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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 ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad 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
(COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0706 en het gewijzigde voorstel (COM(2012)0464),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 33 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0241/2012),

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

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het 
advies van de Begrotingscommissie (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

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 meerjarige actieprogramma voor 
douane van vóór 2014 heeft de 
samenwerking tussen de douaneautoriteiten 
binnen de Unie aanzienlijk
vergemakkelijkt en versterkt. Veel 
activiteiten op het gebied van douane 
hebben bovendien een grensoverschrijdend 
karakter, waardoor ze betrekking hebben 
op en gevolgen hebben voor alle 27 
lidstaten; ze kunnen derhalve niet effectief 

(1) Dagelijks hebben douaneautoriteiten 
te maken met veelzijdige uitdagingen: 
enerzijds moeten zij het voortdurend 
toenemende handelsverkeer verwerken en 
de vlotte en gefaciliteerde doorstroming 
van legitieme goederen garanderen, en 
anderzijds zijn zij tegelijkertijd 
verantwoordelijk voor de handhaving van 
de veiligheid. Een efficiënte 
samenwerking tussen de 
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en efficiënt worden verwezenlijkt door de 
lidstaten afzonderlijk. Het Douane 2020-
programma, dat door de Commissie ten 
uitvoer zal worden gelegd, verschaft de 
lidstaten een EU-kader om deze 
samenwerkingsactiviteiten te ontplooien, 
hetgeen kostenefficiënter is dan wanneer 
elke lidstaat afzonderlijk zijn eigen 
samenwerkingskader op bilaterale of 
multilaterale basis zou opzetten. Het is 
derhalve passend in de voortzetting van dit 
programma te voorzien door op hetzelfde 
gebied een nieuw programma vast te 
stellen.

douaneautoriteiten van de EU is dus 
belangrijker geworden. Het meerjarige 
actieprogramma voor douane van vóór 
2014 (Douane-2013) heeft de 
samenwerking tussen de douaneautoriteiten 
binnen de Unie vergemakkelijkt en 
versterkt, en dit heeft aanzienlijk 
bijgedragen tot de degelijke werking van 
de douane-unie en de interne markt. Vele 
activiteiten op het gebied van douane 
hebben een grensoverschrijdend karakter, 
waardoor ze betrekking hebben op en 
gevolgen hebben voor alle 27 lidstaten; ze 
kunnen derhalve niet effectief en efficiënt 
worden verwezenlijkt door de lidstaten 
afzonderlijk. Het Douane 2020-
programma, dat door de Commissie ten 
uitvoer zal worden gelegd, verschaft de 
lidstaten een EU-kader om deze 
samenwerkingsactiviteiten te ontplooien, 
hetgeen kostenefficiënter is dan wanneer 
elke lidstaat afzonderlijk zijn eigen 
samenwerkingskader op bilaterale of 
multilaterale basis zou opzetten. Het is 
derhalve passend in de voortzetting van dit 
programma te voorzien door op hetzelfde 
gebied een nieuw programma vast te 
stellen.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt de huidige realiteit van de douane geschetst, waardoor de 
voortzetting van het programma wordt gerechtvaardigd.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De programma-activiteiten, dat wil 
zeggen de Europese informatiesystemen, 
de gemeenschappelijke acties voor 

(2) De programma-activiteiten, dat wil 
zeggen de Europese informatiesystemen, 
de gemeenschappelijke acties voor 
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douaneambtenaren en de 
gemeenschappelijke opleidingsinitiatieven, 
zullen naar verwachting bijdragen aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Door een kader te creëren 
voor activiteiten die tot doel hebben de 
douaneautoriteiten efficiënter te laten 
functioneren, het concurrentievermogen 
van de bedrijven te versterken, de 
werkgelegenheid te bevorderen en de 
financiële en economische belangen van de 
Unie te helpen beschermen, zal het 
programma de werking van de douane-unie 
actief versterken.

douaneambtenaren en de 
gemeenschappelijke opleidingsinitiatieven, 
zullen naar verwachting bijdragen aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Door een kader te creëren 
voor activiteiten die tot doel hebben de 
douaneautoriteiten efficiënter te laten 
functioneren, het concurrentievermogen 
van de bedrijven te versterken, de 
werkgelegenheid te bevorderen en de 
financiële en economische belangen van de 
Unie te helpen beschermen, zal het 
programma de werking van de douane-unie 
actief versterken zodat ondernemingen en 
burgers ten volle voordeel kunnen halen 
uit de mogelijkheden van de interne markt 
en de internationale handel.

Or. en

Motivering

In dit amendement worden de voordelen van de versterking van de douane-unie benadrukt.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In de programmadoelstellingen is 
rekening gehouden met de problemen en 
uitdagingen die de komende tien jaar op 
het gebied van douane kunnen worden 
verwacht. Het programma moet een rol 
blijven spelen op cruciale gebieden zoals 
de coherente tenuitvoerlegging van EU-
wetgeving op het gebied van douane en 
verwante beleidsterreinen. Voorts zal de 
nadruk van het programma worden gelegd 
op de bescherming van de financiële en 
economische belangen van de Unie, het 
waarborgen van de veiligheid, 
handelsfacilitatie, onder meer door 
gezamenlijke inspanningen ter bestrijding 

(4) In de programmadoelstellingen is 
rekening gehouden met de problemen en 
uitdagingen die de komende tien jaar op 
het gebied van douane kunnen worden 
verwacht. Het programma moet een rol 
blijven spelen op cruciale gebieden zoals 
de coherente tenuitvoerlegging van EU-
wetgeving op het gebied van douane en 
verwante beleidsterreinen. Voorts zal de 
nadruk van het programma worden gelegd 
op de bescherming van de financiële en 
economische belangen van de Unie, het 
vergemakkelijken van de handel en de 
opbouw van de bestuurlijke capaciteit van 
de douaneautoriteiten. Gezien de dynamiek 
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van fraude, en de opbouw van de 
bestuurlijke capaciteit van de 
douaneautoriteiten.

van de nieuwe uitdagingen en de behoefte 
om burgers te beschermen tegen de door 
de internationale handel in goederen 
gevormde veiligheidsrisico's moet extra 
aandacht worden besteed aan 
fraudebestrijding. Bovendien is er in 
tijden van schaarse middelen nog meer 
druk om douanecontroles te baseren op 
een efficiënte en doeltreffende risico-
oriëntatie om het risicobeheer bij de 
douane te versterken.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt het doel benadrukt om burgers te beschermen tegen de door de 
internationale handel gevormde veiligheidsrisico's en om de bestrijding van de illegale 
handel en fraude te ondersteunen door de capaciteit van de Commissie en de lidstaten om 
actie te ondernemen te verbeteren.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Europese informatiesystemen 
spelen een cruciale rol bij het versterken 
van de douanesystemen in de Unie en 
moeten derhalve verder worden 
gefinancierd in het kader van het 
programma. Voorts moet het mogelijk zijn 
nieuwe douanegerelateerde 
informatiesystemen die in het kader van 
EU-wetgeving worden vastgesteld, in het 
programma op te nemen. De Europese 
informatiesystemen moeten, waar passend, 
gebaseerd zijn op gezamenlijke 
ontwikkelingmodellen en een gezamenlijke 
IT-architectuur.

(6) De Europese informatiesystemen 
spelen een cruciale rol bij het versterken 
van de douanesystemen in de Unie en 
moeten derhalve verder worden 
gefinancierd in het kader van het 
programma. Voorts moet het mogelijk zijn 
nieuwe douanegerelateerde 
informatiesystemen die in het kader van 
EU-wetgeving worden vastgesteld, in het 
programma op te nemen. De Europese 
informatiesystemen moeten, waar passend, 
gebaseerd zijn op gezamenlijke 
ontwikkelingmodellen en een gezamenlijke 
IT-architectuur om de flexibiliteit en de 
efficiëntie van de douanediensten te 
verhogen.

Or. en
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Motivering

In dit amendement wordt het doel benadrukt om gezamenlijke modellen en een gezamenlijke 
IT-architectuur in Europese informatiesystemen te ontwikkelen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Technische capaciteitsopbouw 
helpt de veiligheid garanderen en 
vergemakkelijkt de legitieme handel. 
Gezien de financiële beperkingen waar 
verschillende lidstaten momenteel mee 
kampen, lijken echter de aanschaf en het 
onderhoud van de daarvoor benodigde 
apparatuur (bijvoorbeeld scanners of 
laboratoriumapparatuur) een uitdaging 
uit te maken, wat vervolgens een 
bedreiging vormt voor de doeltreffende 
bescherming van de buitengrenzen van de 
EU. Daarom is het essentieel financiële 
steun te verlenen voor de aanschaf en het 
onderhoud van de vereiste technische 
apparatuur.

Or. en

Motivering

Om een alomvattende steun te garanderen voor verschillende aspecten van de verplichtingen 
van douaneautoriteiten moet het programma niet alleen gemeenschappelijke acties, IT-
capaciteitsopbouw en competentieontwikkeling beslaan, maar ook technische 
capaciteitsopbouw.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Aangezien de Europese 
informatiesystemen een essentieel element 
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van het programma vormen, is het 
cruciaal de adequate middelen toe te 
wijzen voor de ontwikkeling en exploitatie 
van deze systemen. Bovendien moet het 
programma in een zekere mate van 
budgettaire flexibiliteit voorzien om op de 
veranderde beleidsprioriteiten in te spelen.

Or. en

Motivering

De uitsplitsing van het budget ter ondersteuning van subsidiabele acties is een essentiële 
beleidskeuze en daarom moeten de medewetgevers het voorrecht hebben om politieke sturing 
te geven met betrekking tot de verdeling van uit te geven bedragen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Om de resultaten van het 
programma te meten, moeten de aan de 
algemene, specifieke en operationele 
doelstellingen van het programma 
gekoppelde indicatoren in een jaarlijks 
werkprogramma vastgesteld worden en, 
waar passend, vervolgens gewijzigd 
worden.

Or. en

Motivering

Aangezien in het voorstel van de Commissie verschillende keren wordt verwezen naar de 
indicatoren, is het belangrijk om te bepalen doe de indicatoren worden vastgelegd om de 
waarde en het effect van de in het kader van het programma genomen maatregelen te volgen 
en te evalueren. Om de nodige mate van flexibiliteit in dit proces te garanderen is het gepast 
de Commissie de bevoegdheid te geven om deze activiteit uit te voeren in het kader van het 
jaarlijks werkprogramma.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In overeenstemming met de door de 
Commissie in haar mededeling van 2010 
over de evaluatie van de EU-begroting 
gedane toezegging voor samenhang en 
vereenvoudiging van 
financieringsprogramma's moeten de 
middelen worden gedeeld met andere EU-
financieringsinstrumenten wanneer de 
beoogde programma-activiteiten 
doelstellingen nastreven die 
gemeenschappelijk zijn voor verschillende 
financieringsinstrumenten, 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 EU-middelen ter 
ondersteuning van de werking van de 
douane-unie op samenhangende wijze 
worden gebruikt.

(10) In overeenstemming met de door de 
Commissie in haar mededeling van 2010 
over de evaluatie van de EU-begroting 
gedane toezegging voor samenhang en 
vereenvoudiging van 
financieringsprogramma's kunnen de 
middelen worden gedeeld met andere EU-
financieringsinstrumenten wanneer de 
beoogde programma-activiteiten 
doelstellingen nastreven die 
gemeenschappelijk zijn voor verschillende 
financieringsinstrumenten, 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 EU-middelen ter 
ondersteuning van de werking van de 
douane-unie op samenhangende wijze 
worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk te de mogelijkheid om middelen te delen te benadrukken eerder dan deze 
praktijk aan te moedigen, omdat dit verband houdt met de nagestreefde 
evaluatiedoelstellingen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om eenvormige voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening te 
waarborgen, moeten 
uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden toegekend. Deze 

Schrappen
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bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Or. en

Motivering

Aangezien het jaarlijks werkprogramma elementen bevat die belangrijke beleidskeuzes 
inhouden (prioriteiten, aanpassingen van de uitsplitsing van het budget, indicatoren om de 
resultaten te meten) ter aanvulling of wijziging van de in deze verordening vastgestelde, 
belangrijkste beleidsvormende elementen, is het gepast de bevoegdheid met betrekking tot de 
goedkeuring van het jaarlijks werkprogramma over te dragen aan de Commissie 
overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Teneinde gepast in te spelen op de 
veranderde beleidsprioriteiten moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
overgedragen met betrekking tot de 
goedkeuring van het jaarlijks 
werkprogramma. Het is van groot belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
uitvoert, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig 
en op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
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en aan de Raad.

Or. en

Motivering

Aangezien het jaarlijks werkprogramma elementen bevat die belangrijke beleidskeuzes 
inhouden (bijvoorbeeld prioriteiten, aanpassingen van de uitsplitsing van het budget, 
indicatoren om de resultaten te meten) ter aanvulling of wijziging van de in deze verordening 
vastgestelde, belangrijkste beleidsvormende elementen, is het gepast de bevoegdheid met 
betrekking tot de goedkeuring van het jaarlijks werkprogramma over te dragen aan de 
Commissie overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De Commissie wordt bij de 
tenuitvoerlegging van het programma 
bijgestaan door het Douane 2020-comité.

Schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien het jaarlijks werkprogramma elementen bevat die belangrijke beleidskeuzes 
inhouden (bijvoorbeeld prioriteiten, aanpassingen van de uitsplitsing van het budget, 
indicatoren om de resultaten te meten) ter aanvulling of wijziging van de in deze verordening 
vastgestelde, belangrijkste beleidsvormende elementen, is het gepast de bevoegdheid met 
betrekking tot de goedkeuring van het jaarlijks werkprogramma over te dragen aan de 
Commissie overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemene doelstelling en specifieke 
doelstelling

Algemene doelstelling

Or. en
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Motivering

Omwille van de verhoogde zichtbaarheid en rechtszekerheid is het een cruciale beleidskeuze 
van de medewetgevers om de algemene en specifieke doelstellingen in de artikelen van de 
verordening vast te stellen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van het 
programma bestaat erin de interne markt te 
versterken met behulp van een efficiënte 
en effectieve douane-unie.

De algemene doelstelling van het 
programma bestaat erin de werking van de 
douane-unie te ondersteunen en de 
interne markt te versterken door middel 
van samenwerking tussen de deelnemende 
landen, hun douaneautoriteiten, hun 
ambtenaren en externe deskundigen.

2. De specifieke doelstelling van het 
programma bestaat erin de werking van 
de douane-unie te ondersteunen, met 
name door middel van samenwerking 
tussen de deelnemende landen, hun 
douaneautoriteiten, andere bevoegde 
autoriteiten, hun ambtenaren en externe 
deskundigen.

De verwezenlijking van deze doelstelling 
wordt onder meer gemeten aan de hand 
van de volgende indicatoren:

3. De verwezenlijking van deze 
doelstelling zal worden gemeten aan de 
hand van de volgende indicatoren:

– de ontwikkeling van de perceptie bij de 
belanghebbenden van het programma 
over de door het programma geleverde 
bijdrage aan de versterking van de interne 
markt;

(1) de beschikbaarheid van het 
gemeenschappelijk communicatienetwerk 
(CCN) voor de Europese 
informatiesystemen;

– de werking van de douane-unie;

(2) de feedback van deelnemers aan 
programma-acties en van gebruikers van 
het programma.

– de harmonisatie en standaardisering 
van de procedures voor douanecontroles.

Or. en

Motivering

Omwille van de verhoogde zichtbaarheid en rechtszekerheid is het een cruciale beleidskeuze 
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van de medewetgevers om de algemene en specifieke doelstellingen in de artikelen van de 
verordening vast te stellen. Er moet specifiek aandacht worden besteed aan de harmonisatie 
en standaardisering van de procedures voor douanecontroles.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioriteiten Specifieke doelstellingen

Or. en

Motivering

Omwille van de verhoogde zichtbaarheid en rechtszekerheid is het een cruciale beleidskeuze 
van de medewetgevers om de algemene en specifieke doelstellingen in de artikelen van de 
verordening vast te stellen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De prioriteiten van het programma zijn: 1. De specifieke doelstellingen van het 
programma zijn:

(1) steun verlenen aan de opstelling, 
coherente toepassing en effectieve 
uitvoering van EU-wetgeving, teneinde de 
douane-unie efficiënter, effectiever en 
uniformer te maken,

(a) steun verlenen aan de opstelling, 
coherente toepassing en effectieve 
uitvoering van EU-wetgeving, teneinde de 
douane-unie efficiënter, effectiever en 
uniformer te maken;

(2) het concurrentievermogen van 
Europese bedrijven verhogen door het 
legitieme handelsverkeer te 
vergemakkelijken, de nalevingskosten en 
de administratieve lasten te verlagen, en 
bescherming te bieden tegen oneerlijke 
concurrentie,

(b) het concurrentievermogen van 
Europese bedrijven verhogen door het 
legitieme handelsverkeer te 
vergemakkelijken, de nalevingskosten en 
de administratieve lasten te verlagen, en 
bescherming te bieden tegen oneerlijke 
concurrentie;

(3) de douane ondersteunen bij de 
bescherming van de burgers, de veiligheid 
en het milieu,

(c) fraude voorkomen om de burgers, de 
veiligheid en het milieu te beschermen;
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(4) zorg dragen voor de bescherming van 
de financiële en economische belangen 
van de Europese Unie en de lidstaten,

(d) fraude bestrijden alsmede het 
concurrentievermogen en de veiligheid 
verhogen door middel van sterkere 
samenwerking met internationale 
organisaties, derde landen, andere 
overheidsinstanties, marktdeelnemers en 
hun organisaties;

(5) bijdragen aan het efficiënte 
functioneren van douaneautoriteiten door 
hun bestuurlijke capaciteit te versterken,

(e) het concurrentievermogen van 
Europese bedrijven verhogen door de 
handel te vergemakkelijken en de 
nalevingskosten te verlagen, teneinde zorg 
te dragen voor de bescherming van de 
financiële en economische belangen van 
de Europese Unie en de lidstaten;

(6) fraude bestrijden alsmede het 
concurrentievermogen en de veiligheid 
verhogen door middel van sterkere 
samenwerking met internationale 
organisaties, derde landen, andere 
overheidsinstanties, marktdeelnemers en 
hun organisaties.

(f) bijdragen aan de efficiënte werking 
van douaneautoriteiten door hun 
bestuurlijke capaciteit te versterken.

2. Elk van de bovenstaande specifieke 
doelstellingen wordt gemeten aan de hand 
van een indicator die gebaseerd is op de 
perceptie bij de belanghebbenden van het 
programma over de door het programma 
geleverde bijdrage aan de verwezenlijking 
van de specifieke doelstellingen. De 
indicatoren worden vastgesteld in een 
jaarlijks werkprogramma en, indien 
nodig, gewijzigd.

Or. en

Motivering

Omwille van de verhoogde zichtbaarheid en rechtszekerheid is het een cruciale beleidskeuze 
van de medewetgevers om de algemene en specifieke doelstellingen in de artikelen van de 
verordening vast te stellen. Voorts is het belangrijk een ontwikkelingsproces van de 
indicatoren vast te leggen om de waarde en het effect van de in het kader van het programma 
genomen maatregelen te volgen en te evalueren.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Operationele doelstellingen van het 

programma
De operationele doelstellingen voor de 
tenuitvoerlegging van en het toezicht op 
een of meer van de in artikel 5 genoemde 
specifieke doelstellingen zijn de volgende:
(a) het opzetten van acties ter versterking 
van een gemeenschappelijke interpretatie 
en tenuitvoerlegging van het douanerecht 
van de Unie;
(b) het opzetten van acties ter verbetering 
van de controle op en het beheer van de 
voor het verkeer van goederen gebruikte 
toeleveringsketens;
(c) het ontwikkelen en onderhouden van 
Europese informatiesystemen voor de 
douane;
(d) het versterken van de 
douanetechnische vaardigheden en 
competenties van douaneambtenaren en 
externe deskundigen;
(e) het ondersteunen van de ontwikkeling 
tot e-administratie voor 
douaneautoriteiten en externe 
belanghebbenden;
(f) het opzetten van acties op het gebied 
van douane met deelname van derde 
landen en externe deskundigen;
(g) het ondersteunen van het in kaart 
brengen en delen van beste praktijken;
(h) het opzetten van deskundigenteams 
voor het gezamenlijk uitvoeren van 
specifieke, operationele taken;
(i) het ondersteunen en vergemakkelijken 
van gezamenlijke operationele 
douaneactiviteiten met andere bevoegde 
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autoriteiten.

Or. en

Motivering

Omwille van de verhoogde zichtbaarheid en rechtszekerheid is het gepast algemene, 
specifieke en operationele doelstellingen vast te stellen in de volgende artikelen. Voorts 
moeten de gezamenlijke operationele activiteiten van douane- en andere bevoegde 
autoriteiten versterkt worden.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het opzetten van groepen die de 
onder hun bevoegdheid ressorterende 
acties moeten sturen en coördineren;

Or. en

Motivering

Dit lid maakte al deel uit van het voorstel van de Commissie COM(2011)706.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) technische capaciteitsopbouw, 
meer bepaald de aanschaf en het 
onderhoud van de technische apparatuur;

Or. en

Motivering

Om een alomvattende steun te garanderen voor verschillende aspecten van de verplichtingen 
van douaneautoriteiten moet het programma niet alleen gemeenschappelijke acties, IT-
capaciteitsopbouw en competentieontwikkeling beslaan, maar ook technische 
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capaciteitsopbouw.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) overige activiteiten ter ondersteuning 
van de in de artikelen 5 en 6 vermelde 
specifieke doelstelling en prioriteiten;

(i) overige activiteiten ter ondersteuning 
van de in de artikelen 5 en 6 vermelde
algemene, specifieke en operationele 
doelstellingen.

Or. en

Motivering

Om de tekst in overeenstemming te brengen met de amendementen op artikel 6 en het nieuwe 
artikel 6 bis.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie coördineert in 
samenwerking met de deelnemende landen 
het opzetten en het functioneren van de
EU- en niet-EU-componenten van de in de 
punten 1 en 2 van de bijlage bedoelde 
systemen en infrastructuur voor zover de 
desbetreffende aspecten van belang zijn om 
de werking, interconnectiviteit en 
voortdurende verbetering ervan te 
garanderen.

2. De Commissie coördineert in 
samenwerking met de deelnemende landen 
het opzetten en het functioneren van de in 
punt 2 van afdeling II van de bijlage 
vermelde EU-componenten en van de in 
punt 1 bis van afdeling II van de bijlage 
beschreven niet-EU-componenten van de 
in punt 1 van afdeling II van de bijlage 
bedoelde systemen en infrastructuur voor 
zover de desbetreffende aspecten van 
belang zijn om de werking, 
interconnectiviteit en voortdurende 
verbetering ervan te garanderen.

Or. en

Motivering

Om de rechtszekerheid te verhogen moet verwezen worden naar de bepaling waarin de 
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termen "EU-componenten" en "niet-EU-componenten" worden beschreven. Deze optie bevat 
eveneens het technische amendement.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Unie draagt de kosten voor de 
aanschaf, ontwikkeling, installatie, 
dagelijkse exploitatie en het onderhoud 
van de EU-componenten, terwijl de kosten 
voor de aanschaf, ontwikkeling, 
installatie, dagelijkse exploitatie en het 
onderhoud van de niet-EU-componenten 
door de deelnemende landen worden 
gedragen.

Or. en

Motivering

Om de rechtszekerheid te verhogen is een duidelijke verdeling van de uitgaven tussen de Unie 
en de deelnemende landen noodzakelijk.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma bedragen 
548 080 000 euro (in huidige prijzen).

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma bedragen ...
euro (in huidige prijzen).

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de horizontale aanpak en in afwachting van de resultaten van de 
onderhandelingen over het meerjarige financiële kader heeft de rapporteur op dit moment het 
bedrag van de financiële middelen opengelaten.



PR\914837NL.doc 21/31 PE496.681v01-00

NL

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen worden onder de in artikel 6 
vermelde subsidiabele acties verdeeld, 
zoals bepaald in afdeling -I van de bijlage.

Or. en

Motivering

De uitsplitsing van het budget ter ondersteuning van subsidiabele acties is een essentiële 
beleidskeuze en daarom moeten de medewetgevers het voorrecht hebben om politieke sturing 
te geven met betrekking tot de verdeling van uit te geven bedragen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De financiële middelen voor het 
programma kunnen eveneens de kosten 
dekken van voorbereidende 
werkzaamheden, toezicht, bewaking, 
controles en evaluaties die voor het beheer 
van het programma en de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het programma 
noodzakelijk zijn, met name studies, 
bijeenkomsten van deskundigen, 
voorlichtings- en 
communicatiecampagnes, daaronder 
begrepen corporate communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Europese 
Unie voor zover deze verband houden met 
de doelstellingen van deze verordening, 
kosten van IT-netwerken voor de 
verwerking en de uitwisseling van 
informatie, en alle andere kosten van 
technische en administratieve bijstand die 
de Commissie maakt voor het beheer van 
het programma.

2. Tot 0,25% van de in lid 1, eerste alinea, 
vastgelegde financiële middelen kan
eveneens de kosten dekken van 
voorbereidende werkzaamheden, toezicht, 
bewaking, controles en evaluaties die voor 
het beheer van het programma en de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het programma noodzakelijk zijn, en alle 
andere kosten van technische en 
administratieve bijstand die de Commissie 
maakt voor het beheer van het programma.
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Or. en

Motivering

Er moet een plafond worden vastgesteld voor de toewijzing van financiële middelen om de 
kosten te dekken van voorbereidende werkzaamheden, toezicht, bewaking, controles en 
evaluaties om te waarborgen dat er voldoende middelen beschikbaar blijven voor acties die 
rechtstreeks bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het programma.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd de leden 1, 2 en 3, 
hebben de Commissie, de Rekenkamer en 
OLAF uit hoofde van 
kaderovereenkomsten, besluiten van de 
Associatieraad of soortgelijke 
overeenkomsten met derde landen en 
internationale organisaties, 
subsidieovereenkomsten, 
subsidiebesluiten en contracten naar 
aanleiding van de tenuitvoerlegging van 
deze verordening het recht om controles, 
controles ter plaatse en verificaties te 
verrichten, indien deze nodig zijn.

Or. en

Motivering

Dit lid maakte al deel uit van het voorstel van de Commissie COM (2011)0706.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de tenuitvoerlegging van het 
programma neemt de Commissie een 
jaarlijks werkprogramma aan, waarin de 
nagestreefde doelstellingen, de verwachte 

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 15 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen in de vorm van 
jaarlijkse werkprogramma's waarin de 
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resultaten, de wijze van tenuitvoerlegging 
en het totale bedrag dat te dien einde is 
uitgetrokken, worden vastgelegd. Dit 
werkprogramma bevat ook een 
beschrijving van de te financieren acties, 
alsmede een indicatie van het aan elk 
soort actie toegewezen bedrag en een 
indicatief tijdschema voor de uitvoering. 
Voor subsidies omvat het de prioriteiten, 
de essentiële evaluatiecriteria en het 
maximale medefinancieringspercentage. 
Deze uitvoeringshandeling wordt 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
14, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

jaarlijkse prioriteiten voor het programma 
met betrekking tot de algemene, specifieke 
en operationele doelstellingen worden 
opgenomen alsmede aanpassingen van de 
uitsplitsing van het budget per soort actie, 
de evaluatiecriteria voor de subsidies voor 
acties en de vaststelling en, indien nodig, 
de wijziging van indicatoren om de 
gevolgen en de impact van het 
programma te meten.

Or. en

Motivering

Aangezien het jaarlijks werkprogramma elementen bevat die belangrijke beleidskeuzes 
inhouden (prioriteiten, aanpassingen van de uitsplitsing van het budget, indicatoren om de 
resultaten te meten) ter aanvulling of wijziging van de in deze verordening vastgestelde, 
belangrijkste beleidsvormende elementen, is het gepast de bevoegdheid met betrekking tot de 
goedkeuring van het jaarlijks werkprogramma over te dragen aan de Commissie 
overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de opstelling van het jaarlijkse 
werkprogramma houdt de Commissie 
rekening met de gemeenschappelijke 
aanpak van het douanebeleid. Die aanpak 
wordt regelmatig geëvalueerd en 
vastgelegd in partnerschap tussen de 
Commissie en de lidstaten in de Groep 
douanebeleid, die bestaat uit de hoofden 
van de douanediensten van de lidstaten of 
hun vertegenwoordigers en de Commissie.

2. Bij de opstelling van het jaarlijkse 
werkprogramma houdt de Commissie 
rekening met de gemeenschappelijke 
aanpak van het douanebeleid. Die aanpak 
wordt voortdurend aan de nieuwe 
ontwikkelingen aangepast in partnerschap 
tussen de Commissie en de lidstaten in de 
Groep douanebeleid, die bestaat uit de 
Commissie en de hoofden van de 
douanediensten van de lidstaten of hun 
vertegenwoordigers.

Or. en
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Motivering

Aangezien de formulering van dezelfde bepaling duidelijker is in Beschikking nr. 
624/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot vaststelling van 
een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane-2013), moet die behouden 
blijven. Het technisch amendement is ook in deze optie opgenomen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Comitéprocedure Uitoefening van de delegatie
1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Het betreft een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend onder de in dit artikel 
vastgelegde voorwaarden.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.

2. De in artikel 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor een periode die 
aanvangt op ...* en eindigt op 31 
december 2020.
2 bis. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 14 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Een besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het besluit laat 
de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
2 ter. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.
2 quater. Een gedelegeerde handeling die 
overeenkomstig artikel 14 is vastgesteld, 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen 
een termijn van twee maanden na de 
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kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad 
daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad vóór het verstrijken van die 
termijn de Commissie heeft medegedeeld 
daartegen geen bezwaar te zullen maken. 
Die termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Motivering

Aangezien het jaarlijks werkprogramma elementen bevat die belangrijke beleidskeuzes 
inhouden (bijvoorbeeld prioriteiten, aanpassingen van de uitsplitsing van het budget, 
indicatoren om de resultaten te meten) ter aanvulling of wijziging van de in deze verordening 
vastgestelde, belangrijkste beleidsvormende elementen, is het gepast de bevoegdheid met 
betrekking tot de goedkeuring van het jaarlijks werkprogramma over te dragen aan de 
Commissie overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 6, lid 2, vermelde indicatoren 
worden gebruikt om onder meer de 
gevolgen en de impact van het 
programma te meten. Zij worden gemeten 
ten opzichte van de vooraf vastgestelde 
uitgangspunten die representatief zijn 
voor de situatie vóór de tenuitvoerlegging.

Or. en

Motivering

Aangezien in het voorstel van de Commissie verschillende keren wordt verwezen naar de 
indicatoren, is het belangrijk een ontwikkelingsproces van de indicatoren vast te leggen om 
de waarde en het effect van de in het kader van het programma genomen maatregelen te 
volgen en te evalueren. Om de nodige mate van flexibiliteit in dit proces te garanderen is het 
gepast de Commissie de bevoegdheid te geven om deze activiteit uit te voeren in het kader van 
het jaarlijks werkprogramma.
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie dient bij het 
Europees Parlement en bij de Raad 
uiterlijk op 31 december 2018 een 
tussentijds, en uiterlijk op 30 juni 2022 
een eindverslag in.
Deze verslagen worden ter informatie aan 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's 
toegezonden.

Or. en

Motivering

Omwille van de transparantie en de continuïteit van de momenteel toepasselijke bepalingen 
van Beschikking nr. 624/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 
tot vaststelling van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane-2013) 
moeten het tussentijds verslag en het eindverslag aan de medewetgevers worden toegezonden.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Als uit het tussentijds verslag 
belangrijke tekortkomingen in het 
programma blijken, overweegt de 
Commissie een voorstel ter wijziging van 
het programma in te dienen bij het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk rekening te houden met een mogelijke wijziging van het programma om te 
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garanderen dat de doelstellingen van het programma niet in het gedrang komen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Afdeling -I (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-I. Indicatieve toewijzing van middelen 
aan de in artikel 6 vermelde subsidiabele 

acties
Soorten acties Uitsplitsing van 

het budget in %
IT-
capaciteitsopbou
w

ten minste 75%

Gezamenlijke 
acties

maximaal 15%

Technische 
capaciteitsopbou
w

maximaal 5%

Ontwikkeling 
personele 
kwalificaties

aximaal 5%

Or. en

Motivering

De uitsplitsing van het budget ter ondersteuning van subsidiabele acties is een essentiële 
beleidskeuze en daarom moeten de medewetgevers het voorrecht hebben om politieke sturing 
te geven met betrekking tot de verdeling van uit te geven bedragen. Bovendien maakt een 
indicatieve formulering van de uitsplitsing van het budget bijkomende toewijzingen mogelijk 
voor in artikel 10, lid 2, bedoelde technische en administratieve uitgaven.
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Afdeling I – Titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europese informatiesystemen en EU-
componenten daarvan

I. Europese informatiesystemen en EU-
componenten daarvan

Or. en

Motivering

Verbonden aan amendement 34 over Bijlage – Afdeling I (nieuw).

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Bijlage – Afdeling I – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) de niet-EU-componenten, zijnde al 
die componenten die niet als EU-
componenten zijn gedefinieerd in punt 2.

Or. en

Motivering

Om rechtszekerheid te garanderen is het belangrijk de niet-EU-componenten te definiëren.
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TOELICHTING

Achtergrondinformatie

Op 9 november 2011 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening betreffende het 
Fiscus-programma ingediend, waarin de twee huidige, afzonderlijke programma's voor 
belastingen (Fiscalis-2013) en douane (Douane-2013) worden samengevoegd ter 
vereenvoudiging en om de bezuinigingsdoelstellingen van de Commissie te bereiken.

De leden van de IMCO- en de ECON-commissie hebben niettemin een aantal bedenkingen 
geuit met betrekking tot de fusie van deze twee programma's en twijfelden aan het bestaan 
van wezenlijke en concrete voordelen van deze fusie. Op 29 februari 2012 hebben de IMCO-
coördinatoren besloten het voorstel van de Commissie op te splitsen in het Douane-
programma en het Fiscalis-programma (de ECON-coördinatoren hadden op 13 februari 2012 
hetzelfde besloten). 

Na het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16 mei 2012, waarin het verzoek van de 
IMCO- en de ECON-commissie om het voorstel te splitsen werd gehandhaafd, heeft de 
Commissie, rekening houdend met het standpunt van het Parlement en de Raad, haar visie 
aangepast en op 29 augustus 2012 gewijzigde voorstellen voor twee afzonderlijke 
programma's, namelijk Douane 2020 en Fiscalis 2020, aangenomen.

Het Douane 2020-voorstel is gebaseerd op artikel 33 van het VWEU, krachtens welk de 
Europese Unie maatregelen dient te nemen op het gebied van de douanesamenwerking en de 
EU-douane-unie.

In overeenstemming met het voorstel voor een nieuw meerjarig financieel kader, zoals 
gewijzigd op 6 juli 2012, is er voor deze verordening betreffende het Douane 2020-
programma voor de periode 2014-2020 een budget uitgetrokken van 548.080.000 euro (in 
huidige prijzen).

Standpunt van de rapporteur

De heer Raffaele Baldassarre, rapporteur voor dit dossier, is er uiterst tevreden over dat de 
Commissie al rekening heeft gehouden met het verzoek van het Parlement om het vorige 
voorstel voor het Fiscus-programma op te splitsen in het Douane-programma en het Fiscalis-
programma. 

Niettemin stelt de rapporteur de volgende belangrijke amendementen voor op het voorstel van 
de Commissie van 29 augustus 2012:

Specifieke en operationele doelstellingen

Omwille van de verhoogde zichtbaarheid en rechtszekerheid is het gepast algemene, 
specifieke en operationele doelstellingen in de artikelen van de verordening vast te stellen.
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Doelstelling: controles en fraudebestrijding

Gezien de dynamiek van de nieuwe uitdagingen en de behoefte om burgers te beschermen 
tegen de door de internationale handel in goederen gevormde veiligheidsrisico's moet extra 
aandacht worden besteed aan de harmonisering en standaardisering van de procedures voor 
douanecontroles en fraudebestrijding. 

Uitsplitsing van de begroting 

In overeenstemming met de horizontale aanpak en in afwachting van de resultaten van de 
onderhandelingen over het meerjarige financiële kader heeft de rapporteur op dit moment het 
bedrag van de financiële middelen opengelaten.

De uitsplitsing van het budget ter ondersteuning van subsidiabele acties is een essentiële 
beleidskeuze en daarom moeten de medewetgevers het voorrecht hebben om politieke sturing 
te geven met betrekking tot de verdeling van uit te geven bedragen.

Aangezien IT-systemen een essentiële plaats innemen in het budget (zie het vorige Douane-
2013-programma, waarin ongeveer 75-80% van het volledige budget aan IT werd 
toegewezen), moet bovendien een bepaald minimum voor de ontwikkeling en het onderhoud 
van IT-systemen worden bestemd.

De voorgestelde percentages werden geschat op basis van het financieel memorandum voor 
de douaneafdeling.

Bovendien moet een zekere mate van budgettaire flexibiliteit behouden blijven om op de 
veranderde beleidsprioriteiten in te spelen (d.w.z. de mogelijkheid om de uitsplitsing van het 
budget in het jaarlijks werkprogramma aan te passen).

Aangezien de uitsplitsing van het budget indicatief is geformuleerd ("ten minste xx%" en 
"maximaal xx%"), kunnen bijkomende middelen aan technische en administratieve uitgaven 
worden toegewezen.

Indicatoren

Aangezien in het voorstel van de Commissie verschillende keren wordt verwezen naar de 
indicatoren, is het belangrijk te bepalen hoe de indicatoren worden vastgelegd om de waarde 
en het effect van de in het kader van het programma genomen maatregelen te volgen en te 
evalueren. Om de nodige mate van flexibiliteit in dit proces te garanderen is het gepast de 
Commissie de bevoegdheid te geven deze activiteit uit te voeren in het kader van het jaarlijks 
werkprogramma.

Jaarlijks werkprogramma / gedelegeerde handelingen

Aangezien het jaarlijks werkprogramma elementen bevat die belangrijke beleidskeuzes 
inhouden (bijvoorbeeld prioriteiten, aanpassingen van de uitsplitsing van het budget, 
indicatoren om de resultaten te meten) ter aanvulling of wijziging van de in deze verordening 
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vastgestelde, belangrijkste beleidsvormende elementen, is het gepast de bevoegdheid met 
betrekking tot de goedkeuring van het jaarlijks werkprogramma over te dragen aan de 
Commissie overeenkomstig artikel 290 VWEU.

Het gebruik van gedelegeerde handelingen beschermt de voorrechten van het Europees 
Parlement. Hierdoor kan het Europees Parlement zijn veto uitspreken over de voorgestelde 
handeling of de bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie intrekken.

Verslag

Omwille van de transparantie en de continuïteit van de momenteel toepasselijke bepalingen 
van Beschikking nr. 624/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 
tot vaststelling van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap (Douane-2013) 
moeten het tussentijds verslag en het eindverslag aan de medewetgevers worden toegezonden.

Technische capaciteitsondersteuning

Om een alomvattende steun te garanderen voor verschillende aspecten van de verplichtingen 
van douaneautoriteiten moet het programma niet alleen gemeenschappelijke acties, IT-
capaciteitsopbouw en competentieontwikkeling beslaan, maar ook technische 
capaciteitsopbouw.

Technische capaciteitsopbouw houdt steun aan de deelnemende landen in bij de aanschaf en 
het onderhoud van apparatuur (bijvoorbeeld scanners of laboratoriumapparatuur).

Dit is vooral belangrijk om de doeltreffende bescherming van de buitengrenzen van de EU te 
garanderen.

Componenten van de Europese informatiesystemen

Er moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen EU-componenten en niet-EU-
componenten.

Voorts moet duidelijk worden gesteld dat de Unie de kosten draagt voor de ontwikkeling en 
het onderhoud van de EU-componenten, terwijl de kosten voor de niet-EU-componenten door 
de deelnemende landen worden gedragen.


