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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.



PR\1166716HU.docx 3/21 PE628.618v02-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ......................................................................................................................21



PE628.618v02-00 4/21 PR\1166716HU.docx

HU



PR\1166716HU.docx 5/21 PE628.618v02-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0442),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
valamint 33., 114. és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8-0261/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményeire (A8-0000/2018),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1294/2013/EU rendelet18 és az 
elődei által létrehozott Vám 2020 program 
jelentősen hozzájárult a vámügyi 
együttműködés megkönnyítéséhez és 
megerősítéséhez. A vámügyek területén 
számos tevékenység határokon átnyúló 
jellegű, valamennyi tagállamra kiterjed, 
illetve valamennyi tagállamot érinti, ezért e 
tevékenységeket az egyes tagállamok 

(1) Az 1294/2013/EU rendelet18 és az 
elődei által létrehozott Vám 2020 program 
jelentősen hozzájárult a vámügyi 
együttműködés megkönnyítéséhez és 
megerősítéséhez. A vámügyek területén 
számos tevékenység határokon átnyúló 
jellegű, valamennyi tagállamra kiterjed, 
illetve valamennyi tagállamot érinti, ezért e 
tevékenységeket az egyes tagállamok 
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önállóan nem képesek eredményesen és 
hatékonyan végezni. Egy a Bizottság által 
végrehajtott uniós szintű vámügyi program 
uniós keretet kínál a tagállamoknak az 
említett együttműködési tevékenységek 
kidolgozására, ami költséghatékonyabb, 
mint ha az egyes tagállamok két- vagy 
többoldalú alapon külön-külön hoznák 
létre saját együttműködési keretüket. Ezért 
indokolt biztosítani a vámügyi 
együttműködés terén folytatott 
tevékenységek uniós finanszírozásának 
folytonosságát egy ugyanazon területre 
vonatkozó új program, a Vám program 
létrehozásával.

önállóan nem képesek eredményesen és 
hatékonyan végezni. A Bizottság által 
végrehajtott, az egész Unióra kiterjedő
vámügyi program uniós szintű keretet kínál 
a tagállamoknak ezen együttműködési 
tevékenységek kidolgozására, ami 
költséghatékonyabb, mint ha az egyes 
tagállamok két- vagy többoldalú alapon 
külön-külön hoznák létre saját 
együttműködési keretüket. A vámprogram 
lényeges szerepet játszik az Unió és a 
tagállamok pénzügyi érdekeinek 
védelmében is. Ezért indokolt és hatékony
biztosítani a vámügyi együttműködés terén 
folytatott tevékenységek uniós 
finanszírozásának folytonosságát egy 
ugyanazon területre vonatkozó új program, 
a Vám program létrehozásával.

__________________ __________________

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
1294/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a 2014 és 2020 közötti időszakra 
szóló, európai uniós vámügyi cselekvési 
program (Vám 2020) létrehozásáról, 
valamint a 624/2007/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 209. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
1294/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a 2014 és 2020 közötti időszakra 
szóló, európai uniós vámügyi cselekvési 
program (Vám 2020) létrehozásáról, 
valamint a 624/2007/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 209. o.).

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vámunió jelentősen fejlődött az 
elmúlt ötven évben, és a vámigazgatási 
szervek már sikeresen hajtanak végre 
sokféle feladatot a határokon.
Együttműködve munkálkodnak azon, 
hogy elősegítsék a kereskedelmet és 
csökkentsék a bürokráciát, hogy beszedjék 
a nemzeti és az uniós költségvetést 
megillető bevételeket, valamint hogy 

(2) A vámunió jelentősen fejlődött az 
elmúlt ötven évben, és a vámigazgatási 
szervek már sikeresen hajtanak végre 
sokféle feladatot a határokon.
Együttműködve törekednek arra, hogy 
elősegítsék az etikus és tisztességes
kereskedelmet és csökkentsék a 
bürokráciát, hogy beszedjék a nemzeti és 
az uniós költségvetést megillető 
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védjék a lakosságot a terrorista, 
egészségügyi, környezeti és egyéb 
fenyegetések ellen. Az EU egészére 
kiterjedő közös kockázatkezelési 
keretrendszer19 bevezetése, valamint a 
nagy készpénzösszegek mozgására 
vonatkozó vámellenőrzéseknek a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
elleni küzdelmet szolgáló bevezetése révén 
a vámhatóságok a terrorizmus és a 
szervezett bűnözés elleni küzdelem 
frontvonalán működnek. E felhatalmazás
széles körére tekintettel a vámhatóságok 
jelenleg gyakorlatilag az EU külső határain 
történő áruellenőrzésért felelős vezető
hatóságot jelentik. Ezzel összefüggésben a 
Vám programnak nemcsak a vámügyi 
együttműködésre kell kiterjednie, hanem ki
kell terjesztenie a támogatását általában 
véve a vámhatóságok küldetésére, melyet 
a 952/2013/EU rendelet 3. cikke határoz 
meg, azaz az Unió nemzetközi 
kereskedelmének felügyeletére, a belső 
piac külső vonatkozásainak, a közös 
kereskedelempolitikának és a 
kereskedelemmel összefüggő más közös 
uniós politikáknak a végrehajtására, 
valamint az ellátási lánc biztonságára is. A 
jogalap ezért átfogja a vámügyi 
együttműködést (az EUMSZ 33. cikke), a 
belső piacot (az EUMSZ 114. cikke) és a 
kereskedelempolitikát (az EUMSZ 207. 
cikke).

bevételeket, valamint hogy védjék a 
lakosságot a terrorista, egészségügyi, 
környezeti és egyéb fenyegetések ellen. Az 
EU egészére kiterjedő közös 
kockázatkezelési keretrendszer19

bevezetése, valamint a nagy 
készpénzösszegek mozgására vonatkozó 
vámellenőrzéseknek a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet 
szolgáló bevezetése révén a vámhatóságok 
a terrorizmus, a szervezett bűnözés és a 
tisztességtelen versenyelleni küzdelemben 
vezető szerepet vállalnak. Széles körű 
felhatalmazásukra tekintettel a 
vámhatóságok jelenleg valóban az EU 
külső határain történő áruellenőrzésért 
felelős fő hatóságot jelentik. Ezzel 
összefüggésben a Vám programnak 
nemcsak a vámügyi együttműködésre kell 
kiterjednie, hanem támogatást kell 
nyújtania a szélesebb körű 
vámküldetéshez, melyet a 952/2013/EU 
rendelet 3. cikke határoz meg, nevezetesen
az Unió nemzetközi kereskedelmének 
felügyeletére, a belső piac külső 
vonatkozásainak, a közös 
kereskedelempolitikának és a 
kereskedelemmel összefüggő más közös 
uniós politikáknak a végrehajtására, 
valamint az ellátási lánc biztonságára is. A 
jogalap ezért átfogja a vámügyi 
együttműködést (az EUMSZ 33. cikke), a 
belső piacot (az EUMSZ 114. cikke) és a 
kereskedelempolitikát (az EUMSZ 207. 
cikke).

__________________ __________________

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
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azzal, hogy a vámunió és a 
vámhatóságok támogatását célul kitűző 
keretet biztosít az intézkedéseknek, a 
program várhatóan hozzájárul az Unió és 
tagállamai pénzügyi és gazdasági 
érdekeinek védelméhez; az Unió 
tisztességtelen és jogellenes 
kereskedelemmel szembeni védelméhez, a 
jogszerű üzleti tevékenység támogatása 
mellett; az Unió és lakosai biztonságának 
és védelmének biztosításához; valamint a 
törvényes kereskedelem annak érdekében 
történő támogatásához, hogy a 
vállalkozások és a polgárok teljes 
mértékben ki tudják használni a belső piac 
és a globális kereskedelem előnyeit.

(3) Azzal, hogy a vámunió és a 
vámhatóságok támogatását célul kitűző 
keretet biztosít az intézkedéseknek, a 
program várhatóan hozzájárul az Unió és 
tagállamai pénzügyi és gazdasági 
érdekeinek védelméhez, az Unió 
tisztességtelen és jogellenes kereskedelmi 
gyakorlatokkal szembeni védelméhez, a 
jogszerű üzleti tevékenység támogatása 
mellett, az Unió és lakosai biztonságának 
és védelmének biztosításához, ezáltal 
fokozva a fogyasztóvédelmet, valamint a 
törvényes kereskedelem annak érdekében 
történő támogatásához, hogy a 
vállalkozások és a polgárok teljes 
mértékben ki tudják használni a belső piac 
és a világkereskedelem előnyeit.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3 a) A vámigazgatás és az ellenőrzés 
dinamikus szakpolitikai terület, amely új 
kihívásokkal néz szembe, például politikai 
és egyéb társadalmi fejlemények, valamint 
a változó fogyasztási szokások és 
magatartási módok miatt. Ezért a 
programnak támogatnia kell a 
vámigazgatást is, különös tekintettel az 
informatikai infrastruktúrára ilyen 
helyzetekben, és lehetővé kell tennie az 
innovációt, valamint innovatív 
megoldások kidolgozását a vámpolitika 
területén.
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Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3 b) A lehető legnagyobb hatékonyság 
biztosítása és az átfedések elkerülése 
érdekében a Bizottságnak össze kell 
hangolnia a program végrehajtását a 
kapcsolódó uniós programokkal és 
alapokkal. Ez kiterjed különösen a 
Fiscalis programra, a csalás elleni uniós 
programra és az egységes piaci 
programra, továbbá a Belső Biztonsági 
Alapra és az Integrált Határigazgatási 
Alapra (a vámellenőrzési berendezések 
pénzügyi támogató eszközére, valamint a 
határigazgatás és vízumügy pénzügyi 
támogatására szolgáló eszközre), a 
reformtámogató programra, a Digitális 
Európa programra, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközre és az 
Európai Unió saját forrásainak 
rendszeréről szóló tanácsi határozatra, 
valamint a végrehajtási rendeletekre és 
intézkedésekre.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A harmadik országok csatlakozási 
és társulási folyamatának támogatása 
érdekében a programnak – bizonyos 
feltételek teljesítése esetén – nyitva kell 
állnia a csatlakozó és a tagjelölt országok, 
valamint a potenciális tagjelöltek és az 

(5) A harmadik országok csatlakozási 
és társulási folyamatának támogatása 
érdekében a programnak – minden feltétel
teljesítése esetén – nyitva kell állnia a 
csatlakozó és a tagjelölt országok, valamint 
a potenciális tagjelöltek és az európai 
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európai szomszédságpolitika 
partnerországai előtt. Más harmadik 
országok számára is nyitva állhat, az Unió 
és ezen országok által megkötött, az Unió 
bármely programjában való részvételükre 
kiterjedő egyedi megállapodásokban 
megállapított feltételekkel összhangban.

szomszédságpolitika partnerországai előtt. 
Más harmadik országok számára is nyitva 
állhat, az Unió és ezen országok által 
megkötött, az Unió bármely programjában 
való részvételükre kiterjedő egyedi 
megállapodásokban megállapított 
feltételekkel összhangban, ha ez a részvétel 
az Unió érdekében áll, és pozitív hatást 
gyakorol a belső piacra a 
fogyasztóvédelem befolyásolása nélkül.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E programra alkalmazni kell az 
(EU, Euratom) [2018/XXX] európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet21 (a 
továbbiakban: költségvetési rendelet). A 
költségvetési rendelet megállapítja az Unió 
költségvetésének végrehajtására – többek 
között a vissza nem térítendő 
támogatásokra, a pénzdíjakra, a 
közbeszerzésre és a külső szakértők 
költségeinek megtérítésére – vonatkozó 
szabályokat.

(6) A programnak az (EU, Euratom) 
2018/1046 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet21 (a továbbiakban: költségvetési 
rendelet) hatálya alá kell tartoznia. A 
költségvetési rendelet rendelkezik az Unió 
költségvetésének végrehajtására – többek 
között a vissza nem térítendő 
támogatásokra, a pénzdíjakra, a 
közbeszerzésre és a külső szakértők 
költségeinek megtérítésére – vonatkozó 
szabályokról.

__________________ __________________

21 COM(2016)0605 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelete 
(2018. július 18.) az Unió általános 
költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
szabályokról, az 1296/2013/EU, az 
1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 
1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 
283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU 
határozat módosításáról, valamint a 
966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 
1. o.).
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Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10 a) Az Egyesült Királyságnak az 
Európai Unióból való közelgő kilépésével 
összefüggésben e program pénzügyi 
kerete nem veszi figyelembe a kilépésről 
rendelkező megállapodás aláírásából 
eredő költségeket. Az említett 
megállapodás aláírása és az Egyesült 
Királyság valamennyi meglévő 
vámrendszerből és együttműködésből való 
kilépése további költségekhez fog vezetni, 
amelyeket nem lehet pontosan 
megbecsülni e program létrehozásának 
időpontjában. Ezért az Egyesült 
Királyságnak az Unióból való kilépésével 
kapcsolatos költségeket nem szabad a 
vámügyi program keretéből fedezni, mivel 
a programban előirányzott költségvetés 
csak a program létrehozásának 
időpontjában reálisan előre látható 
költségek fedezésére lesz elegendő.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Bizottság által a finanszírozási 
programok koherenciájának és 
egyszerűsítésének biztosítása érdekében 
tett kötelezettségvállalással összhangban –
amelyet a 2010. október 19-i, „Az uniós 
költségvetés felülvizsgálata”23 című 
közlemény tartalmaz – a forrásokat meg 

(11) A Bizottság által a finanszírozási 
programok koherenciájának és 
egyszerűsítésének biztosítása érdekében 
tett kötelezettségvállalással összhangban –
amelyet a 2010. október 19-i, „Az uniós 
költségvetés felülvizsgálata”23 című 
közlemény tartalmaz – a forrásokat meg 
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kell osztani más uniós finanszírozási 
eszközökkel, amennyiben a tervezett 
program szerinti intézkedések céljai több 
finanszírozási eszköz tekintetében közösek; 
a kettős finanszírozást ugyanakkor el kell 
kerülni. Az e program keretében 
végrehajtott intézkedéseknek biztosítaniuk 
kell a vámuniót és a vámhatóságokat 
támogató uniós források felhasználásának 
koherenciáját.

kell osztani más uniós finanszírozási 
eszközökkel, amennyiben a tervezett 
program szerinti intézkedések céljai több 
finanszírozási eszköz tekintetében közösek, 
figyelembe véve, hogy az e programra 
elkülönített összeg az előre nem látható 
kiadások figyelembevétele nélkül kerül 
kiszámításra; a kettős finanszírozást 
ugyanakkor el kell kerülni. Az e program 
keretében végrehajtott intézkedéseknek 
biztosítaniuk kell a vámuniót és a 
vámhatóságokat támogató uniós források 
felhasználásának koherenciáját.

__________________ __________________

23 COM (2010)0700 23 COM (2010)0700

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
típusokat és végrehajtási módszereket az 
intézkedések egyedi célkitűzéseinek és az
eredmények elérésére való alkalmasságuk 
alapján kell megválasztani, figyelembe 
véve különösen az ellenőrzési költségeket, 
az adminisztratív terhet és a szabályok be 
nem tartásának várható kockázatát. Ennek 
részét képezi az egyösszegű átalányok, 
átalánydíjak és egységköltségek, valamint 
a költségvetési rendelet 125. cikke 
(1) bekezdésében említett költségekhez 
nem kapcsolódó finanszírozás 
alkalmazásának a mérlegelése.

(20) Az e rendelet szerinti finanszírozási 
típusokat és végrehajtási módszereket az 
intézkedések egyedi célkitűzéseinek és a 
legjobb eredmények elérésére való 
alkalmasságuk alapján kell megválasztani, 
figyelembe véve különösen az ellenőrzési 
költségeket, az adminisztratív terhet és a 
szabályok be nem tartásának várható 
kockázatát. Ennek részét képezi az 
egyösszegű átalányok, átalánydíjak és 
egységköltségek, valamint a költségvetési 
rendelet 125. cikke (1) bekezdésében 
említett költségekhez nem kapcsolódó 
finanszírozás alkalmazásának a 
mérlegelése.

Or. en
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program általános célkitűzése, 
hogy támogassa a vámuniót és a 
vámhatóságokat az Unió és tagállamai 
pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelme,
az Unió biztonságának és védelmének 
biztosítása, valamint az Uniónak a 
tisztességtelen és illegális kereskedelem
elleni védelme érdekében, miközben 
megkönnyíti a törvényes üzleti 
tevékenység végzését.

(1) A program általános célkitűzése, 
hogy támogassa a vámuniót és a tagállami 
vámhatóságokat az Unió és tagállamai 
pénzügyi és gazdasági érdekeinek 
védelmében az Unió biztonságának és 
védelmének biztosítása, valamint az 
Uniónak a tisztességtelen és illegális 
kereskedelmi gyakorlatok elleni védelme 
érdekében, és ugyanakkor előmozdítsa a 
törvényes üzleti tevékenység végzését és a 
magas szintű fogyasztóvédelmet.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program egyedi célkitűzése, hogy 
támogassa a vámjogszabályok és a 
vámügyi szakpolitika előkészítését és 
egységes végrehajtását, valamint a 
vámügyi együttműködést és az 
adminisztratív kapacitásépítést, beleértve 
az emberi képességfejlesztést és az európai
elektronikus rendszerek kifejlesztését és
működtetését.

(2) A program egyedi célkitűzése, hogy 
támogassa a vámjogszabályok és a 
vámügyi szakpolitika előkészítését és 
egységes végrehajtását, valamint a 
vámügyi együttműködést és az 
adminisztratív kapacitásbővítést, beleértve 
az emberi képességfejlesztést és az európai 
elektronikus rendszerek kifejlesztését, 
működtetését és karbantartását, az Unió 
pénzügyi érdekeinek és a belső piac 
biztonságának védelmére irányuló cél 
elérése érdekében. Továbbá konkrét célja
az innováció támogatása a vámpolitika 
területén.

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 a) A programnak összhangban kell 
állnia a többi, hasonló területen hasonló 
célkitűzésekkel rendelkező uniós 
cselekvési programmal és alappal, és ki 
kell használnia az azokkal fennálló 
szinergiákat.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 b) A program végrehajtása során 
tiszteletben kell tartani az átláthatóság, az 
arányosság, az egyenlő bánásmód és a 
megkülönböztetésmentesség elvét.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg 
továbbá fedezheti a program irányításával 
és a program célkitűzései 
megvalósításának értékelésével 
kapcsolatos előkészítési, nyomonkövetési, 
kontroll-, ellenőrzési, értékelési és egyéb 
tevékenységekre vonatkozó költségeket. 
Az összeg ezenfelül fedezheti a 
tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg 
továbbá fedezheti a program irányításával 
és a program célkitűzései 
megvalósításának értékelésével 
kapcsolatos előkészítési, nyomonkövetési, 
kontroll-, ellenőrzési, értékelési és egyéb 
tevékenységekre vonatkozó költségeket is. 
Az összeg ezenfelül fedezheti a 
tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, a 
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tájékoztatási és kommunikációs 
intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokat, 
amelyek kapcsolódnak a program 
célkitűzéseihez, továbbá az információk 
feldolgozására és cseréjére összpontosító 
IT-hálózatokkal – többek között az 
intézményi IT-eszközökkel – kapcsolatos 
kiadásokat, valamint a program irányítása 
tekintetében felmerült minden egyéb 
technikai és igazgatási segítségnyújtási 
költséget.

Bizottság által a tagállamoknak és a 
gazdasági szereplőknek címzett 
tájékoztatási és kommunikációs 
intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokat, 
amelyek kapcsolódnak a program 
célkitűzéseihez, továbbá az információk 
feldolgozására és cseréjére összpontosító 
informatikai hálózatokkal – többek között 
az intézményi informatikai eszközökkel –
kapcsolatos kiadásokat, valamint a 
program irányítása tekintetében felmerülő 
minden egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtási költséget.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 a) A program nem használható fel az 
Egyesült Királyságnak az Unióból és 
ebből következően valamennyi uniós 
vámrendszerből és együttműködésből való 
kilépésével kapcsolatos költségek 
fedezésére.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egyéb harmadik országok az uniós 
programokban való részvételük feltételeit 
meghatározó külön megállapodással 
összhangban, amennyiben a megállapodás:

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– meghatározza a programokban való 
részvétel feltételeit, beleértve az egyedi 
programokhoz való pénzügyi 
hozzájárulások és azok igazgatási 
költségeinek kiszámítását. Ezek a 
hozzájárulások a [2018/XXX] [az új 
költségvetési rendelet] [21. cikkének (5) 
bekezdésével] összhangban címzett 
bevételnek minősülnek;

– meghatározza a programokban való 
részvétel feltételeit, beleértve az egyedi 
programokhoz való pénzügyi 
hozzájárulások és azok igazgatási 
költségeinek kiszámítását. Ezek a 
hozzájárulások az (EU) 2018/1046 
rendelet 21. cikkének (5) bekezdésével
összhangban címzett bevételnek 
minősülnek;

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) emberi képességfejlesztésre és 
kapacitásépítésre irányuló intézkedések;

d) emberi képességfejlesztésre és 
kapacitásbővítésre irányuló intézkedések, 
beleértve a képzést és a bevált gyakorlatok 
cseréjét;

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A külső szakértőket a Bizottság az 
adott intézkedés szempontjából releváns
készségeik, tapasztalataik és ismereteik 
alapján választja ki, elkerülve az esetleges 

(3) A külső szakértőket a Bizottság 
készségeik, az e rendelet alkalmazási 
területén szerzett tapasztalataik és az adott 
intézkedés szempontjából releváns 
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összeférhetetlenséget. ismereteik alapján választja ki, elkerülve az 
esetleges összeférhetetlenséget. A 
kiválasztás során egyensúlyt kell 
teremteni az üzleti élet képviselői és más 
civil társadalmi szakértők között, valamint 
figyelembe kell venni a nemek közötti 
egyenlőség elvét. A külső szakértők 
jegyzékét rendszeresen frissíteni kell és 
elérhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetési rendelet 190. 
cikkétől eltérve a program az intézkedések 
elszámolható költségeinek legfeljebb 
100 %-át finanszírozhatja.

(1) A költségvetési rendelet 190. 
cikkétől eltérve a program az intézkedések 
elszámolható költségeinek legfeljebb 
100%-át finanszírozhatja, az intézkedések 
jelentősége és becsült hatásuk szerint.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a Bizottság rendszeres tájékoztatása 
az a célból hozott intézkedésekről, hogy az 
érintett tagállami hatóságok vagy a 
gazdálkodók teljes körűen ki tudják 
használni az európai elektronikus 
rendszereket;

d) a Bizottság rendszeres tájékoztatása 
az a célból hozott intézkedésekről, hogy az 
érintett tagállami hatóságok vagy a 
gazdálkodók teljes körűen és ténylegesen 
ki tudják használni az európai elektronikus 
rendszereket;

Or. en
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság összeállít és 
naprakészen tart egy többéves vámügyi 
stratégiai tervet, amely felsorolja az 
európai elektronikus rendszerek 
kifejlesztéséhez és működtetéséhez
kapcsolódó valamennyi feladatot, és 
besorolja az egyes rendszereket vagy azok 
részeit a következő kategóriákba:

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közös összetevő: az uniós szinten 
kifejlesztett európai elektronikus 
rendszerek olyan összetevője, amely 
minden tagállam számára rendelkezésre áll, 
vagy amelyet a Bizottság a hatékonyság, a 
biztonság és az észszerűsítés érdekében 
közösként jelöl meg;

a) közös összetevő: az uniós szinten 
kifejlesztett európai elektronikus 
rendszerek olyan összetevője, amely 
minden tagállam számára rendelkezésre áll, 
vagy amelyet a Bizottság a hatékonyság, az 
észszerűsítés biztonsága és a 
megbízhatóság érdekében közösként jelöl 
meg;

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy a program végrehajtásának 

(3) A teljesítményjelentési rendszer 
biztosítja, hogy a program végrehajtásának 
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nyomon követésére vonatkozó adatokat és 
az eredményeket hatékonyan, 
eredményesen és időben összegyűjtsék. 
Ennek érdekében az uniós pénzeszközök 
címzettjeire vonatkozóan arányos 
jelentéstételi követelményeket kell 
megállapítani.

nyomon követésére vonatkozó adatokat és 
az eredményeket hatékonyan, 
eredményesen és időben összegyűjtsék. 
Ennek érdekében az uniós pénzeszközök 
címzettjeire vonatkozóan arányos és 
megfelelő jelentéstételi követelményeket 
kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program időközi értékelését a 
program végrehajtásáról rendelkezésre álló 
elegendő információ birtokában, de 
legkésőbb négy évvel a program 
végrehajtásának kezdetét követően kell 
elvégezni.

(2) A program időközi értékelését a 
program végrehajtásáról rendelkezésre álló 
elegendő információ birtokában, de 
legkésőbb három évvel a program 
végrehajtásának kezdetét követően kell 
elvégezni.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A program végrehajtásának végén, 
de legkésőbb négy évvel a(z) 1. cikkben 
meghatározott időszak végét követően a 
Bizottság elvégzi a program végső 
értékelését.

(3) A program végrehajtásának végén, 
de legkésőbb három évvel az 1. cikkben 
meghatározott időszak végét követően a 
Bizottság elvégzi a program végső 
értékelését.

Or. en
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság az értékelések 
megállapításait saját észrevételei 
kíséretében közli az Európai Parlamenttel, 
a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal és a Régiók 
Bizottságával.

(4) A Bizottság az értékelések 
megállapításait saját észrevételei 
kíséretében ismerteti és közli az Európai 
Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a 
Régiók Bizottságával.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez a 
programhoz, valamint annak 
intézkedéseihez és eredményeihez
kapcsolódóan. A programhoz allokált 
pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon 
politikai prioritásaira vonatkozó 
intézményi kommunikáció költségeinek 
fedezésére is kell fordítani, amelyek 
kapcsolódnak a 3. cikkben említett 
célkitűzésekhez.

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket végez a 
programhoz, valamint a programból 
finanszírozott intézkedésekhez és a 
finanszírozott intézkedések révén elért 
eredményekhez kapcsolódóan. A 
programhoz allokált pénzügyi forrásokat 
ezenfelül az Unió azon politikai 
prioritásaira vonatkozó intézményi 
kommunikáció költségeinek fedezésére is 
kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. 
cikkben említett célkitűzésekhez.

Or. en
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INDOKOLÁS

A Vám program létrehozza a vámügyi együttműködés keretét a 2021–2027 közötti időszakra, 
és a Vám 2020 program jogutódja. A program továbbra is elősegíti a tagállami hatóságok 
közötti koordinációt, valamint a kapacitásbővítést, beleértve a képzést és a bevált gyakorlatok
cseréjét az uniós vámjogszabályok egységes alkalmazásának biztosítása érdekében. Sajnálatos 
módon a Vám 2020 program keretében nem került sor az e-vám rendszerbe való átmenetre a 
megfelelő informatikai rendszerek egyes részeinél bekövetkező késedelmek miatt. Ezért a 
vámügyi program egyik fő célja a vámügyi informatikai infrastruktúra továbbfejlesztése, 
működtetése és karbantartása lesz.

Az előadó úgy véli, hogy e programnak következetesnek kell lennie, és ki kell aknáznia az 
egyéb uniós programokkal és alapokkal fennálló minden szinergiát, és végrehajtása során 
tiszteletben kell tartani az átláthatóság, az arányosság, az egyenlő bánásmód és a 
megkülönböztetésmentesség elvét.

Figyelembe kell venni azt is, hogy az e programhoz rendelt költségvetés nem foglalkozik az 
Egyesült Királyságnak az Unióból, így többek között a vámunióból való közelgő kilépésével. 
Ez nyilvánvalóan többletköltségeket eredményez az ezen jelentős változás által érintett 
országok számára, de ezeket a kiadásokat nem szabad a vámügyi programból fedezni. 

A vámigazgatás és az ellenőrzés tekintetében az előadó úgy ítéli meg, hogy ez olyan 
dinamikus terület, amelynek követelményei a társadalom politikai és más területeken 
tapasztalható fejlődésével együtt változnak. Így a programnak támogatnia kell a 
vámigazgatást, különös tekintettel az informatika területére, és lehetővé kell tennie az 
innovációt, valamint innovatív megoldások kidolgozását a vámpolitika területén. Az előadó 
módosításai a javaslat e területeken történő kiegészítésére irányulnak.

A vámunió az egységes piac egyik fő pillére. A vámeljárások korszerűsítése elősegítheti a 
gazdasági tevékenységet és növekedést az európai ipar versenyképességének fokozásával és a 
kereskedelem megkönnyítésével, valamint biztosíthatja az európai fogyasztók védelmét. Az 
előadó ezért úgy ítéli meg, hogy a vámügyi program alapvető fontosságú e célok eléréséhez.
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