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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα 
των τελωνείων
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2018)0442),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 33, 114 και 207 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0261/2018),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της 
Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0000/2018),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το πρόγραμμα Τελωνεία 2020 που 
θεσπίστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1294/201318 και τα προηγούμενα 
προγράμματα έχουν συμβάλει σημαντικά 
στη διευκόλυνση και την ενίσχυση της 

(1) Το πρόγραμμα Τελωνεία 2020 που 
θεσπίστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1294/201318 και τα προηγούμενα 
προγράμματα έχουν συμβάλει σημαντικά 
στη διευκόλυνση και την ενίσχυση της 
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τελωνειακής συνεργασίας. Πολλές από τις 
δραστηριότητες στον τομέα των τελωνείων 
είναι διασυνοριακής φύσης, εμπλέκουν και 
επηρεάζουν όλα τα κράτη μέλη, και 
επομένως δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν αποδοτικά και 
αποτελεσματικά από κάθε κράτος μέλος 
χωριστά. Ένα πρόγραμμα για τα τελωνεία 
σε επίπεδο Ένωσης, που εφαρμόζεται από 
την Επιτροπή, παρέχει στα κράτη μέλη 
ενωσιακό πλαίσιο για την ανάπτυξη αυτών 
των δραστηριοτήτων συνεργασίας, το 
οποίο είναι πιο αποδοτικό από οικονομική 
άποψη σε σχέση με τη διαμόρφωση 
διμερούς ή πολυμερούς πλαισίου 
συνεργασίας από κάθε κράτος μέλος 
χωριστά. Επομένως, είναι σκόπιμο να 
συνεχίσει η Ένωση να χρηματοδοτεί 
δραστηριότητες στον τομέα των
τελωνείων, με τη θέσπιση ενός νέου 
προγράμματος στον ίδιο τομέα, του 
προγράμματος Τελωνεία.

τελωνειακής συνεργασίας. Πολλές από τις 
δραστηριότητες στον τομέα των τελωνείων 
είναι διασυνοριακής φύσης, εμπλέκουν και 
επηρεάζουν όλα τα κράτη μέλη, και 
επομένως δεν μπορούν να υλοποιηθούν
αποδοτικά και αποτελεσματικά από κάθε 
κράτος μέλος χωριστά. Ένα πρόγραμμα για 
τα τελωνεία σε ολόκληρη την Ένωση, το 
οποίο εφαρμόζεται από την Επιτροπή, 
παρέχει στα κράτη μέλη ένα πλαίσιο σε 
επίπεδο Ένωσης για την ανάπτυξη αυτών 
των συνεργατικών δραστηριοτήτων, το 
οποίο είναι πιο αποδοτικό από οικονομική 
άποψη σε σχέση με τη διαμόρφωση 
διμερούς ή πολυμερούς πλαισίου 
συνεργασίας από κάθε κράτος μέλος 
χωριστά. Το πρόγραμμα για τα τελωνεία 
διαδραματίζει επίσης ουσιαστικό ρόλο 
στη διαφύλαξη των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης και των 
κρατών μελών. Επομένως, είναι σκόπιμο 
και αποδοτικό να συνεχίσει η Ένωση να 
χρηματοδοτεί δραστηριότητες στον τομέα 
της τελωνειακής συνεργασίας, με τη 
θέσπιση ενός νέου προγράμματος στον ίδιο 
τομέα, του προγράμματος Τελωνεία.

__________________ __________________

18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1294/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος 
δράσης για τα τελωνεία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την περίοδο 2014-2020 
(Τελωνεία 2020) και την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 624/2007/ΕΚ (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 209).

18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1294/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος 
δράσης για τα τελωνεία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την περίοδο 2014-2020 
(Τελωνεία 2020) και την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 624/2007/ΕΚ (ΕΕ L 347 
της 20.12.2013, σ. 209).

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η τελωνειακή ένωση έχει εξελιχθεί 
σημαντικά την τελευταία πεντηκονταετία 
και οι τελωνειακές διοικήσεις επιτελούν 
πλέον ευρύ φάσμα καθηκόντων στα 
σύνορα. Ενεργώντας από κοινού, 
εργάζονται για τη διευκόλυνση του 
εμπορίου και τη μείωση της 
γραφειοκρατίας, εισπράττουν έσοδα για 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά και 
προστατεύουν τους πολίτες από 
τρομοκρατικές, υγειονομικές, 
περιβαλλοντικές και άλλες απειλές. 
Ειδικότερα, με τη θέσπιση του κοινού 
πλαισίου διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο 
ΕΕ3 και του τελωνειακού ελέγχου της 
διακίνησης μεγάλων ποσών σε μετρητά
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
τα τελωνεία αναλαμβάνουν πρωταρχικό
ρόλο στην καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος. Λόγω αυτής της ευρείας 
αποστολής, ουσιαστικά τα τελωνεία
αποτελούν πλέον την κύρια αρχή για τον 
έλεγχο των εμπορευμάτων στα εξωτερικά 
σύνορα της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, 
το πρόγραμμα Τελωνεία δεν θα πρέπει να 
καλύπτει μόνο την τελωνειακή 
συνεργασία, αλλά η στήριξή του θα 
πρέπει να επεκτείνεται και στην ευρύτερη 
αποστολή των τελωνειακών αρχών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 952/2013, ήτοι την εποπτεία του 
διεθνούς εμπορίου της Ένωσης, την 
εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών της 
εσωτερικής αγοράς, της κοινής εμπορικής 
πολιτικής και των λοιπών κοινών 
πολιτικών της Ένωσης που έχουν σχέση με
το εμπόριο, καθώς και στη συνολική 
ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. 
Επομένως, η νομική βάση θα καλύπτει την 
τελωνειακή συνεργασία (άρθρο 33 της 
ΣΛΕΕ), την εσωτερική αγορά (άρθρο 114 
της ΣΛΕΕ) και την εμπορική πολιτική 

(2) Η τελωνειακή ένωση έχει εξελιχθεί 
σημαντικά την τελευταία πεντηκονταετία 
και οι τελωνειακές διοικήσεις επιτελούν 
πλέον ευρύ φάσμα καθηκόντων στα 
σύνορα. Σε πλαίσιο συνεργασίας, 
καταβάλλουν προσπάθειες για τη 
διευκόλυνση του ηθικού και δίκαιου 
εμπορίου και τη μείωση της 
γραφειοκρατίας, εισπράττουν έσοδα για 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά και 
προστατεύουν τον πληθυσμό από 
τρομοκρατικές, υγειονομικές, 
περιβαλλοντικές και άλλες απειλές. 
Ειδικότερα, με τη θέσπιση κοινού πλαισίου 
διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο Ένωσης3

και με τον έλεγχο των μεγάλων ποσών των 
ταμειακών ροών για την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι 
τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν ηγετικό
ρόλο στην καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, του οργανωμένου 
εγκλήματος και του αθέμιτου 
ανταγωνισμού. Λόγω της ευρείας 
αποστολής τους, ουσιαστικά οι 
τελωνειακές αρχές αποτελούν πλέον τις 
κύριες αρχές για τον έλεγχο των 
εμπορευμάτων στα εξωτερικά σύνορα της 
Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το 
πρόγραμμα Τελωνεία δεν θα πρέπει να 
καλύπτει μόνο την τελωνειακή 
συνεργασία, αλλά να παρέχει και στήριξη
στην ευρύτερη αποστολή των τελωνειακών 
αρχών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, ήτοι την 
εποπτεία του διεθνούς εμπορίου της 
Ένωσης, την εφαρμογή των εξωτερικών 
πτυχών της εσωτερικής αγοράς, της κοινής 
εμπορικής πολιτικής και των λοιπών 
κοινών πολιτικών της Ένωσης που 
επηρεάζουν το εμπόριο και τη συνολική 
ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. 
Επομένως, η νομική βάση θα καλύπτει την 
τελωνειακή συνεργασία (άρθρο 33 της 
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(άρθρο 207 της ΣΛΕΕ). ΣΛΕΕ), την εσωτερική αγορά (άρθρο 114 
της ΣΛΕΕ) και την εμπορική πολιτική 
(άρθρο 207 της ΣΛΕΕ).

__________________ __________________

19

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

3

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

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Παρέχοντας πλαίσιο για δράσεις
που αποβλέπουν στη στήριξη της 
τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών 
αρχών, το πρόγραμμα αναμένεται να 
συμβάλλει στην προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
και των κρατών μελών της, στην 
προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και 
παράνομο εμπόριο, με παράλληλη 
υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, στη διαφύλαξη της 
ασφάλειας και της προστασίας της Ένωσης 
και των κατοίκων της, και στη
διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, ούτως 
ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να 
μπορούν να επωφεληθούν από όλες τις 
δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς και 
του παγκόσμιου εμπορίου.

(3) Παρέχοντας πλαίσιο για δράση που 
αποσκοπεί στη στήριξη της τελωνειακής 
ένωσης και των τελωνειακών αρχών, το 
πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στην 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης και των κρατών μελών της, 
στην προστασία της Ένωσης από τις 
αθέμιτες και παράνομες εμπορικές 
πρακτικές, με παράλληλη ενθάρρυνση
των νόμιμων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, διαφύλαξη της 
ασφάλειας και της προστασίας της Ένωσης 
και των κατοίκων της και, κατ’ επέκταση, 
ενίσχυση της προστασίας των 
καταναλωτών και διευκόλυνση του 
νόμιμου εμπορίου, ούτως ώστε οι 
επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορούν να 
επωφεληθούν από όλες τις δυνατότητες της 
εσωτερικής αγοράς και του παγκόσμιου 
εμπορίου.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η τελωνειακή διαχείριση και ο 
τελωνειακός έλεγχος αποτελούν δυναμικό 
τομέα πολιτικής, ο οποίος αντιμετωπίζει 
νέες προκλήσεις, για παράδειγμα λόγω 
πολιτικών και άλλων κοινωνιακών 
εξελίξεων, καθώς και λόγω των αλλαγών 
που συντελούνται στα καταναλωτικά 
πρότυπα και στις καταναλωτικές 
συμπεριφορές. Επομένως, το πρόγραμμα 
θα πρέπει επίσης να στηρίξει την 
τελωνειακή διαχείριση, ειδικότερα όσον 
αφορά την υποδομή ΤΠ, σε τέτοιες 
καταστάσεις, και να προσφέρει τη 
δυνατότητα για καινοτομία, καθώς και 
για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων 
στον τομέα της τελωνειακής πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
μέγιστη αποτελεσματικότητα και να 
αποφευχθούν οι επικαλύψεις, η Επιτροπή 
θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η 
εφαρμογή του προγράμματος να 
συντονίζεται με συναφή προγράμματα και 
ταμεία της Ένωσης. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται ειδικότερα το 
πρόγραμμα Fiscalis, το πρόγραμμα της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης 
και το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, 
καθώς και το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας και το Ταμείο για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων 
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(το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για 
τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων και 
το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη 
διαχείριση των συνόρων και των 
θεωρήσεων), το Πρόγραμμα Στήριξης 
Μεταρρυθμίσεων, το πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Ευρώπη», η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και η 
απόφαση για το σύστημα των ιδίων 
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
και οι κανονισμοί και τα μέτρα 
εφαρμογής.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να στηριχθεί η 
διαδικασία προσχώρησης και σύνδεσης 
τρίτων χωρών, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
είναι ανοικτό στη συμμετοχή 
προσχωρουσών και υποψήφιων χωρών, 
καθώς και των δυνάμει υποψηφίων και των 
χωρών εταίρων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας, εφόσον πληρούνται ορισμένες
προϋποθέσεις. Θα πρέπει επίσης να είναι 
ανοικτό σε άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα 
με τους όρους που καθορίζονται σε ειδικές 
συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν 
λόγω χωρών, οι οποίες καλύπτουν τη 
συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε ενωσιακό 
πρόγραμμα.

(5) Προκειμένου να στηριχθεί η 
διαδικασία προσχώρησης και σύνδεσης 
τρίτων χωρών, το πρόγραμμα θα πρέπει να 
είναι ανοικτό στη συμμετοχή 
προσχωρουσών και υποψήφιων χωρών, 
καθώς και των δυνάμει υποψηφίων και των 
χωρών εταίρων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας, εφόσον πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις. Θα πρέπει επίσης να είναι 
ανοικτό σε άλλες τρίτες χώρες, υπό τους 
όρους που προβλέπονται σε ειδικές 
συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των 
ενδιαφερόμενων χωρών, οι οποίες 
καλύπτουν τη συμμετοχή των εν λόγω 
χωρών σε οποιοδήποτε ενωσιακό 
πρόγραμμα, εάν η συμμετοχή αυτή 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για την Ένωση 
και εάν έχει θετικό αντίκτυπο στην 
εσωτερική αγορά, χωρίς να επηρεάζει την 
προστασία των καταναλωτών.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στο παρόν πρόγραμμα 
εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 
[2018/XXX] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5 (ο
«δημοσιονομικός κανονισμός»). Θεσπίζει
κανόνες για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για 
επιχορηγήσεις, βραβεία, προμήθειες και 
επιστροφή εξόδων που πραγματοποιούν 
εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.

(6) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5 (στο 
εξής «δημοσιονομικός κανονισμός»). Ο 
δημοσιονομικός κανονισμός προβλέπει
κανόνες για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για 
επιχορηγήσεις, βραβεία, προμήθειες και 
επιστροφή εξόδων που πραγματοποιούν 
εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.

__________________ __________________

5 COM(2016) 605 final 5 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 
541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Ενόψει της επικείμενης 
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αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ένωση, το χρηματοδοτικό 
κονδύλιο του παρόντος προγράμματος 
δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος που 
προκύπτει από την υπογραφή της 
συμφωνίας αποχώρησης. Η υπογραφή 
της εν λόγω συμφωνίας και η αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου από όλα τα 
υφιστάμενα τελωνειακά συστήματα και 
πλαίσια συνεργασίας θα επιφέρει 
πρόσθετο κόστος, το οποίο δεν μπορεί να 
εκτιμηθεί με ακρίβεια κατά τον χρόνο 
θέσπισης του παρόντος προγράμματος. 
Το κόστος που συνδέεται με την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση δεν θα πρέπει επομένως να 
καλυφθεί από το κονδύλιο του 
προγράμματος για τα τελωνεία, καθώς ο 
προϋπολογισμός που έχει προβλεφθεί για 
το πρόγραμμα θα είναι επαρκής μόνο για 
την κάλυψη του κόστους που μπορούσε 
να προβλεφθεί ρεαλιστικά κατά τον χρόνο 
θέσπισης του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σύμφωνα με τη δέσμευση της 
Επιτροπής για διασφάλιση της συνοχής και 
της απλούστευσης των προγραμμάτων 
χρηματοδότησης, η οποία περιλαμβάνεται 
στην ανακοίνωσή της, της 19ης Οκτωβρίου 
2010, με τίτλο «Η επανεξέταση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ»23, οι πόροι θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται από κοινού με 
άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, 
εάν οι προβλεπόμενες δράσεις του 
προγράμματος επιδιώκουν στόχους 
κοινούς σε διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, 
εξαιρουμένης ωστόσο της διπλής 
χρηματοδότησης. Οι δράσεις στο πλαίσιο 

(11) Σύμφωνα με τη δέσμευση της 
Επιτροπής για διασφάλιση της συνοχής και 
της απλούστευσης των προγραμμάτων 
χρηματοδότησης, η οποία περιλαμβάνεται 
στην ανακοίνωσή της, της 19ης Οκτωβρίου 
2010, με τίτλο «Η επανεξέταση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ»7, οι πόροι θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται από κοινού με 
άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, 
εάν οι προβλεπόμενες δράσεις του 
προγράμματος επιδιώκουν στόχους 
κοινούς σε διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που 
διατίθεται για το παρόν πρόγραμμα 
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του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη συνοχή στη χρήση των 
πόρων της Ένωσης για τη στήριξη της 
τελωνειακής ένωσης και των τελωνειακών 
αρχών.

υπολογίζεται χωρίς να συνεκτιμώνται 
απρόβλεπτες δαπάνες, εξαιρουμένης 
ωστόσο της διπλής χρηματοδότησης. Οι
δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος θα πρέπει να διασφαλίζουν 
τη συνοχή στη χρήση των πόρων της 
Ένωσης για τη στήριξη της τελωνειακής 
ένωσης και των τελωνειακών αρχών.

__________________ __________________

23 COM (2010)700 final 23 COM (2010)700 final

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων των δράσεων και να αποφέρουν 
αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, 
ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του 
διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου 
κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα 
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή 
συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, 
καθώς και χρηματοδότησης που δεν 
συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 
1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(20) Τα είδη χρηματοδότησης και οι 
μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους 
να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων των δράσεων και να αποφέρουν τα 
βέλτιστα αποτελέσματα, λαμβανομένων 
υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, 
του διοικητικού φόρτου και του 
αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. 
Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, 
κατ’ αποκοπή συντελεστών και 
μοναδιαίων δαπανών, καθώς και 
χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις 
δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 
125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης 
και των προσπαθειών των τελωνειακών 
αρχών για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
και των κρατών μελών της, τη διαφύλαξη 
της ασφάλειας και της προστασίας στο 
εσωτερικό της Ένωσης και την 
προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και 
παράνομο εμπόριο, με παράλληλη 
διευκόλυνση των νόμιμων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

1. Γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η στήριξη της τελωνειακής ένωσης 
και των τελωνειακών αρχών των κρατών 
μελών όσον αφορά την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
και των κρατών μελών της, με σκοπό τη 
διαφύλαξη της ασφάλειάς τους και την 
προστασία της Ένωσης από τις αθέμιτες
και παράνομες εμπορικές πρακτικές, και 
παράλληλα την προώθηση των νόμιμων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και του 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ειδικός στόχος του προγράμματος 
είναι η στήριξη της εκπόνησης και 
ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής 
νομοθεσίας και πολιτικής, καθώς και της 
τελωνειακής συνεργασίας και ανάπτυξης 
διοικητικών ικανοτήτων, όπως, μεταξύ 
άλλων, των ικανοτήτων των υπαλλήλων 
και της ανάπτυξης και λειτουργίας 
ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων.

2. Ειδικός στόχος του προγράμματος 
είναι η στήριξη της εκπόνησης και 
ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής 
νομοθεσίας και πολιτικής, της τελωνειακής 
συνεργασίας και της ανάπτυξης 
διοικητικών ικανοτήτων, όπως, μεταξύ 
άλλων, των ικανοτήτων των υπαλλήλων 
και της ανάπτυξης, λειτουργίας και
συντήρησης των ευρωπαϊκών 
ηλεκτρονικών συστημάτων, προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος της προστασίας 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης και της ασφάλειας της 
εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, ειδικός 
του στόχος είναι η στήριξη της 
καινοτομίας στον τομέα της τελωνειακής 
πολιτικής.
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Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το πρόγραμμα συνάδει με, και 
αξιοποιεί, τυχόν συνέργειες με άλλα 
προγράμματα δράσης και ταμεία της ΕΕ 
που έχουν παρόμοιους στόχους σε 
συναφείς τομείς.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η εφαρμογή του προγράμματος 
τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της 
αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης 
και της μη διακριτικής μεταχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει 
δαπάνες για δραστηριότητες 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 
λογιστικού ελέγχου, αξιολόγησης και για 
άλλες δραστηριότητες διαχείρισης του 

2. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει 
δαπάνες για δραστηριότητες 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 
λογιστικού ελέγχου, αξιολόγησης και για 
άλλες δραστηριότητες διαχείρισης του 
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προγράμματος και αξιολόγησης της 
επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, 
μπορεί να καλύψει δαπάνες για μελέτες, 
συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, στον 
βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους 
στόχους του προγράμματος, καθώς και 
δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα 
τεχνολογίας πληροφοριών τα οποία 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων πληροφορικής και άλλων 
μέσων τεχνικής και διοικητικής βοήθειας 
που χρειάζεται σε σχέση με τη διαχείριση 
του προγράμματος.

προγράμματος και αξιολόγησης της 
επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, 
μπορεί να καλύψει δαπάνες για μελέτες, 
συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας οι οποίες 
αναλαμβάνονται από την Επιτροπή και 
απευθύνονται στα κράτη μέλη και σε 
οικονομικούς φορείς, στον βαθμό που 
αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του 
προγράμματος, καθώς και δαπάνες που 
συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας 
πληροφοριών τα οποία επικεντρώνονται 
στην επεξεργασία και ανταλλαγή 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 
εταιρικών συστημάτων πληροφορικής και 
άλλων μέσων τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας που χρειάζεται σε σχέση με τη 
διαχείριση του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το πρόγραμμα δεν 
χρησιμοποιείται για να καλύψει δαπάνες 
σχετικές με την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και 
τη συνακόλουθη αποχώρησή του από όλα 
τα τελωνειακά συστήματα και πλαίσια 
συνεργασίας της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με
τους όρους που προβλέπονται στην ειδική 
συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή
της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε 
πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή:

γ) άλλες τρίτες χώρες, υπό τους όρους 
που προβλέπονται στην ειδική συμφωνία 
σχετικά με τη συμμετοχή τρίτης χώρας σε 
οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή:

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– καθορίζει τους όρους συμμετοχής 
στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου 
του υπολογισμού των χρηματικών 
συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα 
και στα διοικητικά τους έξοδα. Οι 
συνεισφορές αυτές αποτελούν έσοδα για 
ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο
[21 παράγραφος 5] του κανονισμού 
[2018/XXX] [ο νέος δημοσιονομικός 
κανονισμός]·

– θεσπίζει τους όρους συμμετοχής 
στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου 
του υπολογισμού των χρηματικών 
συνεισφορών στα επιμέρους προγράμματα 
και στα διοικητικά τους έξοδα. Οι 
συνεισφορές αυτές αποτελούν έσοδα για 
ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 
παράγραφος 5 του κανονισμού 2018/1046·

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων των υπαλλήλων,

δ) δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων των υπαλλήλων,
συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης 
και της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών,
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες 
επιλέγονται από την Επιτροπή βάσει των 
δεξιοτήτων, της πείρας και των γνώσεών 
τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη δράση, 
κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε 
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

3. Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες 
επιλέγονται από την Επιτροπή βάσει των 
ικανοτήτων τους, της πείρας τους στον 
τομέα της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, και των σχετικών γνώσεών 
τους όσον αφορά τη συγκεκριμένη δράση
που αναλαμβάνεται, κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται κάθε πιθανή σύγκρουση 
συμφερόντων. Κατά την επιλογή 
επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ των 
εκπροσώπων των επιχειρήσεων και 
άλλων εμπειρογνωμόνων της κοινωνίας 
των πολιτών, και λαμβάνεται υπόψη η 
αρχή της ισότητας των φύλων. Ο 
κατάλογος εξωτερικών εμπειρογνωμόνων 
επικαιροποιείται και δημοσιοποιείται σε 
τακτική βάση.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
190 του δημοσιονομικού κανονισμού, το 
πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει έως 
και το 100 % των επιλέξιμων δαπανών 
μιας δράσης.

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
190 του δημοσιονομικού κανονισμού, το 
πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει έως 
και το 100 % των επιλέξιμων δαπανών 
μιας δράσης, σύμφωνα με τη συνάφεια 
της δράσης και τον εκτιμώμενο 
αντίκτυπο.

Or. en



PR\1166716EL.docx 19/23 PE628.618v02-00

EL

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την τακτική διαβίβαση στην 
Επιτροπή πληροφοριών σχετικών με τα 
μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου οι 
αντίστοιχες αρχές ή οι οικονομικοί φορείς 
τους να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν 
πλήρως τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά 
συστήματα,

δ) την τακτική διαβίβαση στην 
Επιτροπή πληροφοριών σχετικών με τα 
μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου οι 
ενδιαφερόμενες αρχές ή οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα 
ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά συστήματα,

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή καταρτίζει και 
αναπροσαρμόζει πολυετές στρατηγικό 
σχέδιο για τα τελωνεία στο οποίο 
απαριθμούνται όλα τα καθήκοντα που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη και 
λειτουργία ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών 
συστημάτων και στο οποίο κάθε σύστημα, 
ή τμήμα αυτού, ταξινομείται ως:

1. Η Επιτροπή καταρτίζει και 
αναπροσαρμόζει πολυετές στρατηγικό 
σχέδιο για τα τελωνεία στο οποίο 
απαριθμούνται όλα τα καθήκοντα που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη και 
λειτουργία ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών 
συστημάτων και στο οποίο κάθε σύστημα, 
ή τμήμα συστήματος, ταξινομείται ως:

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κοινό στοιχείο: στοιχείο των 
ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων 

α) κοινό στοιχείο: στοιχείο των 
ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων 
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που αναπτύσσεται σε ενωσιακό επίπεδο, το 
οποίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα κράτη 
μέλη ή προσδιορίζεται από την Επιτροπή 
ως κοινό για λόγους αποδοτικότητας, 
ασφάλειας και εξορθολογισμού·

που αναπτύσσεται σε ενωσιακό επίπεδο, το 
οποίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα κράτη 
μέλη ή προσδιορίζεται από την Επιτροπή 
ότι είναι κοινό για λόγους αποδοτικότητας, 
ασφάλειας του εξορθολογισμού και
αξιοπιστίας·

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η 
εκτέλεση του προγράμματος και τα 
αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 
Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται 
αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 
στους αποδέκτες των ενωσιακών 
κονδυλίων.

3. Το σύστημα υποβολής εκθέσεων 
για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα 
στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η 
εκτέλεση και τα αποτελέσματα του 
προγράμματος συλλέγονται κατά τρόπο 
αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. 
Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται 
αναλογικές απαιτήσεις υποβολής συναφών
εκθέσεων στους αποδέκτες των ενωσιακών 
κονδυλίων.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν
διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την 
εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το 
αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της 
εκτέλεσης του προγράμματος.

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται αμέσως μόλις 
υπάρξουν διαθέσιμες επαρκείς 
πληροφορίες για την εκτέλεσή του, αλλά 
το αργότερο τρία έτη από την έναρξη της 
εκτέλεσης του προγράμματος.

Or. en
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του 
προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα
έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που 
καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή 
προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του 
προγράμματος.

3. Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του 
προγράμματος, αλλά το αργότερο τρία έτη 
ύστερα από τη λήξη της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή 
προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του 
προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με 
τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει και 
ανακοινώνει τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις 
της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για το 
πρόγραμμα, τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για το 
πρόγραμμα, για τις δράσεις που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
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πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα 
συμβάλλουν επίσης στην εταιρική
προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων 
της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι 
συναφείς με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3.

προγράμματος, και για τα αποτελέσματα 
που επιτυγχάνονται από τις εν λόγω 
χρηματοδοτούμενες δράσεις. Οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο 
πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στη 
θεσμική προβολή των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό 
που αυτές συνδέονται με τους στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 3.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το πρόγραμμα Τελωνεία θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα των τελωνείων για την 
περίοδο 2021-2027 και αποτελεί διάδοχο του προγράμματος Τελωνεία 2020. Το πρόγραμμα 
συνεχίζει να διευκολύνει τον συντονισμό μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, καθώς και 
την ανάπτυξη ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών, με σκοπό να εξασφαλίσει ομοιόμορφη εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας της ΕΕ. Δυστυχώς, η μετάβαση σε μια δομή ηλεκτρονικών τελωνείων δεν 
ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Τελωνεία 2020 λόγω καθυστερήσεων σε 
ορισμένα τμήματα της σχετικής αρχιτεκτονικής ΤΠ. Συνεπώς, ένα από τα βασικά σημεία στα 
οποία θα δώσει έμφαση το πρόγραμμα Τελωνεία θα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη, λειτουργία 
και συντήρηση της υποδομής ΤΠ των τελωνείων.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει να συνάδει με, και να αξιοποιεί, 
όλες τις συνέργειες με άλλα προγράμματα και ταμεία της ΕΕ, και ότι η εφαρμογή του θα 
πρέπει να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της 
μη διακριτικής μεταχείρισης.

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός που διατίθεται για το 
παρόν πρόγραμμα δεν λαμβάνει υπόψη την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την ΕΕ, και ειδικότερα από την τελωνειακή ένωση. Αυτή θα επιφέρει προφανώς 
πρόσθετο κόστος για τις χώρες που επηρεάζονται από τη σημαντική αυτήν αλλαγή, όμως το 
εν λόγω κόστος δεν θα πρέπει να καλυφθεί από το πρόγραμμα Τελωνεία. 

Όσον αφορά την τελωνειακή διαχείριση και τον τελωνειακό έλεγχο, η εισηγήτρια θεωρεί ότι 
αποτελούν δυναμικό τομέα πολιτικής, οι απαιτήσεις του οποίου αλλάζουν με την πολιτική και 
τη γενικότερη εξέλιξη της κοινωνίας. Επομένως, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τη 
διαχείριση των τελωνείων, ειδικότερα δε όσον αφορά την υποδομή ΤΠ, και να προσφέρει τη 
δυνατότητα για καινοτομία και για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων στον τομέα της 
τελωνειακής πολιτικής. Οι τροπολογίες της εισηγήτριας προτίθενται να συμπληρώσουν την 
πρόταση στους εν λόγω τομείς.

Η τελωνειακή ένωση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ενιαίας αγοράς. Ο 
εκσυγχρονισμός των τελωνειακών διαδικασιών μπορεί να προωθήσει την οικονομική 
δραστηριότητα και ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και μέσω της διευκόλυνσης του εμπορίου, καθώς και να εξασφαλίσει την 
προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών. Συνεπώς, η εισηγήτρια θεωρεί ότι το πρόγραμμα 
για τα τελωνεία είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων αυτών.


	1166716EL.docx

