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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af 
toldprogrammet for samarbejde på toldområdet 
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0442),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33, 114 og 207 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C8-0261/2018),

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

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
og udtalelser fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget (A8-0000/2018),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter. 

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, 

(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 toldsamarbejdet. 
Mange toldaktiviteter er 
grænseoverskridende, involverer og 
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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 
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.

påvirker alle medlemsstater og kan derfor 
ikke gennemføres effektivt af de enkelte 
medlemsstater. Et EU-dækkende 
toldprogram, som gennemføres af 
Kommissionen, giver medlemsstaterne en 
ramme på EU-plan til at udvikle disse 
samarbejdsaktiviteter med, som er mere
omkostningseffektiv, end hvis hver enkelt 
medlemsstat opstiller sin egen individuelle 
samarbejdsramme på bilateralt eller 
multilateralt plan. Toldprogrammet spiller 
også en afgørende rolle i forbindelse med 
at beskytte Unionens og medlemsstaternes 
finansielle interesser. Det er derfor 
hensigtsmæssigt og effektivt at sikre 
videreførelsen af EU's finansiering 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
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Toldunionen har udviklet sig 
væsentligt i løbet af de seneste 50 år, og 
toldmyndighederne udfører nu med succes 
en lang række opgaver ved grænserne. De 
arbejder i fællesskab for at fremme handel 
og mindske bureaukratiet og indsamle 
indtægter til de nationale budgetter og EU-
budgettet og beskytte offentligheden mod 

(2) Toldunionen har udviklet sig 
væsentligt i løbet af de seneste 50 år, og 
toldmyndighederne udfører nu med succes 
en lang række opgaver ved grænserne. De 
arbejder i fællesskab for at fremme etisk og 
retfærdig handel og mindske bureaukratiet,
indsamle indtægter til de nationale 
budgetter og EU-budgettet og beskytte 
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trusler med tilknytning til terrorisme, 
sundhed og miljø samt andre trusler. Med 
indførelsen af en fælles ramme for 
risikoforvaltning19 i hele EU og toldkontrol
af bevægelser af store kontantbeløb med 
henblik på bekæmpelse af hvidvask af 
penge og finansiering af terrorisme udgør
toldmyndighederne spydspidsen i kampen 
mod terrorisme og organiseret 
kriminalitet. På grundlag af det brede
mandat er toldmyndighederne nu reelt den 
førende myndighed med hensyn til kontrol 
af varer ved EU's ydre grænser. På denne 
baggrund bør programmet ikke kun 
omfatte toldsamarbejde, men udvide sin 
støtte til toldmyndighedernes opgave som 
helhed, som fastsat i artikel 3 i forordning 
(EU) nr. 952/2013, dvs. overvågning af 
Unionens internationale handel, 
gennemførelse af de eksterne aspekter af 
det indre marked, af den fælles 
handelspolitik og af andre fælles EU-
politikker med relevans for handel samt
sikring af forsyningskæden. Retsgrundlaget 
vil derfor dække toldsamarbejde (artikel 33 
i TEUF), det indre marked (artikel 114 i 
TEUF) og handelspolitik (artikel 207 i 
TEUF).

offentligheden mod trusler med tilknytning 
til terrorisme, sundhed og miljø samt andre 
trusler. Med indførelsen af en fælles 
ramme19 for risikoforvaltning i hele EU og 
kontrol af bevægelser af store kontantbeløb 
med henblik på bekæmpelse af hvidvask af 
penge og finansiering af terrorisme tager
toldmyndighederne en førende rolle i 
kampen mod terrorisme, organiseret 
kriminalitet og illoyal konkurrence. På 
grundlag af det omfattende mandat er 
toldmyndighederne nu reelt den førende 
myndighed med hensyn til kontrol af varer 
ved EU's ydre grænser. I denne forbindelse
bør programmet ikke kun omfatte 
toldsamarbejde, men også udvide sin støtte 
til toldmyndighedernes opgave i bredere 
forstand, som fastsat i artikel 3 i 
forordning (EU) nr. 952/2013, navnlig
overvågning af Unionens internationale 
handel, gennemførelse af de eksterne 
aspekter af det indre marked, af den fælles 
handelspolitik og af andre fælles EU-
politikker med relevans for handel og
sikring af forsyningskæden. Retsgrundlaget 
vil derfor dække toldsamarbejde (artikel 33 
i TEUF), det indre marked (artikel 114 i 
TEUF) og handelspolitik (artikel 207 i 
TEUF).

__________________ __________________

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

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ved at skabe en ramme for (3) Ved at skabe en ramme for 
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foranstaltninger, der har til formål at støtte 
toldunionen og toldmyndighederne, bør 
programmet bidrage til at beskytte EU's og 
medlemsstaternes finansielle og 
økonomiske interesser, beskytte Unionen 
mod unfair og ulovlig handel og samtidig 
støtte lovlig erhvervsaktivitet, sørge for 
sikkerhed for Unionen og dens borgere, og 
fremme lovlig handel, så virksomheder og 
borgere kan få gavn af det indre markeds 
og den globale handels fulde potentiale.

foranstaltninger, der har til formål at støtte 
toldunionen og toldmyndighederne, bør 
programmet bidrage til at beskytte EU's og 
medlemsstaternes finansielle og 
økonomiske interesser, beskytte Unionen 
mod unfair og ulovlig handelspraksis og 
samtidig støtte lovlig erhvervsaktivitet, 
sørge for sikkerhed for Unionen og dens 
borgere, og samtidig øge 
forbrugerbeskyttelsen og fremme lovlig 
handel, så virksomheder og borgere kan få 
gavn af det indre markeds og 
verdenshandelens fulde potentiale.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Toldforvaltning og -kontrol er et 
dynamisk politikområde, der står over for 
nye udfordringer, f.eks. på grund af 
politiske og andre samfundsmæssige 
udviklinger samt skiftende 
forbrugsmønstre og -adfærd. Programmet 
bør derfor også støtte toldforvaltningen, 
navnlig hvad angår IT-infrastrukturen, i 
sådanne situationer og muliggøre 
innovation samt indførelse af innovative 
løsninger inden for toldpolitikken.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) For at sikre den størst mulige 
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effektivitet og undgå overlapninger bør 
Kommissionen koordinere 
gennemførelsen af programmet med 
tilknyttede EU-programmer og fonde. 
Dette omfatter navnlig Fiscalis-
programmet, EU's program for 
bekæmpelse af svig og programmet for det 
indre marked samt Fonden for Intern 
Sikkerhed og den integrerede 
grænseforvaltningsfond (instrumentet for 
finansiel støtte til toldkontroludstyr og 
instrumentet for finansiel støtte til 
grænseforvaltning og visa), 
støtteprogrammet for strukturreformer, 
programmet for det digitale Europa, 
Connecting Europe-faciliteten og Rådets 
afgørelse om EU's ordning for egne 
indtægter samt 
gennemførelsesforordninger og -
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Med henblik på at støtte 
tredjelandes tiltrædelses- og 
associeringsproces bør såvel 
tiltrædelseslande og kandidatlande som 
potentielle kandidater og partnerlande i den 
europæiske naboskabspolitik kunne deltage 
i programmet, forudsat at visse betingelser 
er opfyldt. Andre tredjelande vil også 
kunne deltage i programmet i henhold til 
betingelserne i de særlige aftaler, der er 
indgået mellem Unionen og de pågældende 
tredjelande, og som dækker deres 
deltagelse i Unionens programmer.

(5) Med henblik på at støtte
tredjelandes tiltrædelses- og 
associeringsproces bør såvel 
tiltrædelseslande og kandidatlande som 
potentielle kandidater og partnerlande i den 
europæiske naboskabspolitik kunne deltage 
i programmet, forudsat at alle betingelser 
er opfyldt. Andre tredjelande vil også 
kunne deltage i programmet i henhold til 
betingelserne i de særlige aftaler, der er 
indgået mellem Unionen og de pågældende 
tredjelande om deres deltagelse i Unionens 
programmer, hvis denne deltagelse er af 
interesse for Unionen, og hvis den har en 
positiv indvirkning på det indre marked 
uden at påvirke forbrugerbeskyttelsen.
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Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) [2018/XXX]21 (i 
det følgende benævnt 
"finansforordningen") finder anvendelse 
på dette program. Heri fastsættes der
regler for gennemførelsen af Unionens 
budget, herunder for tilskud, priser, udbud 
og godtgørelse af eksterne eksperter.

(6) Programmet bør være dækket af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/104621 (i 
det følgende benævnt 
"finansforordningen").
Finansforordningen fastsætter regler for 
gennemførelsen af Unionens budget, 
herunder for tilskud, priser, udbud og 
godtgørelse af eksterne eksperter.

__________________ __________________

21 KOM(2016) 605 final 21 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget, 
om ændring af forordning (EU) nr. 
1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 
1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 
1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 
223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse 
nr. 541/2014/EU og om ophævelse af 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
(EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) For så vidt angår Det Forenede 
Kongeriges forestående udtræden af 
Unionen er der i finansieringsrammen for 
dette program ikke taget hensyn til de 
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omkostninger, der er forbundet med 
undertegnelsen af udtrædelsesaftalen. 
Undertegnelsen af aftalen og Det 
Forenede Kongeriges udtræden af alle 
eksisterende toldsystemer og alt 
eksisterende samarbejde vil medføre 
yderligere omkostninger, som ikke kan 
anslås nøjagtigt på tidspunktet for 
udarbejdelsen af dette program. 
Omkostningerne i forbindelse med Det 
Forenede Kongeriges udtræden af 
Unionen bør derfor ikke dækkes over 
bevillingsrammen for toldprogrammet, da 
det budget, der er planlagt i programmet, 
kun vil være tilstrækkeligt til at dække de 
omkostninger, der realistisk set kunne 
forudses på tidspunktet for programmets 
oprettelse.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med 
Kommissionens forpligtelse til 
sammenhængende og forenklede 
finansieringsprogrammer, som fremgår af 
dens meddelelse af 19. oktober 2010 med 
titlen "Gennemgang af EU's budget"23, bør 
ressourcerne anvendes sammen med andre 
EU-støtteinstrumenter, hvis de planlagte 
foranstaltninger i henhold til programmet 
forfølger mål, som er fælles for forskellige 
finansieringsinstrumenter, dog med 
undtagelse af dobbeltfinansiering. 
Foranstaltninger i henhold til programmet 
bør sikre en sammenhængende anvendelse 
af Unionens ressourcer til støtte for 
toldunionen og toldmyndighederne.

(11) I overensstemmelse med 
Kommissionens forpligtelse til 
sammenhængende og forenklede 
finansieringsprogrammer, som fremgår af 
dens meddelelse af 19. oktober 2010 med 
titlen "Gennemgang af EU's budget"23, bør 
ressourcerne anvendes sammen med andre 
EU-støtteinstrumenter, hvis de planlagte 
foranstaltninger i henhold til programmet 
forfølger mål, som er fælles for forskellige 
finansieringsinstrumenter, idet der tages 
hensyn til, at beløbet, der er afsat til dette 
program, er beregnet uden hensyntagen 
til uforudsete udgifter, dog med 
undtagelse af dobbeltfinansiering. 
Foranstaltninger i henhold til programmet 
bør sikre en sammenhængende anvendelse 
af Unionens ressourcer til støtte for 
toldunionen og toldmyndighederne.
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__________________ __________________

23 KOM(2010) 700 endelig 23 KOM(2010) 700 endelig

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i denne 
forordning bør vælges ud fra deres evne til 
at opfylde foranstaltningernes specifikke 
målsætninger og levere resultater, navnlig 
under hensyntagen til 
kontrolomkostningerne, den administrative 
byrde og den forventede risiko for 
manglende overholdelse. Dette bør omfatte 
overvejelser om anvendelse af faste beløb, 
faste takster og enhedsomkostninger som 
omhandlet i artikel 125, stk. 1, i 
finansforordningen. 

(20) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i henhold til 
denne forordning bør vælges ud fra deres 
evne til at opfylde aktionernes specifikke 
målsætninger og levere de bedste
resultater, navnlig under hensyntagen til 
kontrolomkostningerne, den administrative 
byrde og den forventede risiko for 
manglende overholdelse. Dette bør omfatte 
overvejelser om anvendelse af faste beløb, 
faste takster og enhedsomkostninger som 
omhandlet i artikel 125, stk. 1, i 
finansforordningen.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmets overordnede formål 
er at understøtte toldunionen og 
toldmyndighederne i beskyttelsen af 
Unionens og medlemsstaternes finansielle 
og økonomiske interesser, sikre sikkerhed 
og tryghed i Unionen og beskytte Unionen 
fra urimelig og ulovlig handel og samtidig 
fremme lovlig erhvervsaktivitet.

1. Programmets overordnede formål 
er at understøtte toldunionen og 
medlemmernes toldmyndigheder i 
beskyttelsen af Unionens og 
medlemsstaternes finansielle og 
økonomiske interesser med henblik på at 
garantere deres sikkerhed og tryghed og 
beskytte Unionen imod urimelig og ulovlig 
handelspraksis og samtidig fremme lovlig 
erhvervsaktivitet og et højt niveau af 



PR\1166716DA.docx 13/21 PE628.618v02-00

DA

forbrugerbeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 12

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, 
drift og vedligeholdelse af europæiske 
elektroniske systemer for at nå målet om 
at beskytte Unionens finansielle interesser 
og sikkerheden på det indre marked. Det 
har desuden det specifikke formål at støtte 
innovation inden for toldpolitikken.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Programmet skal være i 
overensstemmelse med og udnytte enhver 
synergi med andre EU-
handlingsprogrammer og fonde med 
lignende målsætninger på beslægtede 
områder.

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Gennemførelsen af dette program 
bør ske under overholdelse af 
principperne om gennemsigtighed, 
proportionalitet, ligebehandling og ikke-
forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 15

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, om 
programmets mål opfyldes. Det kan 
desuden omfatte udgifter til undersøgelser, 
møder mellem eksperter og informations-
og kommunikationstiltag fra 
Kommissionens side til medlemsstaterne 
og de økonomiske aktører, for så vidt som 
de vedrører programmets målsætninger, 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Programmet anvendes ikke til at 
dække omkostninger, der vedrører Det 
Forenede Kongeriges udtræden af 
Unionen, og Det Forenede Kongeriges 
deraf følgende tilbagetrækning fra alle 
EU-toldsystemer og alt EU-
toldsamarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) andre tredjelande i 
overensstemmelse med de betingelser, der 
er fastsat i en konkret aftale om 
tredjelandets deltagelse i EU-programmer, 
forudsat at der i aftalen:

c) andre tredjelande i henhold til de 
betingelser, der er fastsat i en konkret 
aftale om et tredjelands deltagelse i EU-
programmer, forudsat at der i aftalen:

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fastsættes betingelser for deltagelse 
i programmerne, herunder beregningen af 
finansielle bidrag til de enkelte 
programmer og deres administrative 
omkostninger. Disse bidrag udgør 
formålsbestemte indtægter i henhold til 
artikel [21, stk. 5,] i forordning 

– fastsættes betingelser for deltagelse 
i programmerne, herunder beregningen af 
finansielle bidrag til de enkelte 
programmer og deres administrative 
omkostninger. Disse bidrag udgør 
formålsbestemte indtægter i henhold til 
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[2018/XXX] [den nye finansforordning] artikel 21, stk. 5, i forordning 2018/1046 

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) foranstaltninger i forbindelse med 
opbygning af menneskelige kompetencer 
og menneskelig kapacitet

d) foranstaltninger i forbindelse med 
opbygning af menneskelige kompetencer 
og menneskelig kapacitet, herunder 
uddannelse og udveksling af bedste 
praksis

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De eksterne eksperter udvælges af 
Kommissionen på baggrund af deres 
færdigheder, erfaring og viden med 
relevans for de specifikke foranstaltninger, 
hvorved potentielle interessekonflikter 
undgås.

3. Eksterne eksperter udvælges af 
Kommissionen på baggrund af deres 
kompetence, erfaring inden for denne 
forordnings anvendelsesområde og deres 
relevante viden om aktuelle specifikke 
foranstaltninger, hvorved potentielle 
interessekonflikter undgås. Udvælgelsen 
skal være afbalanceret mellem 
repræsentanter for erhvervslivet og andre 
eksperter fra civilsamfundet og tage 
hensyn til princippet om ligestilling 
mellem mænd og kvinder. Listen over 
eksterne eksperter ajourføres og 
offentliggøres regelmæssigt.

Or. en
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 190 i 
finansforordningen kan programmet
finansiere op til 100 % af de 
støtteberettigede omkostninger ved en 
foranstaltning.

1. Uanset artikel 190 i 
finansforordningen kan programmet 
finansiere op til 100% af de 
støtteberettigede omkostninger ved en 
foranstaltning afhængig af dens relevans 
og vurderede indvirkning.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den løbende underretning af 
Kommissionen om de foranstaltninger, 
som de har truffet for at sætte deres 
respektive myndigheder eller 
erhvervsdrivende i stand til at gøre fuld 
brug af europæiske elektroniske systemer

d) løbende underretning af 
Kommissionen med regelmæssige 
oplysninger om de foranstaltninger, som 
de har truffet for at sætte de relevante
myndigheder eller erhvervsdrivende i stand 
til at gøre fuld og effektiv brug af de
europæiske elektroniske systemer

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen udarbejder og 
ajourfører en flerårig strategisk plan for 
toldområdet og opstiller en liste over alle 
de opgaver, der er relevante for 
udviklingen og driften af europæiske 
elektroniske systemer og klassificerer hvert 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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enkelt system eller del heraf som:

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en fælles komponent: en 
komponent i de på EU-plan udviklede 
europæiske elektroniske systemer, som er 
tilgængelig for alle medlemsstater eller 
som Kommissionen af effektivitets-, 
sikkerheds- og rationaliseringshensyn har 
identificeret som fælles

a) en fælles komponent: en 
komponent i de på EU-plan udviklede 
europæiske elektroniske systemer, som er 
tilgængelig for alle medlemsstater eller 
som Kommissionen af effektivitets-, 
sikkerheds-, rationaliserings- og 
pålidelighedshensyn har identificeret som 
fælles

Or. en

Ændringsforslag 25

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 modtagerne af EU-midler 
forholdsmæssige og relevante
rapporteringskrav.

Or. en
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Midtvejsevalueringen af 
programmet foretages, når der foreligger 
tilstrækkelige oplysninger om 
programmets gennemførelse og senest fire
år efter påbegyndelsen af programmets 
gennemførelse.

2. Midtvejsevalueringen af 
programmet foretages, så snart der 
foreligger tilstrækkelige oplysninger om 
dets gennemførelse, dog senest tre år efter 
påbegyndelsen af programmets 
gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved afslutningen af programmets 
gennemførelse og senest fire år efter 
afslutningen af den periode, der er 
omhandlet i artikel 1, gennemfører
Kommissionen en endelig evaluering af 
programmet.

3. Ved afslutningen af programmets 
gennemførelse og senest tre år efter 
afslutningen af den periode, der er henvist 
til i artikel 1, foretager Kommissionen en 
endelig evaluering af programmet.

Or. en

Ændringsforslag 28

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 forelægger og 
meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget konklusionen 
på evalueringerne og sine bemærkninger 
hertil.
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Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og 
kommunikationsforanstaltninger 
vedrørende programmet, dets
foranstaltninger og resultater. De 
finansielle midler, der er afsat til 
programmet, skal også bidrage til den 
institutionelle formidling af EU's politiske 
prioriteter, for så vidt som de vedrører 
målene i artikel 3.

2. Kommissionen gennemfører 
informations- og 
kommunikationsforanstaltninger 
vedrørende programmet, de
foranstaltninger, der finansieres under 
programmet, og de resultater, der er 
opnået med de finansierede 
foranstaltninger. De finansielle midler, der 
er afsat til programmet, skal også bidrage 
til den institutionelle formidling af 
Unionens politiske prioriteter, for så vidt 
som de er forbundet til målsætningerne i 
artikel 3.

Or. en



PR\1166716DA.docx 21/21 PE628.618v02-00

DA

BEGRUNDELSE

Toldprogrammet fastlægger rammerne for samarbejdet på toldområdet for perioden 2021-
2027 og er efterfølgeren til Told 2020-programmet. Programmet fremmer fortsat koordinering 
mellem medlemsstaternes myndigheder og kapacitetsopbygning, herunder uddannelse og 
udveksling af bedste praksis, for at sikre en ensartet anvendelse af EU's toldlovgivning. 
Desværre blev overførslen til en e-toldstruktur ikke afsluttet under Told 2020-programmet på 
grund af forsinkelser i visse dele af den relevante IT-arkitektur. Et af hovedformålene med 
toldprogrammet vil derfor være yderligere udvikling, drift og vedligeholdelse af IT-
infrastrukturen.

Ordføreren mener, at dette program bør være sammenhængende og udnytte alle synergier 
med andre EU-programmer og -fonde, og at det skal gennemføres i overensstemmelse med 
principperne om gennemsigtighed, proportionalitet, ligebehandling og ikke-
forskelsbehandling.

Der bør også tages hensyn til, at det budget, der er afsat til dette program, ikke vedrører Det 
Forenede Kongeriges forestående udtræden af EU, herunder toldunionen. Dette vil naturligvis 
medføre yderligere omkostninger for de lande, der berøres af denne større ændring, men disse 
udgifter bør ikke dækkes af toldprogrammet. 

For så vidt angår forvaltning og kontrol mener ordføreren, at der er tale om et dynamisk 
område, hvis krav ændrer sig med samfundets politiske og øvrige udvikling. Programmet bør 
derfor også støtte toldforvaltningen, navnlig IT-området, og muliggøre innovation samt 
indførelse af innovative løsninger inden for toldpolitikken. Ordførerens ændringsforslag har 
til formål at færdiggøre forslaget på disse områder.

Toldunionen er en af grundpillerne i det indre marked. En modernisering af toldprocesserne 
kan fremme den økonomiske aktivitet og vækst ved at styrke den europæiske industris 
konkurrenceevne og ved at lette samhandelen og sikre beskyttelsen af Europas forbrugere. 
Ordføreren mener derfor, at toldprogrammet er af afgørende betydning for at nå disse mål.
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