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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. onderstreept dat de douane van wezenlijk belang is voor de internationale handel en het 
mededingingsvermogen van de Europese Unie op commercieel vlak, en een sleutelrol vervult 
in de strijd tegen de illegale invoer van goederen en tegen namaak;

2. onderstreept de noodzaak van moderniseringsmaatregelen, zoals de vereenvoudiging van de 
douanewetgeving en de interoperabele informatisering van de douane, die zullen bijdragen 
aan het faciliteren van de handelspraktijken;

3. stelt vast dat het voor een goed functionerende Unie met 27 lidstaten onontbeerlijk is dat een 
aantal verschillen die de handelsstromen kunnen verstoren worden weggewerkt, zoals 
verschillen op het vlak van de frequentie en de typologie van de fysische controles van de 
goederen, de diverse soorten plaatsen van binnenkomst (havens, luchthavens, wegen), de 
wijze van inning van de btw bij invoer, de openingsuren van de douanekantoren, de beloning 
van het douanepersoneel, de sancties, enz.;

4. onderstreept de behoefte aan coherentie in het beheer van de buitengrenzen van de Europese 
Unie; herhaalt zijn oproep tot de Commissie en de lidstaten om werk te maken van een meer 
doorgedreven harmonisatie van de douanecontroleregelingen, om een uniforme toepassing 
van de voorschriften van de Unie en een betere bescherming van de consument te 
garanderen;

5. acht het van groot belang dat waarborgen worden geboden voor een gelijke behandeling van 
alle geautoriseerde marktdeelnemers (AEO's) op alle plaatsen van het communautaire 
douanegrondgebied wat de eenvormigheid van de controles en de onderlinge erkenning ervan 
betreft;

6. verwelkomt de inwerkingtreding van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese 
Unie en Japan betreffende de onderlinge erkenning van de AEO's; spoort de Commissie ertoe 
aan, met inachtneming van de rol van het Parlement, soortgelijke overeenkomsten te sluiten 
met andere belangrijke partners, zoals de Verenigde Staten, Canada, China en Rusland; 
onderstreept het nut van het versterken van de douanesamenwerking met Rusland en de 
landen van het oostelijk en het mediterraan partnerschap om de handel te bevorderen en 
fraude te bestrijden.


