
 

 

P7_TA(2013)0509 

Akční program pro oblast cel ***I 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2013 o pozměněném 

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro 

oblast cel v Evropské unii na období let 2014–2020 (Clo 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 

624/2007/ES (COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD)) 

 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2011)0706) a na pozměněný návrh (COM(2012)0464), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 33 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 

s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0241/2012), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 17. července 2013 zavázal schválit 

postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, 

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko 

Rozpočtového výboru (A7-0026/2013), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. schvaluje své prohlášení přiložené k tomuto usnesení; 

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 

parlamentům. 



 

 

P7_TC1-COD(2011)0341A 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 21. listopadu 2013 k přijetí 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se zavádí akční program 

pro oblast cel v Evropské unii na období let 2014–2020 (Clo 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 

624/2007/ES 

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 

odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1294/2013.) 



 

 

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ 

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Účinné, účelné, moderní a harmonizované přístupy k celním kontrolám na vnějších hranicích 

Unie jsou nezbytné pro: 

– ochranu finančních zájmů Unie a jejích členských států, 

– potírání nezákonného obchodu při současném umožnění snazšího vyvíjení dovolené 

obchodní činnosti, 

– zajištění bezpečnosti Unie a jejích obyvatel a ochranu životního prostředí, 

 ochranu práv duševního vlastnictví a 

 zajištění souladu se společnou obchodní politikou. 

K provádění těchto kontrol je nezbytné, aby celní orgány měly přístup k vhodným nástrojům, 

jako jsou detekční zařízení a technologie. Nezbytnost těchto nástrojů je názorně doložena mimo 

jiné ve zprávě o posouzení hrozeb organizované trestné činnosti, kterou zveřejnil Europol v 

roce 2011 a v níž se uvádí, že hospodářský dopad pašování cigaret představuje pro rozpočty 

členských států a Unie ztrátu v odhadované výši okolo 10 miliard eur ročně. 

Jednotlivé nástroje víceletého finančního rámce, které umožňují pořizování těchto nástrojů 

spolufinancovat, nejsou v současnosti využívány v maximální možné míře. V zájmu účinného 

přidělování finančních prostředků Evropský parlament vyzývá Komisi, aby nejpozději do poloviny 

roku 2018 předložila zprávu o poskytování nezbytných finančních prostředků na nákup vhodných 

nástrojů pro účely celních kontrol v oblasti uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování 

Evropské unie, která by se zabývala rovněž možností přidělovat tyto prostředky prostřednictvím 

jediného fondu. 


