
 

 

P7_TA(2013)0509 

Actieprogramma voor douane ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 21 november 2013 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 de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 17 juli 2013 

om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, 

lid 4, 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 (A7-0026/2013), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de verklaring die als bijlage bij onderhavige resolutie is 

gevoegd; 

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 



 

 

 

P7_TC1-COD(2011)0341A 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 november 2013 

met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 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 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van 

het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 1294/2013.) 



 

 

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE 

VERKLARING VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

Een doeltreffende, efficiënte, moderne en geharmoniseerde aanpak van douanecontroles aan de 

buitengrens van de Unie is van essentieel belang om: 

 de financiële belangen van de Unie en haar lidstaten te beschermen, 

 illegale handel te bestrijden en tegelijkertijd versoepeling voor de legale handel mogelijk 

te maken, 

 de veiligheid en beveiliging van de Unie en haar inwoners, alsmede de bescherming van 

het milieu te waarborgen, 

 intellectuele-eigendomsrechten te beschermen, en 

 toe te zien op de naleving van de gemeenschappelijke handelspolitiek. 

Om die controles uit te voeren, moeten de douanediensten over de passende hulpmiddelen 

beschikken, zoals detectieapparatuur en technologie. Dat deze hulpmiddelen nodig zijn, blijkt 

onder meer uit de dreigingsevaluatie van de georganiseerde criminaliteit voor 2011 van 

Europol, waarin staat dat de economische gevolgen van sigarettensmokkel jaarlijks een verlies 

van ongeveer tien miljard euro voor de begrotingen van de lidstaten en de Unie inhouden. 

De verschillende instrumenten van het meerjarig financieel kader die beschikbaar zijn voor de 

medefinanciering van de aanschaf van deze hulpmiddelen, worden momenteel niet maximaal 

benut. Met het oog op de doelmatige toewijzing van financieringsmiddelen verzoekt het 

Europees Parlement de Commissie uiterlijk medio 2018 een rapport voor te leggen over de 

verstrekking van de financiële middelen waarmee de nodige hulpmiddelen voor 

douanecontroles op het in artikel 3, lid 1, onder a), van het VWEU bedoelde gebied kunnen 

worden aangeschaft, met inbegrip van de mogelijkheid om deze middelen uit één fonds toe te 

wijzen. 

 


