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KORT BEGRUNDELSE 

Told bidrager til at beskytte Unionens og medlemsstaternes finansielle interesser. Da det er en 

af Unionens vigtige traditionelle egne indtægter, er det et af Budgetkontroludvalgets vigtigste 

interesseområder. 

Toldprogrammet vil have indvirkning på Unionens og medlemsstaternes indtægter. Selv om 

det ikke er muligt at sætte tal på, vil programmet fremme og strømline det arbejde, som 

toldmyndighederne udfører med hensyn til opkrævning af told, moms og punktafgifter ved 

import. Ved at øge arbejdets kvalitet gennem samarbejde og opbygning af IT-mæssig og 

menneskelig kapacitet vil toldmyndighederne mere effektivt kunne beskytte Unionens og 

medlemsstaternes finansielle interesser.  

Det nye toldprogram skal navnlig være i overensstemmelse med og udnytte enhver synergi 

med andre EU-handlingsprogrammer og fonde med lignende målsætninger på beslægtede 

områder såsom Fiscalisprogrammet, EU's program for bekæmpelse af svig og programmet for 

det indre marked samt med Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for 

grænseforvaltning og visa, reformstøtteprogrammet, programmet for det digitale Europa, 

Connecting Europe-faciliteten og afgørelsen om egne indtægter, gennemførelsesforordninger 

og -foranstaltninger. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, 

som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Told 2020-programmet, der er 

oprettet ved forordning (EU) nr. 

1294/201318, og de forudgående 

programmer har ydet et væsentligt bidrag 

til at fremme og styrke samarbejdet på 

toldområdet. Mange aktiviteter på 

toldområdet er grænseoverskridende, 

involverer og påvirker alle 27 

medlemsstater og kan derfor ikke 

gennemføres effektivt af de enkelte 

medlemsstater. Et EU-toldprogram, som 

gennemføres af Kommissionen, giver 

medlemsstaterne en EU-ramme til at 

(1) Told 2020-programmet, der er 

oprettet ved forordning (EU) nr. 

1294/201318, og de forudgående 

programmer har ydet et væsentligt bidrag 

til at fremme og styrke samarbejdet på 

toldområdet. Mange aktiviteter på 

toldområdet er grænseoverskridende, 

involverer og påvirker alle 27 

medlemsstater og kan derfor ikke 

gennemføres effektivt af de enkelte 

medlemsstater. Et EU-toldprogram, som 

gennemføres af Kommissionen, giver 

medlemsstaterne en EU-ramme til at 
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udvikle disse samarbejdsaktiviteter, der er 

mere omkostningseffektiv, end hvis hver 

enkelt medlemsstat skulle opstille egne 

samarbejdsrammer på bilateralt eller 

multilateralt grundlag. Det er derfor 

hensigtsmæssigt at sikre videreførelsen af 

EU-finansieringen på toldområdet ved at 

fastlægge et nyt program inden for samme 

område, toldprogrammet. 

udvikle disse samarbejdsaktiviteter, der er 

mere omkostningseffektiv, end hvis hver 

enkelt medlemsstat skulle opstille egne 

samarbejdsrammer på bilateralt eller 

multilateralt grundlag. Desuden spiller et 

pålideligt og effektivt toldprogram en 

afgørende rolle for beskyttelsen af EU's 

finansielle interesser. Det er derfor 

hensigtsmæssigt at sikre videreførelsen af 

EU-finansieringen på toldområdet ved at 

fastlægge et nyt program inden for samme 

område, toldprogrammet. 

__________________ __________________ 

18 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1294/2013 af 

11. december 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 (EUT L 347 af 

20.12.2013, s. 209). 

18 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1294/2013 af 

11. december 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 (EUT L 347 af 

20.12.2013, s. 209). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Artikel 3– stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Programmet har navnlig til formål 

at understøtte udarbejdelse og ensartet 

gennemførelse af toldlovgivning og -

politik samt toldsamarbejde og opbygning 

af administrativ kapacitet, herunder 

menneskelige kompetencer og udvikling 

og drift at europæiske elektroniske 

systemer. 

2. Programmet har navnlig til formål 

at understøtte udarbejdelse og ensartet 

gennemførelse af toldlovgivning og -

politik samt toldsamarbejde og opbygning 

af administrativ kapacitet, herunder 

menneskelige kompetencer og udvikling 

og drift at europæiske elektroniske 

systemer. Det er værd at bemærke 

omkostningsbesparelserne for 

medlemsstaterne som følge af 

programmet, da de tilvejebringer 

infrastruktur og kapacitet, som ikke 

behøver at blive udviklet og kopieret fra 

de nationale toldbudgetter. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af programmet for 

perioden 2021-2027 er på 950 000 000 

EUR i løbende priser. 

1. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af programmet for 

perioden 2021-2027 er på 

842 844 000 EUR i 2018-priser 

(950 000 000 EUR i løbende priser). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

kan også dække udgifter til forberedelse, 

overvågning, kontrol, revision, evaluering 

og andre aktiviteter til forvaltning af 

programmet og evaluering af, om 

programmets mål opfyldes. Det kan 

desuden omfatte udgifter til undersøgelser, 

møder mellem eksperter og informations- 

og kommunikationsforanstaltninger for så 

vidt som de vedrører målene for 

programmet, samt udgifter i forbindelse 

med informationsteknologinet med henblik 

på behandling og udveksling af 

oplysninger, eksempelvis 

informationsteknologiværktøjer i 

virksomheder og anden teknisk og 

administrativ bistand, som er påkrævet i 

forbindelse med forvaltningen af 

programmet. 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

kan også dække udgifter til forberedelse, 

overvågning, kontrol, revision, evaluering 

og andre aktiviteter til forvaltning af 

programmet og evaluering af dets 

performance, og om programmets mål 

opfyldes. Det kan desuden omfatte udgifter 

til undersøgelser, møder mellem eksperter 

og informations- og 

kommunikationsforanstaltninger for så vidt 

som de vedrører målene for programmet, 

samt udgifter i forbindelse med 

informationsteknologinet med henblik på 

behandling og udveksling af oplysninger, 

eksempelvis 

informationsteknologiværktøjer i 

virksomheder og anden teknisk og 

administrativ bistand, som er påkrævet i 

forbindelse med forvaltningen af 

programmet. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvad angår Det Forenede Kongeriges 

kommende udtræden af EU kan følgerne 

af og omkostningerne ved at adskille Det 

Forenede Kongerige som en medlemsstat 

fra alle eksisterende toldelektroniske 

systemer, der finansieres af Told 2020, 

ikke vurderes præcist på nuværende 

tidspunkt, men Europa-Parlamentet skal 

holdes underrettet, når der foreligger 

data. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Toldprogrammet skal navnlig være 

i overensstemmelse med og udnytte 

enhver synergi med andre EU-

handlingsprogrammer og fonde med 

lignende målsætninger på beslægtede 

områder såsom Fiscalisprogrammet, EU's 

program for bekæmpelse af svig og 

programmet for det indre marked samt 

med Fonden for Intern Sikkerhed og 

Fonden for Integreret Grænseforvaltning 

(instrumentet for finansiel støtte til 

toldkontroludstyr og instrumentet for 

grænseforvaltning og visa), 

reformstøtteprogrammet, programmet for 

det digitale Europa, Connecting Europe-

faciliteten og afgørelsen om egne 

indtægter, gennemførelsesforordninger og 
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-foranstaltninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De flerårige arbejdsprogrammer 

vedtages af Kommissionen ved 

gennemførelsesretsakter. 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

proceduren i artikel 18, stk. 2." 

2. De flerårige arbejdsprogrammer 

vedtages af Kommissionen ved 

gennemførelsesretsakter og meddeles 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

proceduren i artikel 18, stk. 2." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Indikatorer, som skal rapporteres 

vedrørende programmets udvikling hen 

imod opfyldelsen af de specifikke 

målsætninger, jf. artikel 3, findes i bilag 

2. 

1. I overensstemmelse med 

rapporteringskravene i henhold til artikel 

[38, stk. 3, litra e), nr. i), i 

finansforordningen forelægger 

Kommissionen Europa-Parlamentet og 

Rådet performanceoplysninger 

vedrørende programmet. Rapportering om 

performance skal omfatte oplysninger om 

både fremskridt og mangler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. For at sikre en effektiv vurdering af 

programmets udvikling hen imod 

opfyldelsen af dets mål har Kommissionen 

i henhold til artikel 17 beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter for at ændre 

bilag 2 med henblik på at gennemgå eller 

supplere indikatorerne, hvis det anses for at 

være nødvendigt, og supplere denne 

forordning med bestemmelser vedrørende 

etablering af en ramme for overvågning og 

evaluering. 

2. Indikatorer, som skal rapporteres 

vedrørende programmets performance 

hen imod opfyldelsen af de specifikke 

målsætninger, jf. artikel 3, findes i bilag 

2. For at sikre en effektiv vurdering af 

programmets udvikling hen imod 

opfyldelsen af dets mål har Kommissionen 

i henhold til artikel 17 beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter for at ændre 

bilag 2 med henblik på at gennemgå eller 

supplere indikatorerne, hvis det anses for at 

være nødvendigt, og supplere denne 

forordning med bestemmelser vedrørende 

etablering af en ramme for overvågning og 

evaluering med henblik på at forelægge 

Europa-Parlamentet og Rådet ajourførte 

kvalitative og kvantitative 

performanceoplysninger vedrørende 

programmet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Performancerapporteringssystemet 

skal sikre, at data til overvågning af 

programmets gennemførelse og resultater 

indsamles effektivt og rettidigt. Til dette 

formål pålægges modtagere af EU-midler 

forholdsmæssige rapporteringskrav. 

3. Performancerapporteringssystemet 

skal sikre, at data til overvågning af 

programmets gennemførelse og resultater 

indsamles effektivt og rettidigt. Til dette 

formål pålægges modtagere af EU-midler 

forholdsmæssige rapporteringskrav. 

Kommissionen forsyner Europa-

Parlamentet og Rådet med pålidelige 

oplysninger om kvaliteten af de anvendte 

performancedata. 

Or. en 
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Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Evalueringer gennemføres så 

betids, at resultaterne kan indgå i 

beslutningsprocessen. 

1. Evalueringer indeholder en 

vurdering af programmets resultater, 

virkninger, effektivitet, nytteværdi og EU-

merværdi, og de gennemføres så betids, at 

resultaterne kan indgå i 

beslutningsprocessen. I disse evalueringer 

bør der klart skelnes mellem 

gennemførelsen af programmet i EU og i 

tredjelande. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen meddeler Europa-

Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og 

Regionsudvalget resultaterne af 

evalueringerne og sine bemærkninger 

hertil. 

4. Kommissionen meddeler Europa-

Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og 

Regionsudvalget resultaterne af 

evalueringerne og sine bemærkninger hertil 

og de opnåede erfaringer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I tilfælde, hvor et tredjeland deltager i 

programmet på grundlag af en afgørelse i 

henhold til en international aftale eller med 

hjemmel i et andet retligt instrument, giver 

I tilfælde, hvor et tredjeland deltager i 

programmet på grundlag af en afgørelse i 

henhold til en international aftale eller med 

hjemmel i et andet retligt instrument, giver 
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tredjelandet den ansvarlige 

anvisningsberettigede, Det Europæiske 

Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 

og Den Europæiske Revisionsret de 

fornødne rettigheder og den fornødne 

adgang til i fuld udstrækning at udøve 

deres respektive beføjelser. Hvad angår 

OLAF, omfatter sådanne rettigheder retten 

til at foretage undersøgelser, herunder 

kontrol på stedet og inspektioner, jf. 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EU, Euratom) nr. 883/2013 om 

undersøgelser, der foretages af Det 

Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 

Svig (OLAF). 

tredjelandet den ansvarlige 

anvisningsberettigede, Det Europæiske 

Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 

og Den Europæiske Revisionsret og Den 

Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 

de fornødne rettigheder og den fornødne 

adgang til i fuld udstrækning at udøve 

deres respektive beføjelser. Hvad angår 

OLAF og EPPO, omfatter sådanne 

rettigheder retten til at foretage 

undersøgelser, herunder kontrol på stedet 

og inspektioner, jf. Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 

883/2013 om undersøgelser, der foretages 

af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 

af Svig (OLAF) og Rådets forordning 

(EU) 2017/1939 om gennemførelse af et 

forstærket samarbejde om oprettelse af 

EPPO. 

Or. en 

 

 

 

 

 

 


