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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Clo“ pro 
spolupráci v oblasti cel
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0442),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 33, 114 a 207 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0261/2018),

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

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska 
Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0000/2018),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Program Clo 2020, který byl 
zaveden nařízením (EU) č. 1294/201318, a 
jeho předchůdci významně přispěli k 
usnadnění a posílení spolupráce mezi 
celními orgány. Řada činností v celní
oblasti má přeshraniční charakter a 
vzhledem k tomu, že se tyto činnosti týkají 
všech členských států a mají na ně vliv, 
nemohou je tyto státy účinně a efektivně 
provádět samy. Program v oblasti cel na 

(1) Program Clo 2020, zavedený
nařízením (EU) č. 1294/201318, a jeho 
předchůdci významně přispěli k usnadnění 
a posílení spolupráce mezi celními orgány. 
Řada činností v oblasti cel je přeshraniční 
povahy a vzhledem k tomu, že se tyto 
činnosti týkají všech členských států a mají 
na ně vliv, nemůže je jeden každý členský 
stát sám účinně a efektivně provádět.
Celounijní program v oblasti cel, který 
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úrovni Unie, který provádí Komise, nabízí 
členským státům unijní rámec pro rozvoj 
této spolupráce, což je nákladově 
efektivnější, než kdyby si každý členský 
stát zřídil svůj vlastní rámec pro spolupráci 
na dvoustranné nebo mnohostranné úrovni. 
Je tudíž vhodné zajistit pokračování 
financování činností v oblasti celní 
spolupráce ze strany Unie zavedením 
nového programu ve stejné oblasti, a to 
programu Clo.

provádí Komise, nabízí členským státům 
rámec na úrovni Unie pro rozvoj těchto 
kooperativních činností, což je nákladově 
efektivnější, než kdyby si každý členský 
stát zřídil svůj vlastní rámec pro spolupráci 
na dvoustranné nebo mnohostranné úrovni. 
Program v oblasti cel rovněž plní 
významnou úlohu tím, že chrání finanční 
zájmy Unie a členských států. Je tudíž 
vhodné a účelné zajistit pokračování 
financování činností v oblasti celní 
spolupráce ze strany Unie zavedením 
nového programu ve stejné oblasti, a to 
programu Clo.

__________________ __________________

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1294/2013 ze dne 11. prosince 
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 (Úř. věst. L 
347, 20.12.2013, s. 209).

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1294/2013 ze dne 11. prosince 
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 (Úř. věst. L 
347, 20.12.2013, s. 209).

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Celní unie se v posledních padesáti 
letech značně rozvinula a celní správy nyní 
na hranicích úspěšně provádějí celou řadu 
úkolů. Společně pracují na usnadnění 
obchodu a snížení byrokracie, vybírají 
příjmy pro vnitrostátní rozpočty a rozpočet 
EU a chrání veřejnost před teroristickými, 
zdravotními, environmentálními a dalšími 
hrozbami. Zejména díky zavedení 
společného rámce pro řízení rizik pro 
celou EU19 a celních kontrol pohybů 
vysokých objemů hotovosti za účelem 
potírání praní peněz a financování 
terorismu stojí celní orgány v přední linii v 

(2) Celní unie se v posledních padesáti 
letech značně rozvinula a celní správy nyní 
úspěšně plní celou řadu úkolů v oblasti 
ochrany hranic. Společně pracují na 
usnadnění etického a spravedlivého 
obchodu a snížení byrokracie, vybírají 
příjmy pro vnitrostátní rozpočty a rozpočet 
EU a chrání obyvatelstvo před 
teroristickými, zdravotními, 
environmentálními a dalšími hrozbami. 
Zejména díky zavedení společného rámce19

pro řízení celních rizik na úrovni EU a 
díky kontrolám pohybů vysokých objemů 
hotovosti za účelem potírání praní peněz a 
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boji proti terorismu a organizované trestné 
činnosti. Na základě tohoto širokého
mandátu jsou celní orgány nyní v podstatě 
orgánem s rozhodující odpovědností v 
oblasti kontroly zboží na vnějších hranicích 
Unie. Na základě výše uvedeného by se
program Clo neměl vztahovat pouze na
celní spolupráci, ale rovněž na úlohu
celních orgánů celkově, jak je uvedeno v 
článku 3 nařízení (EU) č. 952/2013, tj. 
dohled nad mezinárodním obchodem Unie, 
provádění vnějších aspektů vnitřního trhu, 
společné obchodní politiky a ostatních 
společných politik Unie, jež mají dopad na 
obchod, jakož i na celkovou bezpečnost 
dodavatelského řetězce. Právní základ se 
proto bude vztahovat na celní spolupráci 
(článek 33 SFEU), vnitřní trh (článek 114 
SFEU) a obchodní politiku (článek 207 
SFEU).

financování terorismu zaujímají celní 
orgány vůdčí úlohu v boji proti terorismu, 
organizované trestné činnosti a nekalé 
hospodářské soutěži. Na základě tohoto 
rozsáhlého mandátu jsou celní orgány nyní 
skutečně hlavním orgánem v oblasti 
kontroly zboží na vnějších hranicích Unie. 
V této souvislosti by program Clo neměl 
zahrnovat pouze celní spolupráci, ale měl 
by rovněž poskytovat podporu
obecnějšímu poslání celních orgánů, jak je 
uvedeno v článku 3 nařízení (EU) č. 
952/2013, konkrétně pak v oblasti dohledu
nad mezinárodním obchodem Unie, 
provádění vnějších aspektů vnitřního trhu, 
společné obchodní politiky a ostatních 
společných politik Unie, jež mají dopad na 
obchod i na celkovou bezpečnost 
dodavatelského řetězce. Právní základ se 
proto bude vztahovat na celní spolupráci 
(článek 33 SFEU), vnitřní trh (článek 114 
SFEU) a obchodní politiku (článek 207 
SFEU).

__________________ __________________

19

https://ec.europa.eu/taxation_customs/gene
ral-information-customs/customs-risk-
management/measures-customs-risk-
management-framework-crmf_en

19

https://ec.europa.eu/taxation_customs/gene
ral-information-customs/customs-risk-
management/measures-customs-risk-
management-framework-crmf_en

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Tím, že program poskytne rámec 
pro opatření, jejichž cílem je podpora celní 
unie a celních orgánů, by měl přispívat k 
ochraně finančních a hospodářských zájmů 
Unie a jejích členských států, ochraně Unie 
před nekalým a nezákonným obchodem
při současné podpoře dovolené obchodní 

(3) Tím, že program poskytne rámec 
pro opatření, jejichž cílem je podpora celní 
unie a celních orgánů, by měl přispívat k 
ochraně finančních a hospodářských zájmů 
Unie a jejích členských států, ochraně Unie 
před nekalými a nezákonnými obchodními 
praktikami při současné podpoře dovolené 
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činnosti, zajištění bezpečnosti a 
zabezpečení Unie a osob pobývajících na 
jejím území a zjednodušení dovoleného 
obchodu, díky čemuž budou moci podniky 
a občané v plné míře využívat potenciálu 
vnitřního trhu a světového obchodu;

obchodní činnosti, zajištění bezpečnosti a 
zabezpečení Unie a osob pobývajících na 
jejím území, čímž se zlepší ochrana 
spotřebitele a zjednoduší dovolený 
obchod, díky čemuž budou moci podniky a 
občané v plné míře využívat potenciálu 
vnitřního trhu a světového obchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Řízení a kontrola cel je dynamická 
oblast politiky, která čelí novým výzvám, 
například kvůli politickému a jinému 
společenskému vývoji, jakož i s ohledem 
na měnící se spotřební návyky a chování. 
Proto by program měl rovněž v těchto 
situacích podpořit řízení cel, zejména 
pokud jde o informační infrastrukturu, a 
umožnit inovace, jakož i tvorbu 
inovativních řešení v oblasti celní politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) S cílem zajistit co nejvyšší účinnost 
a předejít překrývání činnosti by Komise 
provádění programu měla koordinovat se 
souvisejícími programy a fondy Unie. K 
nim se řadí zejména program Fiscalis, 
Program EU pro boj proti podvodům, 
program pro jednotný trh a Fond pro 
vnitřní bezpečnost či Fond pro 
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integrovanou správu hranic (nástroj pro 
finanční podporu vybavení pro celní 
kontroly a nástroj pro finanční podporu 
správy hranic a víz), program na podporu 
reforem, program Digitální Evropa, 
Nástroj pro propojení Evropy a 
rozhodnutí Rady o systému vlastních 
zdrojů Evropské unie, jakož i prováděcí 
nařízení a opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby se podpořil proces přistoupení 
a přidružení třetích zemí, měl by být 
program otevřen účasti přistupujících a 
kandidátských zemí, jakož i potenciálních 
kandidátů a partnerských zemí evropské 
politiky sousedství, pokud jsou splněny 
určité podmínky. Může být otevřen i jiným 
třetím zemím v souladu s podmínkami 
stanovenými ve zvláštních dohodách mezi 
Unií a těmito zeměmi, jež zahrnují jejich 
účast v jakémkoli programu Unie.

(5) S cílem podpořit proces přistoupení 
a přidružení třetích zemí by měly mít 
přistupující a kandidátské země i 
potenciální kandidáti a partnerské země 
evropské politiky sousedství možnost 
účasti na programu, jestliže budou splněny 
všechny podmínky. Může být otevřen i 
jiným třetím zemím za podmínek 
stanovených ve zvláštních dohodách mezi 
Unií a těmito zeměmi, jež se týkají jejich 
účasti v jakémkoli programu Unie, pokud 
na této účasti má Unie zájem a pokud má 
pozitivní dopad na vnitřní trh, aniž by 
ovlivnila ochranu spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na tento program se vztahuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(6) Na program by se mělo vztahovat 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU, Euratom) [2018/XXXX]21 (dále jen 
„finanční nařízení“) . Stanoví pravidla pro 
plnění rozpočtu Unie, včetně pravidel 
týkajících se grantů, cen, zadávání 
veřejných zakázek a úhrady nákladů 
vzniklých v souvislosti s účastí externích 
odborníků.

(EU, Euratom) 2018/104621 (dále jen 
„finanční nařízení“). Finanční nařízení 
stanoví pravidla pro plnění rozpočtu Unie, 
včetně pravidel týkajících se grantů, cen, 
zadávání veřejných zakázek a úhrady 
nákladů vzniklých v souvislosti s účastí 
externích odborníků.

__________________ __________________

21 COM(2016) 605 final. 21 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) S ohledem na nadcházející 
vystoupení Spojeného království z Unie 
nezohledňuje finanční krytí tohoto 
programu náklady vyplývající z podepsání 
dohody o vystoupení. Podepsání této 
dohody a ukončení účasti Spojeného 
království na všech stávajících celních 
systémech a spolupráci povede k dalším 
nákladům, které nebylo možné v době 
vytvoření tohoto programu přesně 
odhadnout. Náklady související s 
vystoupením Spojeného království z Unie 
by proto neměly být zahrnuty do 
finančního krytí programu v oblasti cel, 
jelikož rozpočet stanovený v programu 
bude dostatečný pouze na pokrytí 
nákladů, které mohly být realisticky 
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předjímány v době vytvoření programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu se závazkem Komise 
zajistit soudržnosti a zjednodušení 
programů financování, stanoveným v jejím 
sdělení ze dne 19. října 2010 nazvaném 
„Přezkum rozpočtu EU“23, by zdroje měly 
být sdíleny s jinými nástroji financování z 
prostředků Unie, pokud předpokládaná 
opatření v rámci programu sledují cíle, 
které jsou společné pro různé nástroje 
financování, avšak s vyloučením dvojího 
financování. Opatření prováděná v rámci 
programu by měla zajistit soudržnost při 
použití zdrojů Unie podporujících celní 
unii a celní orgány.

(11) V souladu se závazkem Komise 
zajistit soudržnosti a zjednodušení 
programů financování, stanoveným v jejím 
sdělení ze dne 19. října 2010 nazvaném 
„Přezkum rozpočtu EU“23, by zdroje měly 
být sdíleny s jinými nástroji financování z 
prostředků Unie, pokud předpokládaná 
opatření v rámci programu sledují cíle, 
které jsou společné pro různé nástroje 
financování, a to s ohledem na to, že 
částka vyčleněná na tento program je 
vypočtena bez ohledu na nepředvídané 
výdaje, avšak s vyloučením dvojího 
financování. Opatření prováděná v rámci 
programu by měla zajistit soudržnost při 
použití zdrojů Unie podporujících celní 
unii a celní orgány.

__________________ __________________

23 COM (2010)700 v konečném znění. 23 COM (2010)700 v konečném znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Druhy financování a způsoby 
provádění podle tohoto nařízení by měly 
být voleny na základě jejich schopnosti 
dosáhnout specifických cílů opatření a 

(20) Druhy financování a způsoby 
provádění podle tohoto nařízení by měly 
být voleny na základě jejich schopnosti 
dosáhnout specifických cílů opatření a 
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přinášet výsledky, při zohlednění zejména 
nákladů na kontroly, administrativní zátěže
a očekávaného rizika neplnění. To by mělo 
zahrnovat zvážení používání 
jednorázových částek, paušálních sazeb a 
jednotkových nákladů, jakož i financování 
nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 
odst. 1 finančního nařízení.

přinášet nejlepší výsledky, při zohlednění 
zejména nákladů na kontroly, 
administrativní zátěže a očekávaného 
rizika neplnění. To by mělo zahrnovat 
zvážení používání jednorázových částek, 
paušálních sazeb a jednotkových nákladů, 
jakož i financování nesouvisejícího s 
náklady podle čl. 125 odst. 1 finančního 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je 
podpořit celní unii a celní orgány při 
ochraně finančních a hospodářských zájmů 
Unie a jejích členských států, zajištění
bezpečnosti a ochrany v rámci Unie a 
ochraně Unie před nekalým a 
nezákonným obchodem při současné 
podpoře dovolené obchodní činnosti.

1. Obecným cílem programu je 
podpořit celní unii a celní orgány 
členských států při ochraně finančních a
hospodářských zájmů Unie a jejích 
členských států s cílem zaručit jejich
bezpečnost a ochranu a ochránit Unii
před nekalými a nezákonnými obchodními 
praktikami při současné podpoře 
dovolených obchodních činností a vysoké 
úrovni ochrany spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Specifickým cílem programu je 
podpora přípravy a jednotného provádění 
celních předpisů a politiky, jakož i celní 
spolupráce a budování správních kapacit, 
včetně odborné způsobilosti a vývoje a
provozu evropských elektronických 

2. Specifickým cílem programu je 
podpora přípravy a jednotného provádění 
celních předpisů a politiky, celní 
spolupráce a budování správních kapacit, 
včetně odborné způsobilosti a vývoje,
provozu a údržby evropských 
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systémů. elektronických systémů za účelem 
dosažení cíle spočívajícího v ochraně 
finančních zájmů Unie a bezpečnosti 
vnitřního trhu. Kromě toho má zvláštní cíl 
spočívající v podpoře inovací v oblasti 
celní politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Program je soudržný s jinými 
akčními programy a fondy Unie s 
podobnými cíli v souvisejících oblastech a 
využívá veškeré synergie.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Provádění programu se řídí 
zásadami transparentnosti, 
proporcionality, rovného zacházení 
a nediskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částka uvedená v odstavci 1 může 
rovněž pokrývat výdaje na přípravu, 
monitorování, kontrolu, audit, hodnocení 
a další činnosti spojené s řízením programu 
a hodnocením pokroku při plnění jeho cílů. 
Dále může pokrývat výdaje na studie, 
zasedání odborníků, informační 
a komunikační kampaně, souvisejí-li s cíli 
programu, jakož i výdaje spojené se sítěmi 
informačních technologií zaměřenými 
na zpracování a výměnu informací, včetně 
nástrojů informačních technologií na 
úrovni organizace, a další výdaje na 
technickou a administrativní pomoc 
potřebnou v souvislosti s řízením 
programu.

2. Částka uvedená v odstavci 1 může 
rovněž pokrývat výdaje na přípravu, 
monitorování, kontrolu, audit, hodnocení 
a další činnosti spojené s řízením programu 
a hodnocením pokroku při plnění jeho cílů. 
Dále může pokrývat výdaje na studie, 
zasedání odborníků, informační 
a komunikační kampaně vynaložené 
Komisí a určené členským státům a 
hospodářským subjektům, souvisejí-li 
s cíli programu, jakož i výdaje spojené se 
sítěmi informačních technologií 
zaměřenými na zpracování a výměnu 
informací, včetně nástrojů informačních 
technologií na úrovni organizace, a další 
výdaje na technickou a administrativní 
pomoc potřebnou v souvislosti s řízením 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Program se nevyužívá k hrazení 
nákladů souvisejících s vystoupením 
Spojeného království z Unie a s 
následným ukončením účasti Spojeného 
království na všech celních systémech a 
celní spolupráci Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jiné třetí země v souladu s 
podmínkami stanovenými ve zvláštních 
dohodách, jež zahrnují účast dané třetí 
země v jakémkoli programu Unie, pokud 
tato dohoda:

c) jiné třetí země za podmínek 
stanovených ve zvláštní dohodě o účasti 
třetí země v jakémkoli programu Unie, 
pokud tato dohoda:

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– stanoví podmínky účasti v 
programech, včetně výpočtu finančních 
příspěvků na jednotlivé programy a jejich 
správních nákladů. Tyto příspěvky 
představují účelově vázané příjmy v 
souladu s čl. [21 odst. 5] nařízení 
[2018/XXX] [nové finanční nařízení],

– stanoví podmínky pro účast v 
programech, včetně výpočtu finančních 
příspěvků na jednotlivé programy a jejich 
správních nákladů. Tyto příspěvky 
představují účelově vázaný příjem v 
souladu s čl. 21 odst. 5 nařízení 2018/1046,

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) opatření zaměřená na budování 
odborné způsobilosti a kapacit;

d) opatření zaměřená na budování 
odborné způsobilosti a kapacit, včetně 
odborné přípravy a výměny osvědčených 
postupů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Externí odborníky vybírá Komise 
podle jejich dovedností, zkušeností a 
znalostí, jež jsou významné pro dané
opatření, a to tak, aby nedošlo k žádnému 
střetu zájmů.

3. Externí odborníky vybírá Komise 
na základě jejich kompetencí, zkušeností v 
oblasti uplatňování tohoto nařízení a 
jejich relevantních znalostí o daném
opatření, a to tak, aby nedošlo k žádnému 
střetu zájmů. Výběr dosáhne rovnováhy 
mezi zástupci podniků a jinými odborníky 
z řad občanské společnosti a též zohlední 
zásadu rovnosti žen a mužů. Seznam 
externích odborníků se pravidelně 
aktualizuje a zpřístupňuje veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od článku 190 finančního 
nařízení lze z programu financovat až 100 
% způsobilých nákladů na opatření.

1. Odchylně od článku 190 finančního 
nařízení lze z programu financovat až 
100% způsobilých nákladů na opatření 
podle významu opatření a odhadovaných 
dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pravidelné podávání informací 
Komisi o přijatých opatřeních, jež mají 
jejich příslušným orgánům nebo 

d) podávání pravidelných informací 
Komisi o přijatých opatřeních, jež mají 
dotčeným orgánům nebo hospodářským 
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hospodářským subjektům umožnit plné 
využití evropských elektronických 
systémů;

subjektům umožnit plné a účinné využití 
evropských elektronických systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise vypracuje a průběžně
aktualizuje víceletý strategický plán pro 
oblast cel, ve kterém jsou uvedeny všechny 
úkoly významné pro vývoj a provoz 
evropských elektronických systémů a 
každý systém nebo jeho část zatříděny 
jako:

1. Komise vypracuje a aktualizuje 
víceletý strategický plán pro oblast cel, ve 
kterém jsou uvedeny všechny úkoly 
významné pro vývoj a provoz evropských 
elektronických systémů a každý systém 
nebo část systému zatříděny jako:

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) společná složka: složka evropských 
elektronických systémů vyvinutá na úrovni 
Unie, která je k dispozici všem členským 
státům nebo kterou Komise z důvodů 
efektivnosti, bezpečnosti a racionalizace 
určí jako společnou;

a) společná složka: složka evropských 
elektronických systémů vyvinutá na úrovni 
Unie, která je k dispozici všem členským 
státům nebo kterou Komise z důvodů 
efektivnosti, bezpečnosti, racionalizace a 
spolehlivosti určí jako společnou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Systém vykazování výkonnosti 
zajistí, aby údaje pro monitorování 
provádění programu a jeho výsledků byly 
shromažďovány účinně, efektivně a včas. 
Za tímto účelem budou příjemcům 
finančních prostředků Unie uloženy 
přiměřené požadavky na podávání zpráv.

3. Systém vykazování výkonnosti 
zajistí, aby údaje pro monitorování 
provádění programu a jeho výsledků byly 
shromažďovány účinně, efektivně a včas. 
Za tímto účelem budou příjemcům 
finančních prostředků Unie uloženy 
přiměřené a relevantní požadavky na 
podávání zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Průběžné hodnocení programu se 
provede, jakmile je k dispozici dostatek 
informací o jeho provádění, avšak 
nejpozději do čtyř let od začátku provádění 
programu.

2. Průběžné hodnocení programu se 
provede, jakmile je k dispozici dostatek 
informací o jeho provádění, avšak 
nejpozději do tří let od začátku provádění 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na konci provádění programu, 
avšak nejpozději do čtyř let po skončení 
období uvedeného v článku 1, provede 
Komise závěrečné hodnocení programu.

3. Na konci provádění programu, 
avšak nejpozději do tří let po skončení 
období uvedeného v článku 1, provede 
Komise závěrečné hodnocení programu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise sdělí závěry hodnocení 
spolu se svými připomínkami Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů.

4. Komise předloží a sdělí závěry 
hodnocení spolu se svými připomínkami 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise provádí k programu a jeho
opatřením a výsledkům informační a 
komunikační kampaně. Finanční zdroje 
vyčleněné na program rovněž přispívají ke 
sdělování politických priorit Unie na 
úrovni organizace, souvisejí-li s cíli 
uvedenými v článku 3.

2. Komise provádí o programu a o 
opatřeních financovaných v rámci 
programu a o výsledcích dosažených 
prostřednictvím těchto financovaných 
opatření informační a komunikační 
kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na 
program rovněž přispívají ke sdělování 
politických priorit Unie na institucionální 
úrovni, souvisejí-li s cíli stanovenými 
v článku 3.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Program Clo stanoví rámec pro spolupráci v oblasti cel na období 2021–2027 a je nástupcem 
programu Clo 2020. Program i nadále usnadňuje koordinaci mezi orgány členských států i 
budování kapacit, včetně odborné přípravy a výměny osvědčených postupů, s cílem zajistit 
jednotné uplatňování právních předpisů EU v oblasti cel. Bohužel nebyl v rámci programu 
Clo 2020 dokončen přechod na strukturu elektronického celnictví, což bylo dáno zpožděními 
v některých částech příslušné informační architektury. Proto bude jedním z hlavních zaměření 
programu v oblasti cel další rozvoj, provoz a údržba informační infrastruktury v oblasti cel.

Zpravodajka je přesvědčena, že tento program by měl být soudržný a využívat veškeré 
synergie s jinými programy a fondy EU, a při provádění by měly být dodržovány zásady 
transparentnosti, proporcionality, rovného zacházení a nediskriminace.

Je třeba rovněž zohlednit skutečnost, že rozpočet vyčleněný na program nepokrývá 
nadcházející vystoupení Spojeného království z EU, včetně vystoupení z celní unie. Je zjevné, 
že tento krok povede k dalším nákladů pro země dotčené touto zásadní změnou, ale tyto 
výdaje by neměly být zahrnuty do současného programu v oblasti cel. 

Pokud jde o celní správu a kontrolu, zpravodajka se domnívá, že se jedná o dynamickou 
oblast, kde se požadavky mění v souvislosti s politickým a jiným vývojem společnosti. Proto 
by program měl rovněž podpořit řízení cel, zejména pokud jde o oblasti IT, umožnit inovace a 
tvorbu inovativních řešení v oblasti celní politiky. Cílem pozměňovacích návrhů 
předložených zpravodajkou je dotáhnout návrh i v těchto oblastech.

Celní unie je jedním z hlavních pilířů jednotného trhu. Modernizace celních postupů může 
podpořit hospodářskou činnost a růst prostřednictvím posílení konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu a prostřednictvím usnadnění obchodování, jakož i zajištěním ochrany 
evropských spotřebitelů. Proto má zpravodajka za to, že program v oblasti cel je k dosažení 
těchto cílů nezbytný.
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