
 

P7_TA(2013)0509 

Handlingsprogram for beskatning ***I 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. november 2013 om ændret forslag 

til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for 

toldvæsenet i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Told 2020) og om ophævelse af 

beslutning nr. 624/2007/EF (COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0706) 

og det ændrede forslag (COM(2012)0464), 

- der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0241/2012), 

- der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

- der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 17. juli 2013 forpligtede sig til at 

godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, 

- der henviser til forretningsordenens artikel 55, 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 

udtalelse fra Budgetudvalget (A7-0026/2013), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning; 

3. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 

forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst, 

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 

nationale parlamenter. 



 

P7_TC1-COD(2011)0341A 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. november 2013 med 

henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om 

fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Den Europæiske Union for perioden 

2014-2020 (Told 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 624/2007/EF 

 

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til 

den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1294/2013). 

 



 

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 

 

EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRING 

 

Effektive, moderne og harmoniserede tilgange til toldkontrol ved Unionens ydre grænser er af 

afgørende betydning for: 

 

- at beskytte Unionens og dens medlemsstaters finansielle interesser 

 

- at bekæmpe ulovlig handel og samtidig lette lovlig erhvervsaktivitet 

 

- at garantere EU's og dets indbyggeres sikkerhed samt beskyttelse af miljøet 

 

- at beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder og 

 

- at sikre, at den fælles handelspolitik overholdes. 

 

For at kunne udøve en sådan kontrol er det helt nødvendigt, at toldvæsenet har adgang til de rigtige 

værktøjer såsom detektionsudstyr og -teknologi. Behovet for disse værktøjer er blandt andet 

eksemplificeret i Europols rapport om trusselsvurdering af organiseret kriminalitet fra 2011, hvori 

det hedder, at de økonomiske konsekvenser af cigaretsmugling påfører medlemsstaternes og 

Unionens budgetter et tab på omkring 10 mia. EUR om året. 

 

I øjeblikket udnyttes flere af de instrumenter under den flerårige finansielle ramme, som er til 

rådighed til at finansiere erhvervelsen af sådanne værktøjer, ikke fuldt ud. For at opnå en effektiv 

tildeling af finansieringsressourcerne anmoder Europa-Parlamentet Kommissionen om senest medio 

2018 at forelægge en rapport om tilvejebringelse af de nødvendige finansielle ressourcer til at købe 

passende redskaber til toldkontrol på det område, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), i 

TEUF, herunder muligheden for at tildele disse ressourcer gennem en enkelt fond. 

 


