
 

 

P7_TA(2013)0509 

Akcijski program za carine ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. novembra 2013 o 

spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o akcijskem programu 

za carino v Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (Carina 2020) in razveljavitvi Odločbe 

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

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0706) 

in spremenjenega predloga (COM(2012)0464), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 33 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 

katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0241/2012), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 17. julija 2013, da bo Svet 

odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenja Odbora 

za proračun (A7-0026/2013), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. odobri svojo izjavo, priloženo k tej resoluciji; 

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 



 

 

P7_TC1-COD(2011)0341A 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 21. novembra 2013 z 

namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi 

akcijskega programa za carino v Evropski uniji za obdobje 2014–2020 (Carina 2020) in 

razveljavitvi Odločbe št. 624/2007/ES 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 1294/2013.) 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA 

Učinkoviti, uspešni, sodobni in usklajeni pristopi k carinskemu nadzoru na zunanjih mejah 

Unije so bistveni za: 

– zaščito finančnih interesov Unije in njenih držav članic, 

– boj proti nezakoniti trgovini ob omogočanju olajšav za zakonito poslovno dejavnost, 

– zagotavljanje varnosti in zaščite Unije ter njenih prebivalcev in varstva okolja, 

– varstvo pravic intelektualne lastnine in 

– zagotovitev skladnosti s skupno trgovinsko politiko. 

Za izvajanje tega nadzora je bistvenega pomena, da ima carina dostop do ustreznih orodij, kot 

sta oprema in tehnologija za odkrivanje. Potreba po teh orodjih je med drugim ponazorjena v 

poročilu Europola o oceni ogroženosti na področju organiziranega kriminala za leto 2011, v 

katerem je navedeno, da gospodarske posledice tihotapljenja cigaret za proračune držav članic 

in Unije pomenijo izgubo, ocenjeno na okoli 10 milijard EUR na leto. 

Instrumenti večletnega finančnega okvira, ki so na voljo za sofinanciranje nabave takih orodij, 

trenutno niso v celoti izkoriščeni. Za dosego učinkovite dodelitve virov financiranja Evropski 

parlament poziva Komisijo, naj najpozneje do sredine leta 2018 pripravi poročilo o zagotovitvi 

potrebnih finančnih virov za nakup ustreznih orodij za carinski nadzor na področju iz točke (a) 

člena 3(1) PDEU, vključno z možnostjo dodelitve teh virov prek enotnega sklada. 

 

 

 


