;

Or. en

Amendement 43
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. staat positief tegenover het voorstel om
de bepalingen van het MCC inzake de 
delegatie van bevoegdheden en de 
verlening van uitvoeringsbevoegdheden af 
te stemmen op het Verdrag van Lissabon; 
onderstreept dat dit nieuwe systeem 
representatief is voor het nieuwe evenwicht 
tussen het Europees Parlement en de Raad, 
met name omdat de beide instellingen –

10. is verheugd over het voornemen de 
bepalingen van het MCC inzake de 
delegatie van bevoegdheden en de 
verlening van uitvoeringsbevoegdheden af 
te stemmen op het Verdrag van Lissabon; 
onderstreept dat dit nieuwe systeem 
representatief is voor het nieuwe evenwicht 
tussen het Europees Parlement en de Raad, 
met name omdat de beide instellingen –
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inzonderheid met betrekking tot 
gedelegeerde handelingen – inmiddels op 
voet van gelijkheid staan;

inzonderheid met betrekking tot 
gedelegeerde handelingen – inmiddels op 
voet van gelijkheid staan;

Or. en

Amendement 44
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. staat positief tegenover het voorstel om 
de bepalingen van het MCC inzake de 
delegatie van bevoegdheden en de 
verlening van uitvoeringsbevoegdheden af 
te stemmen op het Verdrag van Lissabon; 
onderstreept dat dit nieuwe systeem 
representatief is voor het nieuwe evenwicht 
tussen het Europees Parlement en de Raad, 
met name omdat de beide instellingen –
inzonderheid met betrekking tot 
gedelegeerde handelingen – inmiddels op 
voet van gelijkheid staan;

10. is verheugd over het voorstel om de 
bepalingen van het MCC inzake de 
delegatie van bevoegdheden en de 
verlening van uitvoeringsbevoegdheden af 
te stemmen op het Verdrag van Lissabon; 
onderstreept dat dit nieuwe systeem 
representatief is voor het nieuwe evenwicht 
tussen het Europees Parlement en de Raad, 
met name omdat de beide instellingen –
inzonderheid met betrekking tot 
gedelegeerde handelingen – inmiddels op 
voet van gelijkheid staan;

Or. en

Amendement 45
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent dat er goede redenen zijn om de 
toepassing van het MCC uit te stellen; stelt 
echter voor dat de Commissie zich beraadt 
over de mogelijkheden om zo spoedig 
mogelijk over te gaan tot de geleidelijke 
invoering van sommige bepalingen van het 
MCC;

11. erkent dat er goede redenen zijn om de 
toepassing van het MCC uit te stellen; stelt 
echter voor dat de Commissie zich beraadt 
over de mogelijkheden om zo spoedig als 
technisch mogelijk is en als er zekerheid 
bestaat dat er geen verdere wijzigingen 
nodig zijn over te gaan tot een geleidelijke 
invoering van sommige bepalingen van het 
MCC;
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Or. en

Amendement 46
Olle Schmidt, Silvana Koch-Mehrin, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent dat er goede redenen zijn om de 
toepassing van het MCC uit te stellen; stelt 
echter voor dat de Commissie zich beraadt 
over de mogelijkheden om zo spoedig 
mogelijk over te gaan tot de geleidelijke 
invoering van sommige bepalingen van het 
MCC;

11. betreurt dat het om praktische redenen 
nodig is om de toepassing van het MCC uit 
te stellen; stelt echter voor dat de 
Commissie zich beraadt over de 
mogelijkheden om zo spoedig mogelijk 
over te gaan tot de geleidelijke invoering 
van sommige bepalingen van het MCC en 
om een ambitieuze maar realistische 
nieuwe termijn te stellen voor de volledige 
toepassing van het MCC, bijv. 2015;

Or. en

Amendement 47
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent dat er goede redenen zijn om de 
toepassing van het MCC uit te stellen; stelt
echter voor dat de Commissie zich beraadt 
over de mogelijkheden om zo spoedig 
mogelijk over te gaan tot de geleidelijke 
invoering van sommige bepalingen van
het MCC;

11. erkent dat er goede redenen zijn om de 
toepassing van het MCC uit te stellen;
dringt er echter bij de Commissie op aan 
om, in samenwerking met de lidstaten en 
gelet op de moeilijkheden en problemen 
waarmee de lidstaten bij de ontwikkeling 
van computersystemen af te rekenen 
hebben, een studie uit te voeren om te 
bepalen wanneer het MCC volledig ten 
uitvoer kan worden gelegd;

Or. el
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Amendement 48
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent dat er goede redenen zijn om de 
toepassing van het MCC uit te stellen; stelt 
echter voor dat de Commissie zich beraadt 
over de mogelijkheden om zo spoedig 
mogelijk over te gaan tot de geleidelijke 
invoering van sommige bepalingen van het 
MCC;

11. erkent dat er goede redenen zijn om de 
toepassing van het MCC uit te stellen;

Or. de

Amendement 49
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent dat er goede redenen zijn om de 
toepassing van het MCC uit te stellen; stelt 
echter voor dat de Commissie zich beraadt 
over de mogelijkheden om zo spoedig 
mogelijk over te gaan tot de geleidelijke 
invoering van sommige bepalingen van het 
MCC;

11. erkent dat er goede redenen zijn om de 
toepassing van het MCC uit te stellen, en is 
van mening dat 2016 een geschikte
termijn kan zijn; stelt bovendien voor dat 
de Commissie zich beraadt over de 
mogelijkheden om zo spoedig mogelijk 
over te gaan tot de geleidelijke invoering 
van sommige bepalingen van het MCC;

Or. en

Amendement 50
Malcolm Harbour

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent dat er goede redenen zijn om de 11. erkent dat er goede redenen zijn om de 
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toepassing van het MCC uit te stellen; stelt 
echter voor dat de Commissie zich beraadt 
over de mogelijkheden om zo spoedig
mogelijk over te gaan tot de geleidelijke 
invoering van sommige bepalingen van het 
MCC;

toepassing van het MCC uit te stellen; stelt 
echter voor dat de Commissie zich beraadt 
over de mogelijkheden om indien mogelijk 
over te gaan tot de geleidelijke invoering 
van sommige bepalingen van het MCC;

Or. en

Amendement 51
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. erkent dat er goede redenen zijn om de 
toepassing van het MCC uit te stellen; stelt 
echter voor dat de Commissie zich beraadt 
over de mogelijkheden om zo spoedig 
mogelijk over te gaan tot de geleidelijke 
invoering van sommige bepalingen van 
het MCC;

11. erkent dat er goede redenen zijn om de 
toepassing van het MCC uit te stellen; 
verzoekt de Commissie, in samenwerking 
met de lidstaten en rekening houdend met 
de moeilijkheden die zich voornamelijk 
voordoen bij de ontwikkeling van 
elektronische systemen, om door middel 
van een alomvattende evaluatie het juiste 
moment te bekijken voor de uniforme 
invoering van het MCC, die wel direct 
gekoppeld moet zijn aan 
veiligheidswaarborgen;

Or. en

Amendement 52
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is sterk voorstander van het beginsel 
van gecentraliseerde afhandeling, dat een 
van de voornaamste aspecten is van de 
modernisering van het douanewezen zoals 
neergelegd in het MCC, en betreurt het dat 
dit concept nog geen nadere invulling heeft 

12. is sterk voorstander van het beginsel 
van gecentraliseerde afhandeling die 
volledig afhankelijk is van de juiste 
elektronische systemen, dat een van de 
voornaamste aspecten is van de 
modernisering van het douanewezen zoals 
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gekregen; neergelegd in het MCC, en betreurt het dat 
dit concept nog geen nadere invulling heeft 
gekregen; herinnert aan de centrale rol 
die de douane moet spelen in de 
gecentraliseerde afhandelingsprocedure;

Or. en

Amendement 53
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de lidstaten op aan zich 
volledig achter dit concept te scharen, 
aangezien alleen daadwerkelijk 
geharmoniseerde douanevoorschriften, 
systemen voor de uitwisseling van 
informatie en dataformaten de nodige 
garanties kunnen bieden voor de 
succesvolle implementatie van het concept 
van gecentraliseerde afhandeling; maakt 
zich zorgen over de trage vorderingen bij 
het proces van vereenvoudiging van de 
btw-regels, dat van cruciaal belang is voor 
het ontwikkelen van een daadwerkelijk 
gecentraliseerd afhandelingssysteem;

13. dringt er bij de lidstaten op aan zich 
volledig achter dit concept te scharen, 
aangezien alleen daadwerkelijk 
geharmoniseerde douanevoorschriften, 
systemen voor de uitwisseling van 
informatie en dataformaten de nodige 
garanties kunnen bieden voor de 
succesvolle implementatie van het concept 
van gecentraliseerde afhandeling; maakt 
zich zorgen over de trage vorderingen bij 
het proces van vereenvoudiging van de 
btw-regels en de problemen die zich 
voordoen bij de inning van btw en 
accijnzen, welke van cruciaal belang zijn
voor het ontwikkelen van een 
daadwerkelijk gecentraliseerd 
afhandelingssysteem;

Or. el

Amendement 54
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de lidstaten op aan zich 13. dringt er bij de lidstaten op aan zich 
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volledig achter dit concept te scharen, 
aangezien alleen daadwerkelijk 
geharmoniseerde douanevoorschriften, 
systemen voor de uitwisseling van 
informatie en dataformaten de nodige 
garanties kunnen bieden voor de 
succesvolle implementatie van het concept 
van gecentraliseerde afhandeling; maakt 
zich zorgen over de trage vorderingen bij 
het proces van vereenvoudiging van de 
btw-regels, dat van cruciaal belang is voor 
het ontwikkelen van een daadwerkelijk 
gecentraliseerd afhandelingssysteem;

volledig achter dit concept te scharen, 
aangezien alleen daadwerkelijk 
geharmoniseerde douanevoorschriften, 
systemen voor de uitwisseling van 
informatie en dataformaten de nodige 
garanties kunnen bieden voor de 
succesvolle implementatie van het concept 
van gecentraliseerde afhandeling; betreurt 
de trage vordering bij het proces van 
vereenvoudiging van de btw- en 
accijnsregels, dat van cruciaal belang is 
voor het ontwikkelen van een 
daadwerkelijk gecentraliseerd 
afhandelingssysteem;

Or. en

Amendement 55
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de lidstaten op aan zich 
volledig achter dit concept te scharen, 
aangezien alleen daadwerkelijk 
geharmoniseerde douanevoorschriften, 
systemen voor de uitwisseling van 
informatie en dataformaten de nodige 
garanties kunnen bieden voor de 
succesvolle implementatie van het concept 
van gecentraliseerde afhandeling; maakt 
zich zorgen over de trage vorderingen bij 
het proces van vereenvoudiging van de 
btw-regels, dat van cruciaal belang is voor 
het ontwikkelen van een daadwerkelijk 
gecentraliseerd afhandelingssysteem;

13. dringt er bij de lidstaten op aan zich 
volledig achter dit concept te scharen, 
aangezien alleen daadwerkelijk 
geharmoniseerde douanevoorschriften, 
systemen voor de uitwisseling van 
informatie en dataformaten de nodige 
garanties kunnen bieden voor de 
succesvolle implementatie van het concept 
van gecentraliseerde afhandeling; maakt 
zich zorgen over de trage vorderingen bij 
het proces van vereenvoudiging van de 
btw-regels; onderstreept de behoefte aan 
intensievere samenwerking en de 
uitwisseling van beste praktijken bij de 
inning van btw op geïmporteerde 
goederen, aangezien bestaande 
verschillen kunnen leiden tot een 
verstoring van de handel;

Or. en
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Amendement 56
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de lidstaten op aan zich 
volledig achter dit concept te scharen, 
aangezien alleen daadwerkelijk 
geharmoniseerde douanevoorschriften, 
systemen voor de uitwisseling van 
informatie en dataformaten de nodige 
garanties kunnen bieden voor de 
succesvolle implementatie van het concept 
van gecentraliseerde afhandeling; maakt 
zich zorgen over de trage vorderingen bij 
het proces van vereenvoudiging van de 
btw-regels, dat van cruciaal belang is voor 
het ontwikkelen van een daadwerkelijk 
gecentraliseerd afhandelingssysteem;

13. dringt er bij de lidstaten op aan zich 
volledig achter dit concept te scharen, 
aangezien alleen daadwerkelijk 
geharmoniseerde douanevoorschriften, 
systemen voor de uitwisseling van 
informatie en dataformaten de nodige 
garanties kunnen bieden voor de 
succesvolle implementatie van het concept 
van gecentraliseerde afhandeling; maakt 
zich zorgen over de trage vorderingen bij 
het proces van vereenvoudiging van de 
btw-regels, dat van cruciaal belang is voor 
het ontwikkelen van een daadwerkelijk 
gecentraliseerd afhandelingssysteem;
verzoekt de lidstaten alles in het werk te 
stellen om een oplossing te vinden, met 
het oog op de veiligheid die moet worden 
gewaarborgd en een vlot verlopend 
handelsverkeer;

Or. en

Amendement 57
Toine Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. vindt dat enige flexibiliteit in acht 
genomen moet worden ten aanzien van de 
regelgeving en de douaneprocessen, 
waardoor de lidstaten, waar mogelijk, 
maatwerk kunnen blijven aanbieden ten 
aanzien van de logistieke snelheid, 
complexiteit en hoeveelheden af te 
handelen goederen;
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Or. nl

Amendement 58
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. steunt de Commissie in haar 
bemoeiingen om bedrijven in de hele EU 
ertoe aan te moedigen de AEO-status aan 
te vragen; maakt zich echter zorgen over 
het feit dat de aanzienlijke investeringen 
die nodig zijn om de AEO-status te kunnen 
verkrijgen voor bedrijven in met name de 
mkb-sector een ernstige handicap zouden 
kunnen vormen;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de kwaliteit van de dienstverlening voor 
marktdeelnemers en andere betrokkenen
te verbeteren en de op hen rustende 
administratieve verplichtingen te 
verlichten; steunt de Commissie in haar 
bemoeiingen om bedrijven in de hele EU 
ertoe aan te moedigen de AEO-status aan 
te vragen; maakt zich echter zorgen over 
het feit dat de aanzienlijke investeringen 
die nodig zijn om de AEO-status te kunnen 
verkrijgen voor bedrijven in met name de 
mkb-sector een ernstige handicap zouden 
kunnen vormen;

Or. lt

Amendement 59
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de
bijkomende voordelen die eventueel aan 
bedrijven die houder zijn van een AEO-
certificaat zouden kunnen worden 
verleend;

15. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op bijkomende tastbare voordelen 
voor te stellen die eventueel aan bedrijven 
die houder zijn van een AEO-certificaat 
zouden kunnen worden verleend;

Or. en
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Amendement 60
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de 
bijkomende voordelen die eventueel aan 
bedrijven die houder zijn van een AEO-
certificaat zouden kunnen worden 
verleend;

15. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de 
bijkomende voordelen die eventueel aan 
bedrijven die houder zijn van een AEO-
certificaat zouden kunnen worden 
verleend; verzoekt de Commissie zich met 
name te beraden over de afschaffing van 
voorafgaande kennisgevingen bij in- en 
uitvoer voor als bijzonder betrouwbaar 
aangeschreven bedrijven zoals 
geautoriseerde marktdeelnemers, en hen 
derhalve de mogelijkheid te bieden om 
middels de zelfbeoordelings- en 
domiciliëringsprocedure af te zien van 
douaneaangiftes per verrichting;

Or. de

Amendement 61
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de 
bijkomende voordelen die eventueel aan 
bedrijven die houder zijn van een AEO-
certificaat zouden kunnen worden 
verleend;

15. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de 
bijkomende voordelen die eventueel aan 
bedrijven die houder zijn van een AEO-
certificaat zouden kunnen worden 
verleend, bijv. stelselmatige ontheffing 
voor AEO's van de plicht om een 
onderpand van hun douaneschuld in 
deposito te geven en vereenvoudigde 
betaling van douanerechten en btw;

Or. en
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Amendement 62
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de 
bijkomende voordelen die eventueel aan 
bedrijven die houder zijn van een AEO-
certificaat zouden kunnen worden 
verleend;

15. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de 
bijkomende concrete voordelen, zoals 
aanzienlijke verlagingen in 
administratieve lasten of kosten, die 
eventueel aan bedrijven die houder zijn van 
een AEO-certificaat zouden kunnen 
worden verleend, hetgeen bedrijven zou 
kunnen aanmoedigen om deze status aan 
te vragen;

Or. en

Amendement 63
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de 
bijkomende voordelen die eventueel aan 
bedrijven die houder zijn van een AEO-
certificaat zouden kunnen worden 
verleend;

15. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de 
bijkomende voordelen die eventueel aan 
bedrijven die houder zijn van een AEO-
certificaat zouden kunnen worden 
verleend, maar herinnert wel aan alle 
voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan voor het bereiken van deze status 
als vastgelegd in artikel 14 van het MCC, 
te weten naleving van douane- en 
belastingvoorschriften, een bevredigend 
systeem om handels- en eventueel 
vervoersadministratie te beheren met het 
oog op adequate douanecontroles, 
bewezen financiële solventie, praktische 
normen op het gebied van competentie of 
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professionale kwalificaties die direct 
gerelateerd zijn aan de uitgevoerde 
activiteit, alsmede veiligheids- en 
beveiligingsnormen;

Or. en

Amendement 64
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie te 
overwegen de procedure voor het 
verkrijgen van een AEO-status te 
vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 65
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie 
onderhandelingen over wederzijdse 
erkenning van AEO-programma's met de 
VS en andere belangrijke handelspartners 
te versnellen, om de AEO-status gunstiger 
te maken voor bedrijven in de EU;

Or. en

Amendement 66
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Andere specifieke kwesties

Or. en

Amendement 67
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Vereenvoudigingen en uitzonderingen

Or. de

Amendement 68
Andreas Schwab, Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. is ingenomen met het voornemen 
van de Commissie om de import- en 
exportprocedures te vereenvoudigen;

Or. de

Amendement 69
Andreas Schwab, Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. verzoekt de Commissie om 
voortaan in het kader van de zogenaamde 
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"domiciliëringsprocedure" af te zien van 
individuele kennisgevingen en te 
bewerkstelligen dat goederen kunnen 
worden vrijgegeven zonder dat de 
douaneautoriteiten erbij hoeven te worden 
betrokken, zodat de procedures soepel 
functioneren, met name wanneer het just-
in-timeleveringen betreft;

Or. de

Amendement 70
Andreas Schwab, Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quinquies. dringt erop aan dat de in 
veel lidstaten bestaande 
douanevrijstellingsdrempels en -
uitzonderingsregelingen voor de in- of 
uitvoer van hele kleine zendingen worden 
gehandhaafd en voor de hele EU worden 
gestandaardiseerd, bijvoorbeeld tot een 
maximumbedrag van 1 000 euro, en dat 
deze worden geïntegreerd in het systeem 
van kennisgevingen bij in- en uitvoer;

Or. de

Amendement 71
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 sexies. verzoekt om handhaving van 
procedurele vereenvoudigingen van 
mondelinge douaneaangiften voor 
zendingen onder een bepaalde 
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drempelwaarde, aangezien het schrappen 
van de bestaande ontheffing zou leiden tot 
extra lasten voor bedrijven en 
douaneautoriteiten;

Or. en

Amendement 72
Olle Schmidt, Silvana Koch-Mehrin, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 septies. pleit voor vereenvoudiging bij 
douaneaangiften voor handelsgoederen 
van minder dan 1 000 euro om 
bureaucratie voor veel mkb-bedrijven te 
voorkomen; verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken of de huidige 
vereenvoudigingen gehandhaafd kunnen 
blijven in het harmoniseringsproces dat 
zich nu voltrekt, en, mocht dit niet het 
geval zijn, om alternatieve verlichtingen 
in te voeren voor de import en export van 
goederen met een lage waarde;

Or. en

Amendement 73
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 octies. verzoekt om handhaving van de 
bestaande bepalingen aangaande de 
verkoop voor export en de meerekening 
van bepaalde royalties en licentierechten 
in de douanewaarde, gezien het feit dat 
ongerechtvaardigde veranderingen in 
deze bepalingen zullen resulteren in een 
hogere douanewaarde, met als gevolg een 
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hogere belastingdruk;

Or. en

Amendement 74
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Kopje 3 – subkopje 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Niet-preferentiële oorsprong

Or. de

Amendement 75
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 nonies. pleit ervoor de laatste 
ingrijpende be- of verwerkingslocatie als 
criterium te handhaven ter bepaling van 
de niet-preferentiële oorsprong; is 
bezorgd over de tendens om bij de 
vaststelling van niet-preferentiële 
oorsprongsregels verschillende methodes 
te hanteren ter bepaling van de oorsprong 
van een product bij in- of uitvoer;

Or. de

Amendement 76
Andreas Schwab, Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 decies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 decies. is met betrekking tot niet-
preferentiële oorsprongsaangelegenheden 
alleen in als uitzonderlijk te beschouwen 
speciale gevallen voorstander van de 
implementatie van oorsprongsregels; 
dringt erop aan dat de momenteel in de 
bijlagen 10 en 11 bij de verordening tot 
uitvoering van het douanewetboek 
vastgestelde regels worden gehandhaafd 
en dat de lijstcriteria niet tot nog meer 
producten worden uitgebreid, om te 
vermijden dat de administratieve 
rompslomp voor douaneautoriteiten en 
bedrijven fors toeneemt zonder dat daar 
enigerlei economische compensatie 
tegenoverstaat;

Or. de

Amendement 77
Andreas Schwab, Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 undecies. is van mening dat de 
schrapping van het bestaande artikel 25 
van het communautaire douanewetboek 
niet kan worden gecompenseerd door de 
invoering van een complex systeem van 
lijstcriteria; is het niet eens met de 
opvatting van de Commissie dat er van de 
zijde van het bedrijfsleven behoefte zou 
zijn aan meer rechtszekerheid, waarin zou 
kunnen worden voorzien door de 
invoering van lijstcriteria; pleit derhalve 
voor verwijzing naar de desbetreffende 
verordening tot instelling van een 
handelspolitieke maatregel, waarin 
conform de behoeften regels kunnen 
worden vastgelegd ter bepaling van de 
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oorsprong in bijzondere gevallen, 
bijvoorbeeld met het oog op de bestrijding 
van dumpingpraktijken;

Or. de

Amendement 78
Olle Schmidt, Silvana Koch-Mehrin, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 duodecies. verzoekt de Commissie het 
beginsel te handhaven dat de niet-
preferentiële oorsprong van goederen 
wordt bepaald op grond van de plaats 
waar hun laatste omvangrijke economisch 
gerechtvaardigde verwerking plaatsvond; 
benadrukt dat, als er aanvullende 
oorsprongsregels worden vastgelegd, dit 
op zodanige wijze moet worden gedaan 
dat onnodige administratieve lasten voor 
bedrijven worden verkomen en rekening 
wordt gehouden met het belang van de 
facilitering van de internationale handel;

Or. en

Amendement 79
Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Rubriek 4

Ontwerpresolutie Amendement

Rol van de douane bij het waarborgen van 
de productveiligheid, de vrijwaring van 
financiële belangen en de bescherming van 
intellectuele eigendomsrechten

Rol van de douane bij het waarborgen van 
de productveiligheid, de vrijwaring van 
financiële belangen en de bescherming van 
intellectuele eigendomsrechten, alsook bij 
de beoordeling van niet-preferentiële 
oorsprongscasussen;
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Or. de

Amendement 80
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op nauwe samenwerking 
tussen de douanediensten en de autoriteiten 
voor markttoezicht bij het onderscheppen 
van onveilige en/of niet-conforme 
producten aan de grenzen alvorens deze tot 
het vrije verkeer in de gehele EU worden 
toegelaten;

17. dringt aan op nauwe samenwerking 
tussen de douanediensten, de autoriteiten 
voor markttoezicht en bedrijven bij het 
onderscheppen van onveilige en/of niet-
conforme producten aan de grenzen 
alvorens deze tot het vrije verkeer in de 
gehele EU worden toegelaten;

Or. en

Amendement 81
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op nauwe samenwerking
tussen de douanediensten en de autoriteiten 
voor markttoezicht bij het onderscheppen 
van onveilige en/of niet-conforme 
producten aan de grenzen alvorens deze tot 
het vrije verkeer in de gehele EU worden 
toegelaten;

17. dringt aan op nauwe samenwerking 
tussen de douanediensten en de autoriteiten 
voor markttoezicht, bijv. bij het 
onderscheppen van onveilige en/of niet-
conforme producten aan de grenzen 
alvorens deze tot het vrije verkeer in de 
gehele EU worden toegelaten;

Or. en

Amendement 82
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op nauwe samenwerking 
tussen de douanediensten en de autoriteiten 
voor markttoezicht bij het onderscheppen 
van onveilige en/of niet-conforme 
producten aan de grenzen alvorens deze tot 
het vrije verkeer in de gehele EU worden 
toegelaten;

17. verwacht nauwe samenwerking tussen 
de douanediensten en de autoriteiten voor 
markttoezicht bij het onderscheppen van 
onveilige en/of niet-conforme producten 
aan de grenzen alvorens deze tot het vrije 
verkeer in de gehele EU worden 
toegelaten;

Or. en

Amendement 83
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op nauwe samenwerking 
tussen de douanediensten en de autoriteiten 
voor markttoezicht bij het onderscheppen 
van onveilige en/of niet-conforme 
producten aan de grenzen alvorens deze tot 
het vrije verkeer in de gehele EU worden 
toegelaten;

17. dringt aan op nauwe samenwerking 
tussen de douanediensten en de autoriteiten 
voor markttoezicht bij het onderscheppen 
van onveilige en/of niet-conforme 
producten aan de grenzen alvorens deze tot 
het vrije verkeer in de gehele EU worden 
toegelaten; verzoekt de Commissie en de 
autoriteiten van de lidstaten te zorgen 
voor een gedegen opleiding voor 
douanebeambten, zodat producten die een 
risico vormen in de toekomst nog beter 
kunnen worden opgespoord;

Or. hu

Amendement 84
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. stelt met bezorgdheid vast dat het feit 
dat sommige bedrijven niet de 

20. stelt met bezorgdheid vast dat het feit 
dat sommige bedrijven niet de 
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voorgeschreven rechten betalen of niet de 
reële goederenwaarde declareren hen 
onbillijke voordelen verschaft ten opzichte 
van bedrijven die wel eerlijk te werk gaan; 
waarschuwt dat dergelijke situaties eerlijke 
concurrentie belemmeren en leiden tot 
ernstige verstoringen in de werking van de 
interne markt;

voorgeschreven rechten betalen of niet de 
reële goederenwaarde declareren hen 
onbillijke voordelen verschaft ten opzichte 
van bedrijven die wel eerlijk te werk gaan; 
waarschuwt dat dergelijke situaties eerlijke 
concurrentie belemmeren en leiden tot 
ernstige verstoringen in de werking van de 
interne markt; steunt de lidstaten in hun 
pogingen om de belasting- en 
douanewetgeving sterker te maken en de 
capaciteit om belastingen te innen te 
verbeteren, de internationale verdragen 
tegen corruptie, belastingontduiking en 
illegale transacties effectiever te maken, 
en te zorgen voor grotere financiële 
transparantie en betere uitwisseling van 
actuele informatie over de 
douaneregelingen;

Or. hu

Amendement 85
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. stelt met bezorgdheid vast dat het feit 
dat sommige bedrijven niet de 
voorgeschreven rechten betalen of niet de 
reële goederenwaarde declareren hen 
onbillijke voordelen verschaft ten opzichte 
van bedrijven die wel eerlijk te werk gaan; 
waarschuwt dat dergelijke situaties eerlijke 
concurrentie belemmeren en leiden tot 
ernstige verstoringen in de werking van de 
interne markt;

20. stelt met bezorgdheid vast dat het feit 
dat sommige bedrijven niet de 
voorgeschreven rechten betalen of niet de 
reële goederenwaarde declareren bedrijven 
die eerlijk en bonafide te werk gaan 
benadeelt; waarschuwt dat dergelijke 
situaties eerlijke concurrentie belemmeren 
en leiden tot ernstige verstoringen in de 
werking van de interne markt;

Or. en

Amendement 86
Andreas Schwab
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. pleit voor handhaving van de 
eersteverkoopregel en voor opheffing van 
het systeem voor de registratie van 
risicoanalysekosten, dat voor bedrijven 
heel duur uitpakt; is verontrust over de 
momenteel ter discussie staande 
voorstellen tot vaststelling van een 
transactiewaarde, die niet voldoen aan de 
eis inzake verkoop voor export naar het 
douanegebied van de Gemeenschap, maar 
waarbij sprake is van een radicale 
ommezwaai in de richting van verkoop 
voor import in het douanegebied van de 
Gemeenschap, hetgeen niet in 
overeenstemming is met de Code inzake 
de douanewaarde van de GATT;

Or. de

Amendement 87
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is ingenomen met het recente 
Commissievoorstel voor een 
ontwerpverordening inzake 
douanehandhaving van intellectuele 
eigendomsrechten, aangezien het er vast 
van overtuigd is dat de douane een 
effectieve bijdrage kan leveren aan de 
bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten;

schrappen

Or. en
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Amendement 88
Christian Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is ingenomen met het recente 
Commissievoorstel voor een 
ontwerpverordening inzake 
douanehandhaving van intellectuele 
eigendomsrechten, aangezien het er vast 
van overtuigd is dat de douane een 
effectieve bijdrage kan leveren aan de 
bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten;

schrappen

Or. en

Amendement 89
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is ingenomen met het recente 
Commissievoorstel voor een 
ontwerpverordening inzake 
douanehandhaving van intellectuele 
eigendomsrechten, aangezien het er vast 
van overtuigd is dat de douane een 
effectieve bijdrage kan leveren aan de 
bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten;

22. neemt kennis van het recente 
Commissievoorstel voor een 
ontwerpverordening inzake 
douanehandhaving van intellectuele 
eigendomsrechten, en is er vast van 
overtuigd dat de douane een effectieve 
bijdrage kan leveren aan de bescherming 
van intellectuele eigendomsrechten;

Or. en

Amendement 90
Ildikó Gáll-Pelcz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. is ingenomen met het recente 
Commissievoorstel voor een 
ontwerpverordening inzake 
douanehandhaving van intellectuele 
eigendomsrechten, aangezien het er vast 
van overtuigd is dat de douane een 
effectieve bijdrage kan leveren aan de 
bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten;

22. is ingenomen met het recente 
Commissievoorstel voor een 
ontwerpverordening inzake 
douanehandhaving van intellectuele 
eigendomsrechten, aangezien het er vast 
van overtuigd is dat de douane een 
effectieve bijdrage kan leveren aan de 
bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten; benadrukt dat het door 
de verdere ontwikkeling van het 
douanewetboek mogelijk is geworden 
goederen waarbij de verdenking is 
gerezen dat ze de intellectuele-
eigendomsrechten schenden, tegen te 
houden, en daardoor een van de pijlers 
van het juridische kader ter bescherming 
van de intellectuele eigendomsrechten 
binnen de Europese Unie vormt;

Or. hu

Amendement 91
Christian Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. steunt de werkzaamheden die in het 
kader van het Europees 
Waarnemingscentrum voor namaak en 
piraterij zijn uitgevoerd en spoort ertoe 
aan volledig gebruik te maken van het 
potentieel dat daarin schuilt; verwelkomt 
in dit verband het recente voorstel van de 
Commissie voor een ontwerpverordening 
om het Bureau voor harmonisatie binnen 
de interne markt (merken, tekeningen en 
modellen) bepaalde taken toe te 
vertrouwen in verband met de 
bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten;

schrappen
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Or. en

Amendement 92
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat wederzijdse 
ondersteuning van de zijde van douane-
instanties en bedrijfsleven van het 
allergrootste belang is en dat beide partijen 
elkaars behoeften, realiteiten en 
verwachtingen moeten erkennen en 
respecteren en hun kennis, hun expertise op 
de respectieve vakgebieden en hun brede 
talenten moeten bundelen om optimale 
prestaties en resultaten te kunnen 
verwezenlijken;

26. is van mening dat wederzijdse 
ondersteuning van de zijde van douane-
instanties, autoriteiten voor markttoezicht
en bedrijfsleven van het allergrootste 
belang is en dat alle partijen elkaars 
behoeften, realiteiten en verwachtingen 
moeten erkennen en respecteren en hun 
kennis, hun expertise op de respectieve 
vakgebieden en hun brede talenten moeten 
bundelen om optimale prestaties en 
resultaten te kunnen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 93
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat wederzijdse
ondersteuning van de zijde van douane-
instanties en bedrijfsleven van het 
allergrootste belang is en dat beide partijen 
elkaars behoeften, realiteiten en 
verwachtingen moeten erkennen en 
respecteren en hun kennis, hun expertise op 
de respectieve vakgebieden en hun brede 
talenten moeten bundelen om optimale 
prestaties en resultaten te kunnen 
verwezenlijken;

26. is van mening dat wederzijdse 
ondersteuning van de zijde van douane-
instanties en bedrijfsleven van het 
allergrootste belang is en gebaseerd moet 
zijn op de beginselen van transparantie, 
consistentie, coherentie en 
voorspelbaarheid, en is van mening dat 
beide partijen elkaars behoeften, realiteiten 
en verwachtingen moeten erkennen en 
respecteren en hun kennis, hun expertise op 
de respectieve vakgebieden en hun brede 
talenten moeten bundelen om optimale 
prestaties en resultaten te kunnen 
verwezenlijken;
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Or. en

Amendement 94
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. is van mening dat alle lidstaten 
moeten beschikken over functionerende 
formele mechanismen met het oog op een 
transparant overleg tussen de douane en 
het bedrijfsleven; verzoekt de douane en 
het bedrijfsleven na te gaan wat de beste 
praktijken voor samenwerking zijn en 
deze te bevorderen, en moedigt beide 
partijen aan de beoordeling van de 
samenwerking op zich te nemen en de 
nodige beoordelingsinstrumenten te 
ontwikkelen om problemen aan te wijzen 
en mogelijke oplossingen aan te dragen;

Or. en

Amendement 95
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. is van mening dat alle lidstaten 
moeten beschikken over functionerende 
formele mechanismen met het oog op een 
transparante dialoog tussen de douane en 
de particuliere sector;

Or. en

Amendement 96
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. pleit ervoor dat het bedrijfsleven in de 
EU een daadwerkelijke organisatie in het 
leven roept die met één stem kan spreken 
en die gemeenschappelijke opvattingen en 
standpunten naar voren kan brengen;

schrappen

Or. en

Amendement 97
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. pleit ervoor dat het bedrijfsleven in de 
EU een daadwerkelijke organisatie in het 
leven roept die met één stem kan spreken 
en die gemeenschappelijke opvattingen en 
standpunten naar voren kan brengen;

27. pleit ervoor dat het bedrijfsleven in de 
EU een daadwerkelijke organisatie in het 
leven roept waarin mkb-bedrijven 
adequaat vertegenwoordigd zijn, die met 
één stem kan spreken en die 
gemeenschappelijke opvattingen en 
standpunten naar voren kan brengen;

Or. en

Amendement 98
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat de 
douaneafhandeling moet worden 
gestroomlijnd door er in een zo vroeg 
mogelijk processtadium alle relevante 
autoriteiten bij te betrekken; pleit daarom 
krachtig voor een gecoördineerd 
grensbeheer en voor toepassing van het 

28. is van mening dat de 
douaneafhandeling moet worden 
gestroomlijnd door er in een zo vroeg 
mogelijk processtadium alle relevante 
autoriteiten bij te betrekken; pleit daarom 
krachtig voor een gecoördineerd 
grensbeheer en voor toepassing van het 
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éénloketconcept; éénloketconcept onder de 
verantwoordelijkheid van de douane en 
met de nodige wettelijke maatregelen;

Or. en

Amendement 99
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat de 
douaneafhandeling moet worden 
gestroomlijnd door er in een zo vroeg 
mogelijk processtadium alle relevante 
autoriteiten bij te betrekken; pleit daarom 
krachtig voor een gecoördineerd 
grensbeheer en voor toepassing van het 
éénloketconcept;

28. is van mening dat de 
douaneafhandeling moet worden 
gestroomlijnd door er in een zo vroeg 
mogelijk processtadium alle relevante 
autoriteiten bij te betrekken; pleit daarom 
krachtig voor een gecoördineerd 
grensbeheer en voor toepassing van het 
éénloketconcept, in combinatie met de 
daartoe noodzakelijke rechtsgrondslag;

Or. el

Amendement 100
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat de 
douaneafhandeling moet worden 
gestroomlijnd door er in een zo vroeg 
mogelijk processtadium alle relevante 
autoriteiten bij te betrekken; pleit daarom 
krachtig voor een gecoördineerd 
grensbeheer en voor toepassing van het 
éénloketconcept;

28. is van mening dat de 
douaneafhandeling moet worden 
gestroomlijnd door er in een zo vroeg 
mogelijk processtadium alle relevante 
autoriteiten bij te betrekken; pleit daarom 
krachtig voor een gecoördineerd 
grensbeheer en voor toepassing van het 
éénloketconcept; benadrukt dat het 
éénloketconcept een organisatorische, 
procedurele en technische oplossing is die 
effectief moet worden toegepast om 
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bedrijven en burgers in staat te stellen bij 
alle diensten conform de vigerende 
import- en exportformaliteiten in één keer 
en op één enkele locatie 
gestandaardiseerde informatie en 
documenten voor de aangifte van 
goederen in te dienen en om bij alle 
betrokken autoriteiten de voor het 
verzenden van goederen benodigde
informatie te verkrijgen;

Or. lt

Amendement 101
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. is van mening dat vaardigheden, 
kennis en ervaringen van professionele 
douanebeambten constant ontwikkeld en 
verbeterd moeten worden aangezien dat 
de eerste vereisten zijn voor kwalitatief 
hoogstaande douaneprocedures; steunt de 
lidstaten en de Commissie in hun streven 
naar regelmatige training van 
douanebeambten;

Or. en

Amendement 102
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 ter. benadrukt dat onderzoek bij uitstek 
van belang is bij het beoordelen van 
wetgevende initiatieven; is zeer 
ingenomen met het werk dat wordt 
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uitgevoerd door universiteiten en 
onderzoekscentra verspreid over de EU en 
dat bijdraagt aan de academische 
ontwikkeling van douanebeambten; 
moedigt de lidstaten aan te zorgen voor de 
beschikbaarheid van relevante 
academische programma's om de 
professionaliteit van het douanevak te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 103
Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de 
mogelijkheden tot oprichting van een 
Europees douaneagentschap dat zich 
uitsluitend bezighoudt met 
douanevraagstukken, zodat de werking 
van de douane-unie kan worden 
verbeterd; verzoekt de Commissie dit punt 
ook te betrekken bij het beraad over de 
follow-up van het douaneprogramma voor 
2013;

schrappen

Or. en

Amendement 104
Heide Rühle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de 
mogelijkheden tot oprichting van een 
Europees douaneagentschap dat zich 

schrappen
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uitsluitend bezighoudt met 
douanevraagstukken, zodat de werking 
van de douane-unie kan worden 
verbeterd; verzoekt de Commissie dit punt 
ook te betrekken bij het beraad over de 
follow-up van het douaneprogramma voor 
2013;

Or. en

Amendement 105
Malcolm Harbour, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de 
mogelijkheden tot oprichting van een 
Europees douaneagentschap dat zich 
uitsluitend bezighoudt met 
douanevraagstukken, zodat de werking 
van de douane-unie kan worden 
verbeterd; verzoekt de Commissie dit punt 
ook te betrekken bij het beraad over de 
follow-up van het douaneprogramma voor 
2013;

schrappen

Or. en

Amendement 106
Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de 
mogelijkheden tot oprichting van een 
Europees douaneagentschap dat zich 
uitsluitend bezighoudt met
douanevraagstukken, zodat de werking 

30. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de 
mogelijkheden tot verdere intensivering 
van douanesamenwerking en -
harmonisatie, zodat de werking van de 
douane-unie kan worden verbeterd 
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van de douane-unie kan worden verbeterd; 
verzoekt de Commissie dit punt ook te 
betrekken bij het beraad over de follow-up 
van het douaneprogramma voor 2013;

verzoekt de Commissie dit punt ook in 
overweging te nemen bij de follow-up van 
het douaneprogramma voor 2013;

Or. en

Amendement 107
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de 
mogelijkheden tot oprichting van een 
Europees douaneagentschap dat zich 
uitsluitend bezighoudt met 
douanevraagstukken, zodat de werking van 
de douane-unie kan worden verbeterd; 
verzoekt de Commissie dit punt ook te 
betrekken bij het beraad over de follow-up 
van het douaneprogramma voor 2013;

30. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de 
mogelijkheden tot betere samenwerking 
met autoriteiten die te maken kunnen 
krijgen met douanevraagstukken, zoals 
Frontex, zodat de werking van de douane-
unie kan worden verbeterd verzoekt de 
Commissie dit punt ook te betrekken bij 
het beraad over de follow-up van het 
douaneprogramma voor 2013;

Or. en

Amendement 108
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de 
mogelijkheden tot oprichting van een 
Europees douaneagentschap dat zich 
uitsluitend bezighoudt met 
douanevraagstukken, zodat de werking van 
de douane-unie kan worden verbeterd;
verzoekt de Commissie dit punt ook te 
betrekken bij het beraad over de follow-up 
van het douaneprogramma voor 2013;

30. roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich te beraden over de 
mogelijkheden tot oprichting van een 
Europees douaneagentschap dat zich 
uitsluitend bezighoudt met 
douanevraagstukken en centrale 
coördinatie, zodat de werking van de 
douane-unie kan worden verbeterd;
verzoekt de Commissie dit punt ook te 
betrekken bij het beraad over de follow-up 
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van het douaneprogramma voor 2013;

Or. el

Amendement 109
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. is van mening dat bij de follow-up 
van het douaneprogramma voor 2013 in 
het bijzonder de uniforme invoering van 
de EU-douanewetgeving en daarnaast een 
evenwichtige benadering van de bijdrage 
aan het Europese concurrentievermogen 
moet worden gesteund, terwijl er 
tegelijkertijd veiligheid en beveiliging 
wordt gewaarborgd;

Or. en

Amendement 110
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de organisatie van de 
douaneprocedures aan de buitengrenzen 
van de Europese Unie te verbeteren, 
betere voorwaarden te creëren voor het 
legaal uitoefenen van een commerciële 
activiteit en het bedrijven van 
internationale handel, alsook voor het 
snelle verkeer van personen en goederen, 
de infrastructuurvoorzieningen bij de 
douanekantoren aan de buitengrenzen 
van de EU te actualiseren onder 
inachtneming van Commissieverordening 
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(EG) nr. 1875/2006, de douanekantoren te 
voorzien van moderne controleapparatuur 
en ervoor te zorgen dat deze instrumenten 
bij de uitvoering van douanecontroles 
effectief worden ingezet;

Or. lt


