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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
tollikoostöö programm „Toll“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0442),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikleid 33, 
114 ja 207, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku 
(C8-0261/2018),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni ning 
eelarvekontrollikomisjoni arvamusi (A8-0000/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Määrusega (EL) nr 1294/201318

loodud programm „Toll 2020“ ja selle 
eelkäijad on aidanud märkimisväärselt 
hõlbustada ja edendada tollikoostööd. 
Paljud tolli valdkonnas rakendatud 
meetmed on piiriülesed, hõlmates ja 
mõjutades kõiki liikmesriike, ja seetõttu ei 
saa üksikud liikmesriigid neid 
tulemuslikult ja tõhusalt rakendada.

(1) Määrusega (EL) nr 1294/201318

kehtestatud programm „Toll 2020“ ja selle 
eelkäijad on aidanud märkimisväärselt 
hõlbustada ja tugevdada tollikoostööd. 
Paljud tollimeetmed on piiriülesed, 
hõlmates ja mõjutades kõiki liikmesriike, 
ja seetõttu ei saa iga liikmesriik üksi neid 
tulemuslikult ja tõhusalt rakendada.
Komisjoni rakendatava kogu liitu hõlmava 
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Komisjoni rakendatava liidu tasandi 
tolliprogrammiga luuakse liikmesriikidele 
kõnealuse koostöö arendamiseks liidu 
raamistik, mis on kulutõhusam sellest, kui 
iga liikmesriik looks kahe- või 
mitmepoolselt eraldi koostööraamistikud. 
Seetõttu on asjakohane tagada 
tollikoostööalaste tegevuste jätkuv
liidupoolne rahastamine, luues selleks 
samas valdkonnas uue programmi „Toll“.

tolliprogrammiga tagatakse
liikmesriikidele kõnealuse koostöö 
arendamiseks liidu tasandi raamistik, mis 
on kulutõhusam sellest, kui iga liikmesriik 
looks kahe- või mitmepoolsel tasandil oma
eraldi koostööraamistiku. Tolliprogramm 
täidab olulist osa ka liidu ja liikmesriikide 
finantshuvide kaitsmisel. Seetõttu on 
asjakohane ja tõhus tagada 
tollikoostööalaste tegevuste jätkuv 
liidupoolne rahastamine, luues selleks 
samas valdkonnas uue programmi „Toll“.

__________________ __________________

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1294/2013, millega luuakse Euroopa Liidu 
tollialane tegevusprogramm aastateks 
2014–2020 („Toll 2020“) ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
624/2007/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
209).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1294/2013, millega luuakse Euroopa Liidu 
tollialane tegevusprogramm aastateks 
2014–2020 („Toll 2020“) ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
624/2007/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
209).

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Tolliliit on viimase viiekümne aasta 
jooksul oluliselt muutunud ja tolliasutused 
täidavad tänapäeval ELi piiridel edukalt 
mitmeid erinevaid ülesandeid. Ühiselt 
teevad nad tööd kaubanduse 
hõlbustamiseks ja bürokraatia 
vähendamiseks, koguvad riikide ja liidu
eelarvesse tulusid ja kaitsevad rahvast
terrorismi-, tervise-, keskkonna- ja muude 
ohtude eest. Eelkõige on toll terrorismi- ja 
organiseeritud kuritegevuse vastase 
võitluse eesliinil seetõttu, et on kasutusele 
võtnud kogu ELi hõlmava ühise 
riskijuhtimise raamistiku19 ja rakendab 
suurte sularahasummade liikumise suhtes 

(2) Tolliliit on viimase viiekümne aasta 
jooksul oluliselt muutunud ja tolliasutused 
täidavad tänapäeval edukalt paljusid 
erinevaid piirihalduse ülesandeid. Ühiselt 
teevad nad tööd eesmärgiga hõlbustada 
eetilist ja õiglast kaubandust ja 
vähendada bürokraatiat, koguda riikide ja 
liidu eelarvesse tulusid ja kaitsevad 
elanikkonda terrorismi-, tervise- ja
keskkonnaohtude ning muude ohtude eest. 
Eelkõige täidavad tolliasutused terrorismi-
ja organiseeritud kuritegevuse ning 
ebaausa konkurentsi vastases võitluses 
juhtrolli, võttes kasutusele liidu tasandi 
ühtse riskijuhtimise raamistiku19 ja
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tollikontrolli, et võidelda rahapesu ja 
terrorismi rahastamisega. Seda 
laiaulatuslikku vastutusala silmas pidades 
on toll nüüd tegelikult liidu välispiiridel 
kauba kontrolli juhtiv asutus. Eeltoodut 
arvestades ei peaks programm „Toll“ 
hõlmama mitte ainult tollikoostööd, vaid 
sellega tuleks toetada ka tolliasutuste
ülesandeid laiemalt, nagu on sätestatud 
määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 3, st
liidu rahvusvahelise kaubanduse 
järelevalvet, siseturu välisaspektide 
rakendamist, ühist kaubanduspoliitikat ja 
liidu muid kaubandusega seotud ühiseid 
poliitikameetmeid, samuti tarneahela 
turvalisust. Õiguslik alus hõlmab seetõttu 
tollikoostööd (ELi toimimise lepingu 
artikkel 33), siseturgu (ELi toimimise 
lepingu artikkel 114) ja 
kaubanduspoliitikat (ELi toimimise lepingu 
artikkel 207).

kontrollides suuri sularahavooge, et 
võidelda rahapesu ja terrorismi 
rahastamisega. Nende ulatuslikku
vastutusala silmas pidades on tolliasutused
nüüd tõepoolest peamised ametiasutused, 
kes kontrollivad kaupa liidu välispiiridel. 
Seda konteksti arvestades ei peaks 
programm „Toll“ hõlmama mitte ainult 
tollikoostööd, vaid sellega tuleks toetada 
ka laiemaid tollvaldkonna ülesandeid, 
nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
952/2013 artiklis 3, nimelt liidu 
rahvusvahelise kaubanduse järelevalvet, 
siseturu välisaspektide rakendamist, ühist 
kaubanduspoliitikat ja muid kaubandust 
mõjutavaid liidu ühiseid poliitikameetmeid 
ja tarneahela turvalisust. Õiguslik alus 
hõlmab seetõttu tollikoostööd (ELi 
toimimise lepingu artikkel 33), siseturgu 
(ELi toimimise lepingu artikkel 114) ja 
kaubanduspoliitikat (ELi toimimise lepingu 
artikkel 207).

__________________ __________________

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

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Luues meetmetele raamistiku, mille 
eesmärk on tugevdada tolliliitu ja 
tolliasutusi, peaks programm aitama kaitsta 
liidu ja selle liikmesriikide finants- ja 
majandushuve, kaitsta liitu ebaausa ja
ebaseadusliku kaubanduse eest, toetades
samal ajal seaduslikku ettevõtlust, tagada
liidu ja tema residentide turvalisus ja 

(3) Luues meetmetele raamistiku, mille 
eesmärk on tugevdada tolliliitu ja 
tolliasutusi, peaks programm aitama kaitsta 
liidu ja selle liikmesriikide finants- ja 
majandushuve, kaitsta liitu ebaausate ja 
ebaseaduslike kaubandustavade eest, 
ergutades samal ajal seaduslikku 
ettevõtlust, tagades liidu ja tema 
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julgeolek ning hõlbustada seaduslikku 
kaubandust, nii et ettevõtjad ja kodanikud 
saaksid kasu siseturu ja 
maailmakaubanduse kogu potentsiaalist.

residentide turvalisuse ja julgeoleku, 
tõhustades sellega tarbijakaitset ning 
hõlbustades seaduslikku kaubandust, nii et 
ettevõtjad ja kodanikud saaksid kasu 
siseturu ja maailmakaubanduse kogu 
potentsiaalist.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Tolli juhtimine ja tollikontroll on 
dünaamiline poliitikavaldkond, mille ees 
seisavad uued probleemid näiteks 
poliitiliste ja muude ühiskondlike 
muutuste ning tarbimisharjumuste ja -
käitumise muutumise tõttu. Seepärast 
peaks programm toetama sellistes 
olukordades ka tolli juhtimist, eelkõige 
IT-taristu valdkonnas, ja võimaldama 
innovatsiooni ning innovaatiliste 
lahenduste loomist tollipoliitika 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Maksimaalse tõhususe tagamiseks 
ja kattumiste vältimiseks peaks komisjon 
kooskõlastama programmi rakendamise 
liidu seonduvate programmide ja 
fondidega. Nende hulgas on eelkõige 
Fiscalise programm, ELi pettustevastase 
võitluse programm ja ühtse turu 



PR\1166716ET.docx 9/20 PE628.618v02-00

ET

programm ning Sisejulgeolekufond ja 
integreeritud piirihalduse fond 
(tollikontrolli seadmete rahalise toetamise 
vahend ning piirihalduse ja ühise 
viisapoliitika rahastamisvahend), 
struktuurireformi tugiprogramm, 
digitaalse Euroopa programm, Euroopa 
ühendamise rahastu ning nõukogu otsus 
Euroopa Liidu omavahendite süsteemi 
kohta, samuti rakendusmäärused ja -
meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et toetada kolmandate 
riikide ühinemist ja assotsieerumist, peaks 
programm olema teatavate tingimuste 
täitmisel avatud osalemiseks ühinevatele 
riikidele, kandidaatriikidele, 
potentsiaalsetele kandidaatidele ja Euroopa 
naabruspoliitika partnerriikidele. 
Programm võib olla avatud ka muudele 
kolmandatele riikidele vastavalt 
tingimustele, mis on sätestatud liidu ja 
kõnealuste riikide vahelistes erilepingutes, 
millega reguleeritakse nende osalemist 
mis tahes liidu programmis.

(5) Selleks et toetada kolmandate 
riikide ühinemist ja assotsieerumist, peaks 
programm olema kõigi tingimuste täitmisel 
avatud osalemiseks ühinevatele riikidele, 
kandidaatriikidele, potentsiaalsetele 
kandidaatidele ja Euroopa naabruspoliitika 
partnerriikidele. Programm võib olla 
avatud ka muudele kolmandatele riikidele 
vastavalt tingimustele, mis on sätestatud 
liidu ja asjaomaste riikide vahelistes 
erilepingutes, mis käsitlevad nende 
osalemist mis tahes liidu programmis, kui 
selline osalemine on liidu huvides ja kui 
see avaldab positiivset mõju siseturule, 
mõjutamata seejuures tarbijakaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Rahastamisvahendi suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EL, Euratom) 
[2018/XXX]21 (finantsmäärus). Selles on 
sätestatud liidu eelarve täitmise eeskirjad, 
sealhulgas eeskirjad toetuste, auhindade, 
hangete ja välisekspertide tasustamine 
kohta.

(6) Programmi peaks reguleerima
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
(EL, Euratom) 2018/104621 (edaspidi 
„finantsmäärus“). Finantsmääruses 
sätestatakse liidu eelarve täitmise 
eeskirjad, sealhulgas eeskirjad toetuste, 
auhindade, hangete ja välisekspertide 
tasustamine kohta.

__________________ __________________

21 COM(2016)605 final. 21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuli 2018. aasta määrus (EL, 
Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu 
üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse 
määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) 
nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) 
nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) 
nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) 
nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 
30.7.2018, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Mis puudutab Ühendkuningriigi 
eelseisvat lahkumist liidust, ei võeta 
programmi rahastamispaketis arvesse 
väljaastumislepingu allakirjutamisest 
tulenevaid kulusid. Kõnealuse lepingu 
allkirjastamine ja Ühendkuningriigi 
lahkumine kõigist olemasolevatest 
tollisüsteemidest ja koostööst loobumine 
toovad kaasa lisakulusid, mida ei ole 
programmi väljatöötamise ajal võimalik 
täpselt hinnata. Seetõttu ei tohiks 
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Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega 
seotud kulusid katta tolliprogrammi 
vahenditest, sest programmis ette nähtud 
eelarvest piisab üksnes selliste kulude 
katmiseks, mida võib programmi 
väljatöötamise ajal realistlikult ette näha.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vastavalt komisjoni 19. oktoobri 
2010. aasta teatises „ELi eelarve 
läbivaatamine“23 määratletud komisjoni 
kohustusele tagada 
rahastamisprogrammide ühtsemaks ja 
lihtsamaks muutmine tuleks juhul, kui 
programmiga ette nähtud meetmetel on eri 
rahastamisvahenditega ühised eesmärgid, 
jagada ressursse teiste liidu 
rahastamisvahenditega, välistades aga 
kahekordse rahastamise. Käesoleva 
programmi raames võetud meetmetega 
tuleks tagada liidu vahendite kasutamise 
ühtsus tolliliidu ja tolliasutuste toetamisel.

(11) Vastavalt komisjoni 19. oktoobri 
2010. aasta teatises „ELi eelarve 
läbivaatamine“23 määratletud komisjoni 
kohustusele tagada 
rahastamisprogrammide ühtsemaks ja 
lihtsamaks muutmine tuleks juhul, kui 
programmiga ette nähtud meetmetel on eri 
rahastamisvahenditega ühised eesmärgid, 
jagada ressursse teiste liidu 
rahastamisvahenditega, võttes arvesse, et 
programmile eraldatav summa 
arvutatakse ettenägematuid kulusid 
arvestamata, välistades aga kahekordse 
rahastamise. Käesoleva programmi raames 
võetud meetmetega tuleks tagada liidu 
vahendite kasutamise ühtsus tolliliidu ja 
tolliasutuste toetamisel.

__________________ __________________

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

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 
valikul tuleks lähtuda nende võimest 
saavutada meetmete erieesmärke ja 
tulemusi, võttes eelkõige arvesse 
kontrollidega seotud kulusid, 
halduskoormust ja eeldatavat nõuete 
täitmata jätmisega seotud riski. See peaks 
hõlmama ühekordsete maksete, 
kindlamääraliste maksete ja ühikuhindade 
kasutamise kaalumist ning finantsmääruse 
artikli 125 lõike 1 kohaste kuludega 
mitteseotud rahastamisvahendite 
kasutamist.

(20) Käesoleva määrusega ette nähtud 
rahastamisliikide ja eelarve täitmise viiside 
valikul tuleks lähtuda nende võimest 
saavutada meetmete erieesmärke ja 
parimaid tulemusi, võttes eelkõige arvesse 
kontrollidega seotud kulusid, 
halduskoormust ja eeldatavat nõuete 
täitmata jätmisega seotud riski. See peaks 
hõlmama ühekordsete maksete, 
kindlamääraliste maksete ja ühikuhindade 
kasutamise kaalumist ning finantsmääruse 
artikli 125 lõike 1 kohaste kuludega 
mitteseotud rahastamisvahendite 
kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi üldeesmärk on toetada 
tolliliitu ja tolliasutusi, kaitsta liidu ja selle 
liikmesriikide finants- ja majandushuve,
tagada julgeolek ja turvalisus liidus ning 
kaitsta liitu ebaausa ja illegaalse 
kaubanduse eest, hõlbustades samal ajal 
seaduslikku ettevõtlust.

1. Programmi üldeesmärk on toetada 
tolliliitu ja liikmesriikide tolliasutusi liidu 
ja selle liikmesriikide finants- ja 
majandushuvide kaitsmisel, et tagada 
nende julgeolek ja turvalisus liidus ning 
kaitsta liitu ebaausate ja ebaseaduslike 
kaubandustavade vastu ning edendada
samal ajal seaduslikku ettevõtlust ja 
tarbijakaitse kõrget taset.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi erieesmärk on toetada 
tollialaste õigusaktide ja tollipoliitika 
ettevalmistamist ja ühtset rakendamist, 
samuti tollikoostööd ja haldussuutlikkuse 
suurendamist, sh inimeste pädevust ning 
Euroopa elektrooniliste süsteemide 
arendamist ja käitamist.

2. Programmi erieesmärk on toetada 
tollialaste õigusaktide ja tollipoliitika 
ettevalmistamist ja ühtset rakendamist, 
tollikoostööd ja haldussuutlikkuse 
suurendamist, sh inimeste pädevust ning 
Euroopa elektrooniliste süsteemide 
arendamist, käitamist ja hooldamist, et 
täita liidu finantshuvide ja siseturu 
julgeoleku kaitsmise eesmärk. Peale selle 
on programmil erieesmärk toetada 
innovatsiooni tollipoliitika valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Programm peab olema kooskõlas 
teiste seotud valdkondade sarnaste 
eesmärkidega liidu tegevusprogrammide 
ja fondidega ning kasutama ära sünergiat 
nendega.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Programmi rakendamisel 
järgitakse läbipaistvuse, 
proportsionaalsuse, võrdse kohtlemise ja 
mittediskrimineerimise põhimõtteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summat võib 
kasutada ka ettevalmistus-, järelevalve-, 
kontrolli-, auditeerimis-, hindamis- jm 
toiminguteks, mida tehakse programmi 
juhtimiseks ja selle eesmärkide 
saavutamise hindamiseks. Samuti võib 
sellest katta kulusid, mis on seotud 
uuringute, ekspertide nõupidamiste, info-
ja kommunikatsioonimeetmetega, niivõrd 
kui see on seotud programmi 
eesmärkidega, aga ka kulusid, mis on 
seotud infotehnoloogiavõrgustikega, mis 
keskenduvad infotöötlusele ja -vahetusele, 
sealhulgas infotehnoloogiavahenditega 
ning muu tehnilise ja haldusabiga, mida on 
vaja seoses programmi juhtimisega.

2. Lõikes 1 osutatud summat võib 
kasutada ka ettevalmistus-, järelevalve-, 
kontrolli-, auditeerimis-, hindamis- jm 
toiminguteks, mida tehakse programmi 
juhtimiseks ja selle eesmärkide 
saavutamise hindamiseks. Samuti võib 
sellest katta kulusid, mis on seotud 
komisjonipoolsete liikmesriikidele ja 
ettevõtjatele mõeldud uuringute, ekspertide 
nõupidamiste, info- ja 
kommunikatsioonimeetmetega, niivõrd kui 
see on seotud programmi eesmärkidega, 
aga ka kulusid, mis on seotud 
infotehnoloogiavõrgustikega, mis 
keskenduvad infotöötlusele ja -vahetusele, 
sealhulgas infotehnoloogiavahenditega 
ning muu tehnilise ja haldusabiga, mida on 
vaja seoses programmi juhtimisega.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Programmi ei tohi kasutada 
selliste kulude katmiseks, mis on seotud 
Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust 
ja Ühendkuningriigi sellest tuleneva 
lahkumisega kõigist liidu tollisüsteemidest 
ja koostööst loobumisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) muud kolmandad riigid vastavalt 
tingimustele, mis on sätestatud erilepingus, 
millega reguleeritakse asjaomase 
kolmanda riigi osalemist mis tahes liidu 
programmis, tingimusel et selle lepinguga:

(c) muud kolmandad riigid vastavalt 
tingimustele, mis on sätestatud erilepingus, 
mis käsitleb asjaomase kolmanda riigi 
osalemist liidu programmides, tingimusel 
et selle lepinguga:

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– on ette nähtud programmides 
osalemise tingimused, sealhulgas eri 
programmide osamaksete ja halduskulude 
kalkulatsioon. Need osamaksed loetakse 
vastavalt määruse [2018/XXX] [uus 
finantsmäärus] [artikli 21 lõikele 5]
sihtotstarbeliseks tuluks;

– on kehtestatud programmides 
osalemise tingimused, sealhulgas eri 
programmide osamaksete ja halduskulude 
kalkulatsioon. Need osamaksed loetakse 
vastavalt määruse 2018/1046 artikli 21 
lõikele 5 sihtotstarbeliseks tuluks;

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) inimeste pädevuse ja suutlikkuse 
suurendamise meetmed;

(d) inimeste pädevuse ja suutlikkuse 
suurendamise meetmed, sealhulgas 
koolitamine ja parimate tavade 
vahetamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon valib väliseksperdid 
konkreetse meetme jaoks asjakohaste
oskuste, kogemuse ja teadmiste alusel, 
vältides võimalikke huvide konflikte.

3. Komisjon valib väliseksperdid 
konkreetse meetme jaoks nende pädevuse, 
määruse kohaldamise valdkonna
kogemuse ja nende konkreetsete võetavate 
meetmete alaste asjakohaste teadmiste 
alusel, vältides võimalikke huvide 
konflikte. Valikuga tagatakse tasakaal 
ettevõtjate esindajate ja teiste 
kodanikuühiskonna ekspertide vahel ning 
võetakse arvesse soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtet. Välisekspertide nimekirja 
ajakohastatakse korrapäraselt ja see 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina finantsmääruse 
artiklist 190 võidakse programmist 
rahastada kuni 100 % meetme 
rahastamiskõlblikest kuludest.

1. Erandina finantsmääruse 
artiklist 190 võidakse programmist 
rahastada kuni 100 % meetme 
rahastamiskõlblikest kuludest vastavalt 
meetme asjakohasusele ja hinnangulisele 
mõjule.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) komisjoni korrapärane teavitamine 
võetud meetmetest, millega tagatakse, et 
nende asjaomastel asutustel või ettevõtjatel 
oleks võimalik Euroopa elektroonilisi 
süsteeme täielikult kasutada;

(d) komisjoni korrapärane teavitamine 
võetud meetmetest, millega tagatakse, et 
nende asjaomastel asutustel või ettevõtjatel 
oleks võimalik Euroopa elektroonilisi 
süsteeme täielikult ja tulemuslikult
kasutada;

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab tolli
mitmeaastase strateegiakava, milles on 
loetletud kõik Euroopa elektrooniliste 
süsteemide arendamise ja käitamise 
seisukohalt asjakohased ülesanded ning 
kus iga süsteem või selle osa on järgmiselt 
klassifitseeritud, ning ajakohastab seda:

1. Komisjon koostab tollivaldkonna
mitmeaastase strateegiakava, milles on 
loetletud kõik Euroopa elektrooniliste 
süsteemide arendamise ja käitamise 
seisukohalt asjakohased ülesanded ning 
kus iga süsteem või süsteemi osa on 
järgmiselt klassifitseeritud, ning 
ajakohastab seda:

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „ühine osa“ – kõikidele 
liikmesriikidele kättesaadav või komisjoni 
poolt tõhususe, turvalisuse ja
ratsionaalsuse tõttu ühisena käsitatav osa 
ELi tasandil välja töötatud Euroopa 
elektroonilistest süsteemidest;

(a) „ühine osa“ – kõikidele 
liikmesriikidele kättesaadav või komisjoni 
poolt tõhususe, ratsionaalsuse turvalisuse
ja usaldusväärsuse tõttu ühisena käsitatav 
osa ELi tasandil välja töötatud Euroopa 
elektroonilistest süsteemidest;

Or. en
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et programmi rakendamise ja 
tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid 
kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja 
õigeaegselt. Selleks kehtestatakse liidu 
vahendite saajatele proportsionaalsed 
aruandlusnõuded.

3. Tulemusaruannete süsteem peab 
tagama, et programmi rakendamise ja 
tulemuste järelevalveks vajalikke andmeid 
kogutakse tõhusalt, tulemuslikult ja 
õigeaegselt. Selleks kehtestatakse liidu 
vahendite saajatele proportsionaalsed ja 
asjakohased aruandlusnõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi vahehindamine toimub 
siis, kui programmi rakendamise kohta on 
saanud kättesaadavaks piisavalt teavet, ent 
mitte hiljem kui neli aastat pärast 
programmi rakendamise algust.

2. Programmi vahehindamine tehakse
niipea, kui selle rakendamise kohta on 
saanud kättesaadavaks piisavalt teavet, ent 
mitte hiljem kui kolm aastat pärast 
programmi rakendamise algust.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Programmi rakendamise lõpul, ent 
mitte hiljem kui neli aastat pärast artiklis 1 
nimetatud ajavahemikku viib komisjon 

3. Programmi rakendamise lõpul, ent 
mitte hiljem kui kolm aastat pärast artiklis 
1 osutatud ajavahemikku viib komisjon 
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läbi programmi lõpphindamise. läbi programmi lõpphindamise.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon edastab hindamiste 
tulemused koos oma tähelepanekutega 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele.

4. Komisjon tutvustab hindamiste 
tulemusi ja edastab need koos oma 
tähelepanekutega Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab info- ja 
kommunikatsioonimeetmeid vastavalt 
programmile, võetud meetmetele ja 
saadud tulemustele. Programmile 
eraldatud rahalised vahendid peavad 
ühtlasi aitama kaasa liidu poliitiliste 
prioriteetide tutvustamisele, niivõrd kui 
need on seotud artiklis 3 osutatud
eesmärkidega.

2. Komisjon võtab programmi, 
programmist rahastatud meetmete ja 
nende rahastatud meetmetega saavutatud 
tulemuste suhtes info- ja 
kommunikatsioonimeetmeid. Programmile 
eraldatud rahalised vahendid peavad 
ühtlasi aitama kaasa liidu poliitiliste 
prioriteetide institutsioonilisele 
tutvustamisele, niivõrd kui need on seotud 
artiklis 3 sätestatud eesmärkidega.

Or. en
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SELETUSKIRI

Tolliprogrammiga kehtestatakse aastateks 2021–2027 tollikoostöö valdkonna 
koostööraamistik ja see on 2020. aasta tolliprogrammi jätkuprogramm. Programmiga
jätkatakse liikmesriikide ametiasutuste vahelise koordineerimise lihtsustamist ning 
suutlikkuse suurendamist, sealhulgas koolitamine ja parimate tavade vahetamine, et tagada 
ELi tolliõigusaktide ühtne kohaldamine. Kahjuks ei jõutud 2020. aasta tolliprogrammi jooksul 
viivituste tõttu asjaomase IT-arhitektuuri teatavates osades lõplikult e-tolli struktuurile üle 
minna. Seepärast on tolliprogrammi üks peamine kese tolli IT-taristu edasiarendamine, 
käitamine ja hooldamine.

Raportöör on veendunud, et programm peaks olema sidus ja kasutama ära kogu sünergia 
teiste ELi programmide ja fondidega, selle rakendamisel tuleb järgida läbipaistvuse, 
proportsionaalsuse, võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid.

Arvesse tuleks võtta ka asjaolu, et programmile eraldatud eelarve ei puuduta 
Ühendkuningriigi eelseisvat väljaastumist EList ja sealhulgas tolliliidust. See tekitab 
ilmselgelt lisakulusid riikidele, keda see suur muutus mõjutab, kuid neid kulusid ei tohiks 
katta tolliprogrammist. 

Mis puudutab tolli haldamist ja tollikontrolli, on raportöör seisukohal, et see on dünaamiline 
valdkond, mille nõuded muutuvad koos poliitika ja ühiskonna üldise arenguga. Seega peaks 
programm toetama tolli juhtimist, eelkõige IT-valdkonnas, võimaldama innovatsiooni ning 
innovaatiliste lahenduste väljatöötamist tollipoliitika valdkonnas. Raportööri esitatud 
muudatusettepanekute eesmärk on ettepanekut nendes valdkondades täiendada.

Tolliliit on üks ühtse turu põhisambaid. Tolliprotsesside ajakohastamine võib edendada 
majandustegevust ja majanduskasvu, suurendades Euroopa tööstuse konkurentsivõimet ja 
hõlbustades kaubandust ning tagades Euroopa tarbijate kaitse. Seepärast leiab raportöör, et 
tolliprogramm on nende eesmärkide saavutamiseks hädavajalik.
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