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***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)
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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan 
Tulli-ohjelman perustamisesta
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0442),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 33, 114 ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0261/2018),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnot (A8-0000/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Asetuksella (EU) N:o 1294/201318

perustettu Tulli 2020 -ohjelma ja sen 
edeltäjät ovat merkittävällä tavalla 
helpottaneet ja parantaneet
tulliyhteistyötä. Monet tullialan toimet ovat 
luonteeltaan rajatylittäviä, ne koskevat 
kaikkia jäsenvaltioita ja vaikuttavat niihin 

(1) Asetuksella (EU) N:o 1294/201318

perustettu Tulli 2020 -ohjelma ja sen 
edeltäjät ovat merkittävällä tavalla 
helpottaneet ja tehostaneet tulliyhteistyötä. 
Monet tullialan toimet ovat luonteeltaan 
rajatylittäviä, ne koskevat kaikkia 
jäsenvaltioita ja vaikuttavat niihin kaikkiin, 
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kaikkiin, minkä vuoksi yksittäiset 
jäsenvaltiot eivät kykene huolehtimaan 
näistä toimista tehokkaalla ja 
tuloksellisella tavalla. Komission unionin 
tasolla toteuttama tulliohjelma tarjoaa 
jäsenvaltioille unionin kehyksen tällaisten
yhteistyötoimien kehittämiseksi, mikä on 
kustannustehokkaampaa kuin jos kukin 
jäsenvaltio perustaisi oman 
yhteistyökehyksensä kahden- tai 
monenväliseltä pohjalta. Sen vuoksi on 
aiheellista varmistaa tulliyhteistyötä 
koskeville toimille myönnettävän unionin 
rahoituksen jatkuvuus perustamalla 
kyseistä alaa koskeva uusi ohjelma eli 
Tulli-ohjelma.

minkä vuoksi jäsenvaltiot eivät kykene 
yksinään panemaan näitä toimia 
täytäntöön tehokkaalla ja tuloksellisella 
tavalla. Komission täytäntöönpanema
unionin laajuinen tulliohjelma tarjoaa 
jäsenvaltioille unionin tason kehyksen 
näiden yhteistyötoimien kehittämiseksi, 
mikä on kustannustehokkaampaa kuin se, 
että kukin jäsenvaltio perustaisi oman 
yhteistyökehyksensä kahden- tai 
monenvälisellä tasolla. Tulliohjelmalla on 
myös tärkeä tehtävä unionin ja 
jäsenvaltioiden taloudellisten etujen 
suojaamisessa. Sen vuoksi on aiheellista ja 
tehokasta varmistaa tulliyhteistyötä 
koskeville toimille myönnettävän unionin 
rahoituksen jatkuvuus perustamalla 
kyseistä alaa koskeva uusi ohjelma eli 
Tulli-ohjelma.

__________________ __________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1294/2013, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan 
unionin tullitoimintaa kaudella 2014–2020 
koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) 
perustamisesta ja päätöksen N:o 
624/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 209).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1294/2013, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan 
unionin tullitoimintaa kaudella 2014–2020 
koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) 
perustamisesta ja päätöksen N:o 
624/2007/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 209).

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tulliliitto on kehittynyt 
huomattavasti viimeisten viidenkymmenen 
vuoden aikana, ja tulliviranomaiset 
pystyvät nyt suorittamaan monia erilaisia 
tehtäviä rajoilla. Viranomaiset 
työskentelevät yhdessä helpottaakseen 
kauppaa ja vähentääkseen byrokratiaa, 
kerätäkseen tuloja kansallisiin 

(2) Tulliliitto on kehittynyt 
huomattavasti viimeisten viidenkymmenen 
vuoden aikana, ja tulliviranomaiset 
suorittavat nyt monia erilaisia tehtäviä 
rajoilla. Viranomaiset työskentelevät 
yhdessä helpottaakseen eettistä ja 
oikeudenmukaista kauppaa ja 
vähentääkseen byrokratiaa, kerätäkseen 
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talousarvioihin ja unionin talousarvioon 
sekä suojellakseen kansalaisia terrorismi-, 
terveys- ja ympäristöuhkia ja muita uhkia 
vastaan. Tulli on ollut terrorismin ja
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan 
eturintamassa erityisesti siitä lähtien, kun 
EU:n laajuinen yhteinen 
riskinhallintajärjestelmä19 otettiin 
käyttöön ja suurten käteismäärien siirtojen
tullitarkastukset aloitettiin rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen estämiseksi. Kun 
otetaan huomioon kyseinen laaja 
toimeksianto, tullista on nyt tosiasiallisesti 
tullut johtava tavaroita tarkastava 
viranomainen unionin ulkorajoilla. Tätä 
taustaa vasten Tulli-ohjelman ei tulisi 
koskea pelkästään tulliyhteistyötä vaan 
siitä annettava tuki olisi laajennettava 
koskemaan myös asetuksen (EU) N:o 
952/2013 3 artiklassa säädettyjä
tulliviranomaisten tehtäviä eli unionin 
kansainvälisen kaupan valvontaa sekä 
sisämarkkinoiden ulkoisen ulottuvuuden, 
yhteisen kauppapolitiikan, unionin muiden 
kauppaan liittyvien yhteisten politiikkojen 
täytäntöönpanoa ja toimitusketjujen 
turvallisuutta. Sen vuoksi oikeusperusta 
kattaa tulliyhteistyön (SEUT-sopimuksen 
33 artikla), sisämarkkinat (SEUT-
sopimuksen 114 artikla) ja 
kauppapolitiikan (SEUT-sopimuksen 
207 artikla).

tuloja kansallisiin talousarvioihin ja 
unionin talousarvioon sekä suojellakseen 
väestöä terrorismi-, terveys- ja 
ympäristöuhkia ja muita uhkia vastaan. 
Tulliviranomaiset ovat johtaneet
terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden 
ja vilpillisen kilpailun torjuntaa erityisesti 
ottamalla käyttöön unionin tason yhteisen 
tullien riskinhallintajärjestelmän19 ja 
valvomalla suurten käteismäärien virtoja
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
estämiseksi. Kun otetaan huomioon niiden
laaja toimeksianto, tulliviranomaiset ovat
nyt todella tärkeimpiä, tavaroita 
tarkastavia viranomaisia unionin 
ulkorajoilla. Tässä yhteydessä Tulli-
ohjelman ei tulisi koskea pelkästään 
tulliyhteistyötä vaan siitä olisi annettava 
tukea myös laajemmin asetuksen (EU) N:o 
952/2013 3 artiklassa säädetyille
tulliviranomaisten tehtäville, joita ovat
unionin kansainvälisen kaupan valvonta
sekä sisämarkkinoiden ulkoisen 
ulottuvuuden, yhteisen kauppapolitiikan ja 
unionin muiden kauppaan vaikuttavien 
yhteisten politiikkojen täytäntöönpano ja 
toimitusketjujen turvallisuus. Sen vuoksi 
oikeusperusta kattaa tulliyhteistyön 
(SEUT-sopimuksen 33 artikla), 
sisämarkkinat (SEUT-sopimuksen 
114 artikla) ja kauppapolitiikan (SEUT-
sopimuksen 207 artikla).

__________________ __________________

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

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Koska ohjelma muodostaa puitteet 
toimille, joiden tavoitteena on tulliliiton ja 
tulliviranomaisten tukeminen, sillä olisi 
suojattava unionin ja sen jäsenvaltioiden 
taloudellisia etuja; suojattava unionia 
hyvän kauppatavan vastaiselta ja 
laittomalta kaupalta ja tukea samalla 
laillista liiketoimintaa; varmistettava
unionin ja sen asukkaiden turvallisuus ja 
vaarattomuus; ja helpotettava laillista 
kauppaa, jotta yritykset ja kansalaiset 
voivat saada täysimääräiset hyödyt 
sisämarkkinoista ja maailmankaupasta.

(3) Koska ohjelma muodostaa puitteet 
toimille, joiden tavoitteena on tulliliiton ja 
tulliviranomaisten tukeminen, sillä olisi 
suojattava unionin ja sen jäsenvaltioiden 
taloudellisia etuja; suojattava unionia 
hyvän kauppatavan vastaisilta ja 
laittomilta kaupan käytännöiltä ja 
kannustettava samalla lailliseen 
liiketoimintaan; taattava unionin ja sen 
asukkaiden turvallisuus ja vaarattomuus;
edistettävä siten kuluttajansuojaa ja 
helpotettava laillista kauppaa, jotta 
yritykset ja kansalaiset voivat saada 
täysimääräiset hyödyt sisämarkkinoista ja 
maailmankaupasta.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tullihallinto ja -valvonta on 
dynaaminen toimintalohko, jolla on uusia 
haasteita esimerkiksi poliittisen ja muun 
yhteiskunnallisen kehityksen sekä 
kulutustottumusten ja 
käyttäytymismallien muutosten vuoksi. 
Sen vuoksi ohjelmalla olisi myös tuettava 
tullihallintoa, erityisesti 
tietotekniikkainfrastruktuurin osalta, 
tällaisissa tilanteissa ja mahdollistettava 
innovointi ja innovatiivisten ratkaisujen 
löytäminen tullipolitiikan alalla.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Enimmäistehokkuuden 
varmistamiseksi ja päällekkäisyyksien 
välttämiseksi komission olisi 
koordinoitava ohjelman täytäntöönpanoa 
asiaan liittyvien unionin ohjelmien ja 
rahastojen kanssa. Tähän sisältyvät 
erityisesti Fiscalis-ohjelma, EU:n 
petostentorjuntaohjelma ja 
sisämarkkinaohjelma sekä sisäisen 
turvallisuuden rahasto ja yhdennetyn 
rajaturvallisuuden rahasto 
(tullitarkastuslaitteiden rahoitusväline ja 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitustukiväline), rakenneuudistusten 
tukiohjelma, Digitaalinen Eurooppa 
-ohjelma ja Verkkojen Eurooppa -väline 
ja neuvoston päätös Euroopan unionin 
omien varojen järjestelmästä sekä 
täytäntöönpanoasetukset ja -toimet.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kolmansien maiden liittymis- ja 
assosiaatioprosessin tukemiseksi olisi 
ohjelman oltava tiettyjen ehtojen täyttyessä 
avoin myös liittyville maille, 
ehdokasmaille, mahdollisille ehdokkaille ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan 
kumppanimaille. Siihen voivat osallistua 
myös muut kolmannet maat niiden 
osallistumista unionin ohjelmiin koskevissa 
erityisissä unionin ja kyseisen kolmannen 
maan välisissä sopimuksissa määrättyjen 

(5) Kolmansien maiden liittymis- ja 
assosiaatioprosessin tukemiseksi olisi 
ohjelman oltava kaikkien ehtojen 
täyttyessä avoin myös liittyville maille, 
ehdokasmaille, mahdollisille ehdokkaille ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan 
kumppanimaille. Siihen voivat osallistua 
myös muut kolmannet maat niiden 
osallistumista unionin ohjelmiin koskevissa 
erityisissä unionin ja kyseisen kolmannen 
maan välisissä sopimuksissa määrättyjen 
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edellytysten mukaisesti. edellytysten mukaisesti, jos tällainen 
osallistuminen on unionin etujen 
mukaista ja sillä on myönteinen vaikutus 
sisämarkkinoihin ilman, että se vaikuttaa 
kuluttajansuojaan.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU, Euratom) [2018/XXX]21, 
jäljempänä ’varainhoitoasetus’, sovelletaan 
tähän ohjelmaan. Siinä vahvistetaan 
unionin talousarvion toteuttamista koskevat 
säännöt, mukaan lukien avustuksia, 
palkintoja, hankintoja ja ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kulujen korvaamista 
koskevat säännöt.

(6) Ohjelmaan olisi sovellettava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU, Euratom) 2018/104621, 
jäljempänä ’varainhoitoasetus’.
Varainhoitoasetuksessa vahvistetaan 
unionin talousarvion toteuttamista koskevat 
säännöt, mukaan lukien avustuksia, 
palkintoja, hankintoja ja ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kulujen korvaamista 
koskevat säännöt.

__________________ __________________

21 COM(2016)0605 final. 21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) 
N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, 
(EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) 
N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 
N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 
541/2014/EU muuttamisesta sekä 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, 
s. 1).

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Yhdistyneen kuningaskunnan 
tuleva eroaminen unionista huomioon 
ottaen tämän ohjelman rahoituspuitteissa 
ei oteta huomioon eroamissopimuksen 
allekirjoittamisesta aiheutuvia 
kustannuksia. Sopimuksen 
allekirjoittaminen ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan irtautuminen kaikista 
voimassa olevista tullijärjestelmistä ja 
tulliyhteistyöstä aiheuttaa 
lisäkustannuksia, joita ei voida arvioida 
tarkasti tämän ohjelman 
perustamisajankohtana. Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamiseen unionista 
liittyviä kuluja ei sen vuoksi pitäisi kattaa 
tulliohjelman määrärahoista, sillä 
ohjelman määrärahat riittävät ainoastaan 
kattamaan kulut, jotka voitiin realistisesti 
ennakoida ohjelman 
perustamisajankohtana.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Komission 19 päivänä lokakuuta 
2010 antamassa tiedonannossa ”EU:n 
talousarvion kokonaistarkastelu”23

vahvistaman rahoitusohjelmien 
johdonmukaisuuden ja yksinkertaistamisen 
varmistamista koskevan sitoumuksen 
mukaisesti resurssien olisi oltava yhteisiä 
muiden unionin rahoitusvälineiden kanssa, 
jos ohjelmaan kuuluvien toimien tavoitteet 
ovat samat useilla rahoitusvälineillä, mutta 

(11) Komission 19 päivänä lokakuuta 
2010 antamassa tiedonannossa ”EU:n 
talousarvion kokonaistarkastelu”23

vahvistaman rahoitusohjelmien 
johdonmukaisuuden ja yksinkertaistamisen 
varmistamista koskevan sitoumuksen 
mukaisesti resurssien olisi oltava yhteisiä 
muiden unionin rahoitusvälineiden kanssa, 
jos ohjelmaan kuuluvien toimien tavoitteet 
ovat samat useilla rahoitusvälineillä ottaen 
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kaksinkertainen rahoittaminen ei 
kuitenkaan ole mahdollista. Ohjelmaan 
kuuluvilla toimilla olisi varmistettava 
johdonmukaisuus tulliliiton ja 
tulliviranomaisten tukemiseen 
tarkoitettujen unionin resurssien käytössä.

huomioon, että tälle ohjelmalle osoitettu 
määrä lasketaan ottamatta huomioon 
ennakoimattomia menoja, mutta 
kaksinkertainen rahoittaminen ei 
kuitenkaan ole mahdollista. Ohjelmaan 
kuuluvilla toimilla olisi varmistettava 
johdonmukaisuus tulliliiton ja 
tulliviranomaisten tukemiseen 
tarkoitettujen unionin resurssien käytössä.

__________________ __________________

23 COM(2010) 700 final. 23 COM(2010)0700.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tämän asetuksen mukaiset 
rahoitustyypit ja toteutusmenetelmät olisi 
valittava sen perusteella, miten niillä 
pystytään saavuttamaan toimien erityiset 
tavoitteet ja tulokset erityisesti tarkastusten 
kustannukset, hallinnolliset rasitukset ja 
vaatimusten noudattamatta jättämisestä 
oletettavasti aiheutuva riski huomioon 
ottaen Tässä yhteydessä olisi harkittava 
kertakorvausten, kiinteiden 
prosenttimäärien ja yksikkökustannusten 
käyttöä sekä rahoitusta, joka ei liity 
varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin.

(20) Tämän asetuksen mukaiset 
rahoitustyypit ja toteutusmenetelmät olisi 
valittava sen perusteella, miten niillä 
pystytään saavuttamaan toimien erityiset 
tavoitteet ja parhaat tulokset erityisesti 
tarkastusten kustannukset, hallinnolliset 
rasitukset ja vaatimusten noudattamatta 
jättämisestä oletettavasti aiheutuva riski 
huomioon ottaen Tässä yhteydessä olisi 
harkittava kertakorvausten, kiinteiden 
prosenttimäärien ja yksikkökustannusten 
käyttöä sekä rahoitusta, joka ei liity 
varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 
tukea tulliliittoa ja tulliviranomaisia, 
suojata unionin ja sen jäsenvaltioiden 
taloudellisia etuja, varmistaa turvallisuus 
ja vaarattomuus unionissa sekä suojata 
unionia hyvän kauppatavan vastaiselta ja 
laittomalta kaupalta ja samalla helpottaa
laillista liiketoimintaa.

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 
tukea tulliliittoa ja jäsenvaltioiden 
tulliviranomaisia unionin ja sen 
jäsenvaltioiden taloudellisten etujen 
suojaamisessa, jotta voidaan taata niiden
turvallisuus ja vaarattomuus sekä suojata 
unionia hyvän kauppatavan vastaisilta ja 
laittomilta kaupan käytännöiltä ja edistää 
samanaikaisesti laillista liiketoimintaa ja 
kuluttajansuojan korkeaa tasoa.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman erityistavoitteena on 
tukea tullilainsäädännön ja -politiikan 
valmistelua ja yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa sekä tukea tulliyhteistyötä 
ja hallinnollisten valmiuksien kehittämistä, 
mukaan lukien inhimilliset 
toimintaedellytykset sekä eurooppalaisten 
sähköisten järjestelmien kehittäminen ja 
käyttäminen.

2. Ohjelman erityistavoitteena on 
tukea tullilainsäädännön ja -politiikan 
valmistelua ja yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa sekä tukea tulliyhteistyötä 
ja hallinnollisten valmiuksien kehittämistä, 
mukaan lukien inhimilliset 
toimintaedellytykset sekä eurooppalaisten 
sähköisten järjestelmien kehittäminen, 
käyttäminen ja ylläpito, jotta voidaan 
saavuttaa unionin taloudellisten etujen 
suojaamista ja sisämarkkinoiden 
turvallisuutta koskeva tavoite. Lisäksi sen 
erityistavoitteena on tukea innovointia 
tullipolitiikan alalla.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Ohjelman on oltava 
johdonmukainen, ja siinä on 
hyödynnettävä mahdollisia synergioita 
unionin muiden toimintaohjelmien ja 
rahastojen kanssa, joilla on
vastaavanlaisia tavoitteita ja jotka 
toimivat asiaan liittyvillä aloilla.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Ohjelman täytäntöönpanossa on 
noudatettava avoimuuden, 
oikeasuhteisuuden, tasapuolisen kohtelun 
ja syrjimättömyyden periaatteita.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta 
määrästä voidaan kattaa myös menoja, 
jotka aiheutuvat valmistelu-, seuranta-, 
valvonta-, tarkastus-, arviointi- ja muusta 
ohjelman hallinnointia ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen arviointia koskevasta 
toiminnasta. Lisäksi siitä voidaan kattaa 
menoja, jotka liittyvät selvityksiin, 
asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja 
viestintätoimiin, sikäli kuin ne liittyvät 
ohjelman tavoitteisiin, sekä 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta 
määrästä voidaan kattaa myös menoja, 
jotka aiheutuvat valmistelu-, seuranta-, 
valvonta-, tarkastus-, arviointi- ja muusta 
ohjelman hallinnointia ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen arviointia koskevasta 
toiminnasta. Lisäksi siitä voidaan kattaa 
menoja, jotka liittyvät selvityksiin, 
asiantuntijoiden kokouksiin ja komission 
jäsenvaltioille ja talouden toimijoille 
suuntaamiin tiedotus- ja viestintätoimiin, 
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tietojenkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin 
tietoteknisiin verkkoihin liittyviä menoja, 
mukaan lukien organisaation omat 
tietotekniikkavälineet ja muu ohjelman 
hallinnoinnissa tarvittava tekninen ja 
hallinnollinen apu.

sikäli kuin ne liittyvät ohjelman 
tavoitteisiin, sekä tietojenkäsittelyyn ja -
vaihtoon keskittyviin tietoteknisiin 
verkkoihin liittyviä menoja, mukaan lukien 
organisaation omat tietotekniikkavälineet 
ja muu ohjelman hallinnoinnissa tarvittava 
tekninen ja hallinnollinen apu.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ohjelmaa ei käytetä kattamaan 
kustannuksia, jotka liittyvät Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamiseen unionista ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan 
irtautumiseen kaikista unionin 
tullijärjestelmistä ja tulliyhteistyöstä.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) muut kolmannet maat kunkin 
kolmannen maan osallistumisesta yhteen 
tai useampaan unionin ohjelmaan tehdyssä 
erityisessä sopimuksessa vahvistettujen 
edellytysten mukaisesti edellyttäen, että 
kyseisellä sopimuksella

c) muut kolmannet maat kunkin 
kolmannen maan osallistumisesta yhteen 
tai useampaan unionin ohjelmaan tehdyssä 
erityisessä sopimuksessa vahvistettujen 
edellytysten nojalla edellyttäen, että 
kyseisellä sopimuksella

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– otetaan käyttöön ohjelmaan 
osallistumista koskevat edellytykset, 
mukaan lukien yksittäisiin ohjelmiin 
maksettavien rahoitusosuuksien 
laskeminen ja ohjelmien hallinnolliset 
kustannukset. Maksettavia 
rahoitusosuuksia pidetään 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina 
[2018/XXX] [uusi varainhoitoasetus]
21 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

– vahvistetaan ohjelmiin 
osallistumisen edellytykset, mukaan lukien 
yksittäisiin ohjelmiin maksettavien 
rahoitusosuuksien laskeminen ja ohjelmien 
hallinnolliset kustannukset. Maksettavia 
rahoitusosuuksia pidetään 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina 
asetuksen 2018/1046 21 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) inhimillisten toimintaedellytysten ja 
henkilöstövalmiuksien kehittämiseen 
tähtäävät toimet;

d) inhimillisten toimintaedellytysten ja 
henkilöstövalmiuksien kehittämiseen 
tähtäävät toimet, koulutus ja parhaiden 
käytäntöjen vaihto mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio valitsee ulkopuoliset 
asiantuntijat heidän asianomaisen toimen 
kannalta merkittävien taitojen, 
kokemusten ja tietämyksen perusteella 

3. Komissio valitsee ulkopuoliset 
asiantuntijat heidän taitojensa, heidän 
kokemuksensa tämän asetuksen 
soveltamisen alalla ja heidän 
toteutettavan toimen kannalta 
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mahdollisia eturistiriitoja välttäen. merkittävän tietämyksensä perusteella 
mahdollisia eturistiriitoja välttäen. 
Valinnassa on löydettävä tasapaino liike-
elämän edustajien ja muiden 
kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoiden 
välillä sekä otettava huomioon 
sukupuolten tasa-arvon periaate. 
Ulkoisten asiantuntijoiden luettelo on 
saatettava säännöllisesti ajan tasalle ja 
asetettava julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 
varainhoitoasetuksen 190 artiklassa 
säädetään, ohjelmasta voidaan rahoittaa 
toimen avustuskelpoiset kustannukset 
kokonaan.

1. Poiketen siitä, mitä 
varainhoitoasetuksen 190 artiklassa 
säädetään, ohjelmasta voidaan rahoittaa 
toimen avustuskelpoiset kustannukset 
kokonaan toimen merkityksellisyyden ja 
arvioidun vaikutuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) säännöllinen tiedottaminen 
komissiolle niistä toimenpiteistä, jotka on 
toteutettu, jotta kansalliset viranomaiset tai 
talouden toimijat voivat täysipainoisesti 
hyödyntää eurooppalaisia sähköisiä 
järjestelmiä;

d) säännöllinen tiedottaminen 
komissiolle niistä toimenpiteistä, jotka on 
toteutettu, jotta asianomaiset kansalliset 
viranomaiset tai talouden toimijat voivat 
täysipainoisesti ja tehokkaasti hyödyntää 
eurooppalaisia sähköisiä järjestelmiä;

Or. en
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii ja pitää ajan tasalla 
tullialan monivuotisen 
strategiasuunnitelman, jossa luetellaan 
kaikki eurooppalaisten sähköisten 
järjestelmien kehittämisen ja käyttämisen 
kannalta asiaankuuluvat tehtävät ja jossa 
kukin järjestelmä tai sen osa luokitellaan

1. Komissio laatii ja pitää ajan tasalla 
tullialan monivuotisen 
strategiasuunnitelman, jossa luetellaan 
kaikki eurooppalaisten sähköisten 
järjestelmien kehittämisen ja käyttämisen 
kannalta asiaankuuluvat tehtävät ja jossa 
kukin järjestelmä tai järjestelmän osa 
luokitellaan

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yhteiseksi osaksi: unionin tasolla 
kehitetty eurooppalaisten sähköisten 
järjestelmien osa, joka on kaikkien 
jäsenvaltioiden saatavilla tai jonka 
komissio on yksilöinyt yhteiseksi osaksi 
tehokkuuden, turvallisuuden ja 
rationalisoinnin vuoksi;

a) yhteiseksi osaksi: unionin tasolla 
kehitetty eurooppalaisten sähköisten 
järjestelmien osa, joka on kaikkien 
jäsenvaltioiden saatavilla tai jonka 
komissio on yksilöinyt yhteiseksi osaksi 
tehokkuuden, 
rationalisointiturvallisuuden ja 
luotettavuuden vuoksi;

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Tulosraportointijärjestelmällä on 
varmistettava, että ohjelman toteutuksen ja 
sen tulosten seurannassa käytettävät tiedot 
kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja 
oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin 
varojen saajille on asetettava oikeasuhteiset 
raportointivaatimukset.

3. Tulosraportointijärjestelmällä on 
varmistettava, että ohjelman toteutuksen ja 
sen tulosten seurannassa käytettävät tiedot 
kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja 
oikea-aikaisesti. Tätä varten unionin 
varojen saajille on asetettava oikeasuhteiset
ja asiaankuuluvat raportointivaatimukset.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman väliarviointi on tehtävä 
heti, kun ohjelman toteutuksesta on 
saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin 
viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, 
kun ohjelman toteutus on käynnistynyt.

2. Ohjelman väliarviointi on tehtävä 
heti, kun ohjelman toteutuksesta on 
saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, 
kun ohjelman toteutus on käynnistynyt.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tekee ohjelman 
loppuarvioinnin ohjelman toteutuksen 
lopussa, mutta kuitenkin viimeistään 
neljän vuoden kuluttua 1 artiklassa 
eritellyn ajanjakson päättymisestä.

3. Komissio tekee ohjelman 
loppuarvioinnin ohjelman toteutuksen 
lopussa, mutta kuitenkin viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua 1 artiklassa 
tarkoitetun ajanjakson päättymisestä.

Or. en
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio toimittaa arviointien 
päätelmät ja omat huomautuksensa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle.

4. Komissio esittää ja toimittaa 
arviointien päätelmät ja omat 
huomautuksensa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 
viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja 
sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle 
osoitetuilla taloudellisilla resursseilla 
tuetaan myös unionin poliittisia 
painopisteitä koskevaa tiedottamista sikäli 
kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin.

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 
viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa, 
ohjelmasta rahoitettuja toimia ja
rahoitetuilla toimilla saavutettuja tuloksia. 
Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla 
resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia 
painopisteitä koskevaa institutionaalista
tiedottamista sikäli kuin painopisteet 
liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin.

Or. en



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

FI

PERUSTELUT

Tulli-ohjelmalla luodaan puitteet tullialan yhteistyölle vuosina 2021–2027, ja se on jatkoa 
Tulli 2020 -ohjelmalle. Ohjelmalla helpotetaan edelleen jäsenvaltioiden viranomaisten välistä 
koordinointia ja valmiuksien kehittämistä, mukaan lukien koulutus ja parhaiden käytäntöjen 
vaihto, jotta voidaan varmistaa EU:n tullilainsäädännön yhdenmukainen soveltaminen. 
Valitettavasti siirtymistä sähköiseen tullijärjestelmään ei saatu päätökseen Tulli 2020 -
ohjelmassa, mikä johtui tietoteknisten järjestelmien joidenkin osien viiveistä. Tästä syystä 
yksi tärkeimmistä osa-alueista, joita tulliohjelmassa kehitetään, on tullijärjestelmien 
tietotekniikan kehittäminen edelleen, niiden toiminta ja niiden ylläpito.

Esittelijä katsoo, että tämän ohjelman olisi oltava johdonmukainen ja siinä olisi 
hyödynnettävä synergiaa muiden EU:n ohjelmien ja rahastojen kanssa, sen täytäntöönpanossa 
olisi noudatettava avoimuuden, oikeasuhteisuuden, tasapuolisen kohtelun ja 
syrjimättömyyden periaatteita.

Olisi myös kiinnitettävä huomiota siihen, että tähän ohjelmaan osoitetuissa määrärahoissa ei 
ole otettu huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa eroamista EU:sta ja myös 
tulliliitosta. Tästä aiheutuu luonnollisesti lisäkustannuksia niille maille, joita tämä merkittävä 
muutos koskee, mutta näitä kustannuksia ei pitäisi kattaa tulliohjelmasta. 

Tullihallinnon ja sen valvonnan osalta esittelijä katsoo, että kyseessä on dynaaminen ala, 
jonka tarpeet muuttuvat yhteiskunnan poliittisen ja muun kehityksen myötä. Sen vuoksi 
ohjelmalla olisi tuettava tullihallintoa, erityisesti tietotekniikkainfrastruktuurin osalta, ja 
mahdollistettava innovointi ja innovatiivisten ratkaisujen löytäminen tullipolitiikan alalla. 
Esittelijän tekemillä tarkistuksilla pyritään täydentämään ehdotusta näiltä osin.

Tulliliitto on yksi sisämarkkinoiden tärkeimmistä pilareista. Tullimenettelyjen 
nykyaikaistaminen voi edistää taloudellista toimintaa ja kasvua lisäämällä Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä ja helpottamalla kaupankäyntiä, ja se voi varmistaa Euroopan 
kuluttajien suojelun. Näin ollen esittelijä pitää tulliohjelmaa välttämättömänä näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi.
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