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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo 
muitinių klausimais programos „Muitinė“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0442),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 33, 114 
bei 207 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-
0261/2018),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Biudžeto 
komiteto bei Biudžeto kontrolės komiteto nuomones (A8-0000/2018),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Reglamentu (ES) Nr. 1294/201318

nustatyta programa „Muitinė 2020“ ir 
ankstesnės programos itin padėjo sudaryti 
palankesnes sąlygas muitinių 
bendradarbiavimui ir jį sustiprinti. Didelė 
muitų srities veiklos dalis yra 
tarpvalstybinio pobūdžio ir apima bei 
veikia visas valstybes nares, todėl vienos 
valstybės narės negali jų įgyvendinti 
veiksmingai ir efektyviai. Komisijos 

(1) Reglamentu (ES) Nr. 1294/201318

nustatyta programa „Muitinė 2020“ ir 
ankstesnės programos itin padėjo sudaryti 
palankesnes sąlygas muitinių 
bendradarbiavimui ir jį sustiprinti. Didelė 
muitų srities veiklos dalis yra 
tarpvalstybinio pobūdžio ir apima bei 
veikia visas valstybes nares, todėl 
kiekviena valstybė narė atskirai negali jų 
įgyvendinti veiksmingai ir efektyviai.
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įgyvendinama Sąjungos lygmens muitinės 
programa valstybėms narėms suteikiama 
minėtos bendradarbiavimo veiklos 
plėtojimo sistema – išlaidų atžvilgiu tai 
veiksmingiau, nei kiekvienai valstybei 
narei dvišaliu ar daugiašaliu pagrindu kurti 
savo atskirą bendradarbiavimo sistemą. 
Todėl tikslinga užtikrinti Sąjungos 
finansavimo, teikiamo bendradarbiavimui 
muitinės klausimais, tęstinumą sukuriant 
naują tos pačios srities programą 
„Muitinė“;

Komisijos įgyvendinama Sąjungos masto
muitinės programa valstybėms narėms 
suteikia tos bendradarbiavimo veiklos 
plėtojimo Sąjungos lygmeniu sistemą –
išlaidų atžvilgiu tai veiksmingiau, nei 
kiekvienai valstybei narei dvišaliu ar 
daugiašaliu pagrindu kurti savo atskirą 
bendradarbiavimo sistemą. Programa 
„Muitinė“ taip pat labai padeda apsaugoti 
Sąjungos ir valstybių narių finansinius 
interesus. Todėl tikslinga ir efektyvu
užtikrinti Sąjungos finansavimo, teikiamo 
bendradarbiavimui muitinės klausimais, 
tęstinumą sukuriant naują tos pačios srities 
programą „Muitinė“;

__________________ __________________

18 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1294/2013, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. Europos Sąjungos muitinių 
veiksmų programa („Muitinė 2020“) ir 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 624/2007/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 209).

18 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1294/2013, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. Europos Sąjungos muitinių 
veiksmų programa („Muitinė 2020“) ir 
panaikinamas Sprendimas 
Nr. 624/2007/EB (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 209).

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) per pastaruosius penkiasdešimt 
metų muitų sąjunga labai pasikeitė – dabar 
muitinės sėkmingai atlieka daugybę 
užduočių pasienyje. Dirbdamos kartu, jos 
gerina prekybos sąlygas, mažina 
biurokratizmą, renka nacionalinių biudžetų 
ir Sąjungos biudžeto pajamas ir saugo 
visuomenę nuo terorizmo, grėsmės 
sveikatai ir aplinkai ir nuo kitų pavojų. 
Visų pirma, visoje ES pradėjus taikyti 
bendrą rizikos valdymo schemą19 ir 
atliekant muitinį didelių grynųjų pinigų 

(2) per pastaruosius penkiasdešimt 
metų muitų sąjunga labai pasikeitė – dabar 
muitinės sėkmingai atlieka daugybę 
užduočių pasienyje. Dirbdamos kartu, jos 
siekia palengvinti etišką ir sąžiningą 
prekybą, mažina biurokratizmą, renka 
nacionalinių biudžetų ir Sąjungos biudžeto 
pajamas ir saugo visuomenę nuo terorizmo, 
grėsmės sveikatai ir aplinkai ir nuo kitų 
pavojų. Visų pirma, kovos su pinigų 
plovimu ir terorizmo finansavimu tikslais 
Sąjungos lygmeniu pradėjusi taikyti 
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sumų perkėlimo tikrinimą siekiant kovoti 
su pinigų plovimu ir terorizmo 
finansavimu, muitinė užėmė priešakinę 
kovos su terorizmu ir organizuotu 
nusikalstamumu liniją. Turėdama plačius 
įgaliojimus, dabar muitinė yra svarbiausia 
institucija, kontroliuojanti per Sąjungos 
išorės sienas vežamas prekes. Šiomis 
aplinkybėmis programa „Muitinė“ ne tik 
turėtų apimti muitinių bendradarbiavimą, 
bet ir remti bendrą muitinių misiją, 
nurodytą Reglamento (ES) Nr. 952/2013 3 
straipsnyje, t. y. remti Sąjungos 
tarptautinės prekybos priežiūrą, vidaus 
rinkos išorės aspektų, bendrosios prekybos 
politikos ir kitų su prekyba susijusių 
bendrųjų Sąjungos politikos sričių 
priemonių įgyvendinimą, taip pat užtikrinti 
visos tiekimo grandinės saugumą. Taigi 
teisinį pagrindą sudarys muitinių 
bendradarbiavimas (SESV 33 straipsnis), 
vidaus rinka (SESV 114 straipsnis) ir 
prekybos politika (SESV 207 straipsnis);

bendrą rizikos valdymo schemą19 ir 
kontroliuodama didelių grynųjų pinigų 
sumų perkėlimą, muitinė užėmė priešakinę 
kovos su terorizmu, organizuotu 
nusikalstamumu ir nesąžininga 
konkurencija liniją. Turėdama plačius 
įgaliojimus, dabar muitinė yra iš tiesų
svarbiausia institucija, kontroliuojanti per 
Sąjungos išorės sienas vežamas prekes. 
Šiomis aplinkybėmis programa „Muitinė“ 
ne tik turėtų apimti muitinių 
bendradarbiavimą, bet ir remti platesnę
muitinių misiją, nurodytą Reglamento (ES) 
Nr. 952/2013 3 straipsnyje, t. y. remti 
Sąjungos tarptautinės prekybos priežiūrą, 
vidaus rinkos išorės aspektų, bendrosios 
prekybos politikos ir kitų su prekyba ir 
tiekimo grandinės saugumu susijusių 
bendrųjų Sąjungos politikos sričių 
priemonių įgyvendinimą. Taigi teisinį 
pagrindą sudarys muitinių 
bendradarbiavimas (SESV 33 straipsnis), 
vidaus rinka (SESV 114 straipsnis) ir 
prekybos politika (SESV 207 straipsnis);

__________________ __________________

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

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagal Programą bus kuriama 
veiksmų sistema, kuria bus siekiama remti 
muitų sąjungą ir muitines ir kuri turėtų 
padėti saugoti Sąjungos ir valstybių narių 
finansinius ir ekonominius interesus; 
apsaugoti Sąjungą nuo nesąžiningos ir 

(3) suteikdama pagrindą veiklai, kuria 
siekiama remti muitų sąjungą ir muitines, 
Programa turėtų padėti saugoti Sąjungos 
ir jos valstybių narių finansinius ir 
ekonominius interesus, apsaugoti Sąjungą 
nuo nesąžiningos ir neteisėtos komercinės 



PE628.618v02-00 8/21 PR\1166716LT.docx

LT

neteisėtos prekybos, kartu remiant teisėtą 
verslo veiklą; užtikrinti Sąjungos ir jos 
gyventojų saugumą bei saugą; sudaryti 
geresnes teisėtos prekybos sąlygas, kad 
visas vidaus rinkos ir pasaulio prekybos 
potencialas būtų naudingas įmonėms ir 
piliečiams.

veiklos, kartu remiant teisėtą verslo veiklą;
užtikrinti Sąjungos ir jos gyventojų 
saugumą bei saugą tuo stiprinant vartotojų 
apsaugą bei gerinant teisėtos prekybos 
sąlygas, kad visas vidaus rinkos ir pasaulio 
prekybos potencialas būtų naudingas 
įmonėms ir piliečiams;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) muitinės valdymas ir kontrolė yra 
dinamiška politikos sritis, kuriai kyla 
iššūkių, pavyzdžiui, dėl politinių ir kitų 
visuomenės permainų, taip pat dėl 
kintančių vartojimo modelių ir elgsenos. 
Todėl Programos lėšomis taip pat reikėtų 
remti muitinės valdymą, tokiais atvejais 
visų pirma IT infrastruktūrą, sudaryti 
sąlygas inovacijoms ir remti novatoriškų 
muitinės politikos srities sprendimų 
kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) siekdama didžiausio efektyvumo ir 
norėdama išvengti dubliavimosi, Komisija 
turėtų Programos įgyvendinimą derinti su 
susijusiomis Sąjungomis programomis ir 
fondais. Tarp jų pirmiausia paminėtina 
programa „Fiscalis“, ES kovos su 
sukčiavimu programa ir Bendrosios 
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rinkos programa, Vidaus saugumo fondas 
ir Integruoto sienų valdymo fondas 
(muitinio tikrinimo įrangos finansinės 
paramos priemonė ir sienų valdymo ir 
vizų priemonė), Reformų rėmimo 
programa, Skaitmeninės Europos 
programa, Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė ir Tarybos sprendimas dėl 
Europos Sąjungos nuosavų išteklių 
sistemos, taip pat įgyvendinimo 
reglamentai ir priemonės.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant remti trečiųjų valstybių 
stojimo ir asociacijos procesą, Programoje, 
įvykdžius tam tikras sąlygas, turėtų būti 
leidžiama dalyvauti stojančiosioms šalims 
ir šalims kandidatėms, taip pat 
potencialioms kandidatėms ir Europos 
kaimynystės politikos šalims partnerėms. 
Programoje gali dalyvauti ir kitos 
trečiosios valstybės konkrečiuose Sąjungos 
ir tų trečiųjų valstybių susitarimuose, kurie 
apima jų dalyvavimą bet kurioje Sąjungos 
programoje, nustatytomis sąlygomis;

(5) siekiant remti trečiųjų valstybių 
stojimo ir asociacijos procesą, Programoje, 
įvykdžius visas sąlygas, turėtų būti 
leidžiama dalyvauti stojančiosioms šalims 
ir šalims kandidatėms, taip pat 
potencialioms kandidatėms ir Europos 
kaimynystės politikos šalims partnerėms. 
Programoje gali dalyvauti ir kitos 
trečiosios valstybės konkrečiuose Sąjungos 
ir atitinkamų trečiųjų valstybių 
susitarimuose dėl tų valstybių dalyvavimo
bet kurioje Sąjungos programoje, 
nustatytomis sąlygomis, jei tas 
dalyvavimas atitinka Sąjungos interesus ir 
daro teigiamą poveikį vidaus rinkai be 
žalos vartotojų apsaugai;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) šiai Programai taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) 2018/XXX21 (toliau –
Finansinis reglamentas). Jame nustatytos 
Sąjungos biudžeto vykdymo taisyklės, tarp 
jų – taisyklės, susijusios su dotacijomis, 
apdovanojimais, viešaisiais pirkimais ir 
kompensacijomis išorės ekspertams;

(6) šiai Programai taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) 2018/104621 (toliau –
Finansinis reglamentas). Finansiniame 
reglamente nustatytos Sąjungos biudžeto 
vykdymo taisyklės, tarp jų – taisyklės, 
susijusios su dotacijomis, apdovanojimais, 
viešaisiais pirkimais ir kompensacijomis 
išorės ekspertams;

__________________ __________________

21 COM(2016) 605 final 21 2018 m. liepos 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 
1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 
1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 
1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 
283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, 
bei panaikinamas Reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 
2018 7 30, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) turint omenyje būsimą Jungtinės 
Karalystės išstojimą iš Sąjungos, į šios 
Programos finansinį paketą neįtrauktos 
išlaidos, atsirasiančios pasirašius 
išstojimo susitarimą. Pasirašius tą 
susitarimą ir Jungtinei Karalystei 
pasitraukus iš visų veikiančių muitinės 
sistemų ir visų formų bendradarbiavimo 
atsiras papildomų išlaidų, kurios šios 
Programos suformavimo metu negali būti 
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apskaičiuotos tiksliai. Todėl su Jungtinės 
Karalystės pasitraukimu iš Sąjungos 
susijusios išlaidos neturėtų būti 
padengiamos programos „Muitinė“ 
paketo lėšomis, nes Programai numatyto 
biudžeto pakaks padengti tik lėšoms, 
kurias galima realistiškai numatyti 
programą formuojant;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į 2010 m. spalio 19 d. 
komunikate „ES biudžeto peržiūra“23

Komisijos prisiimtą įsipareigojimą 
užtikrinti finansavimo programų 
suderinamumą ir supaprastinimą, reikėtų 
dalytis ištekliais su kitomis Sąjungos 
finansavimo priemonėmis, jei numatytais 
veiksmais pagal Programą siekiama 
įvairioms finansavimo priemonėms bendrų 
tikslų, bet atmetama dvigubo finansavimo 
galimybė. Siekiant remti muitų sąjungą ir 
muitinę, veiksmais pagal Programą reikėtų 
užtikrinti darnų Sąjungos išteklių 
naudojimą;

(11) atsižvelgiant į 2010 m. spalio 19 d. 
komunikate „ES biudžeto peržiūra“23

Komisijos prisiimtą įsipareigojimą 
užtikrinti finansavimo programų 
suderinamumą ir supaprastinimą, reikėtų 
dalytis ištekliais su kitomis Sąjungos 
finansavimo priemonėmis, jei numatytais 
veiksmais pagal Programą siekiama 
įvairioms finansavimo priemonėms bendrų 
tikslų, atsižvelgiant į tai, kad programai 
skirta suma apskaičiuota neatsižvelgiant į 
nenumatytas išlaidas, bet atmetant
dvigubo finansavimo galimybę. Siekiant 
remti muitų sąjungą ir muitinę, veiksmais 
pagal Programą reikėtų užtikrinti darnų 
Sąjungos išteklių naudojimą;

__________________ __________________

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

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) finansavimo rūšys ir įgyvendinimo 
metodai pagal šį reglamentą turėtų būti 
pasirenkami remiantis gebėjimu pasiekti 
konkrečius veiksmų tikslus ir rezultatus, 
visų pirma atsižvelgiant į kontrolės 
išlaidas, administracinę naštą ir numatomą 
reikalavimų nesilaikymo riziką. Todėl 
turėtų būti apsvarstyta galimybė naudoti 
vienkartines išmokas, fiksuotąsias normas 
ir vieneto įkainius ir į su išlaidomis 
nesusijusį finansavimą, kaip nustatyta 
Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 
dalyje;

(20) finansavimo rūšys ir įgyvendinimo 
metodai pagal šį reglamentą turėtų būti 
pasirenkami remiantis gebėjimu pasiekti 
konkrečius veiksmų tikslus ir geriausius 
rezultatus, visų pirma atsižvelgiant į 
kontrolės išlaidas, administracinę naštą ir 
numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. 
Todėl turėtų būti apsvarstyta galimybė 
naudoti vienkartines išmokas, fiksuotąsias 
normas ir vieneto įkainius ir į su išlaidomis 
nesusijusį finansavimą, kaip nustatyta 
Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 
dalyje;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendras programos tikslas – remti 
muitų sąjungą ir muitines, kad būtų 
saugomi Sąjungos ir valstybių narių 
finansiniai ir ekonominiai interesai, visoje 
Sąjungoje užtikrintas saugumas ir sauga, 
Sąjunga būtų apsaugota nuo nesąžiningos 
ir neteisėtos prekybos sudarant geresnes
teisėto verslo sąlygas.

1. Bendras Programos tikslas – remti
muitų sąjungą ir valstybių narių muitines 
saugant Sąjungos ir jos valstybių narių 
finansinius ir ekonominius interesus, kad 
būtų užtikrintas jų saugumas ir sauga, o 
Sąjunga apsaugota nuo nesąžiningos ir 
neteisėtos komercinės veiklos, kartu 
skatinant teisėto verslo veiklą ir remiant 
aukšto lygio vartotojų apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkretus Programos tikslas –
remti muitų srities teisės aktų ir politikos 
rengimą ir vienodą įgyvendinimą, muitinių 
bendradarbiavimą ir administracinių 
gebėjimų, be kita ko, žmogiškųjų išteklių 
kompetencijos, stiprinimą ir Europos 
elektroninių sistemų plėtojimą ir veikimą.

2. Konkretus Programos tikslas –
remti muitų srities teisės aktų ir politikos 
rengimą ir vienodą įgyvendinimą, muitinių 
bendradarbiavimą ir 0administracinių 
gebėjimų, be kita ko, žmogiškųjų išteklių 
kompetencijos, stiprinimą ir Europos 
elektroninių sistemų plėtojimą, priežiūrą ir 
veikimą, kad būtų pasiektas tikslas 
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus 
ir vidaus rinkos saugumą. Be to, 
Programa turi konkretų tikslą – remti 
muitinės politikos srities inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Programa turi būti suderinta su 
kitomis ES veiksmų programomis bei 
fondais, kurių tikslai susijusiose srityse 
yra panašūs, ir turi būti naudojama 
Programos ir tų programų bei fondų 
sinergija.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Įgyvendinant Programą laikomasi 
skaidrumo, proporcingumo, vienodo 
požiūrio ir nediskriminavimo principų.
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Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iš 1 dalyje nurodytos sumos taip pat 
gali būti finansuojamos pasirengimo, 
stebėsenos, kontrolės, audito, vertinimo ir 
kitos su Programos valdymu ir pasiektų 
Programos tikslų vertinimu susijusios 
veiklos išlaidos. Be to, iš jos gali būti 
finansuojamos išlaidos, susijusios su 
tyrimais, ekspertų posėdžiais, informavimo
ir komunikacijos veiksmais, jei jos 
susijusios su Programos tikslais, taip pat 
išlaidos, susijusios su informacinių 
technologijų tinklais, kuriuose daugiausia 
dėmesio skiriama informacijos tvarkymui 
ir mainams, įskaitant institucines 
informacinių technologijų priemones ir kitą 
techninę ir administracinę paramą, kurios 
reikia Programai valdyti.

2. Iš 1 dalyje nurodytos sumos taip pat 
gali būti finansuojamos pasirengimo, 
stebėsenos, kontrolės, audito, vertinimo ir 
kitos su Programos valdymu ir pasiektų 
Programos tikslų vertinimu susijusios 
veiklos išlaidos. Be to, iš jos gali būti 
finansuojamos išlaidos, susijusios su 
tyrimais, ekspertų posėdžiais, valstybėms 
narėms ir ekonominės veiklos 
vykdytojams skirtais Komisijos vykdomais 
informavimo ir komunikacijos veiksmais, 
jei jos susijusios su Programos tikslais, taip 
pat išlaidos, susijusios su informacinių 
technologijų tinklais, kuriuose daugiausia 
dėmesio skiriama informacijos tvarkymui 
ir mainams, įskaitant institucines 
informacinių technologijų priemones ir kitą 
techninę ir administracinę paramą, kurios 
reikia Programai valdyti.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Programos lėšomis nedengiamos 
išlaidos, susijusios su Jungtinės 
Karalystės išstojimu iš Sąjungos ir 
vėlesniu pasitraukimu iš visų Sąjungos 
muitinės sistemų ir bendradarbiavimo.

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kitos trečiosios valstybės 
konkrečiuose susitarimuose dėl tos 
trečiosios valstybės dalyvavimo bet kurioje 
Sąjungos programoje nustatytomis 
sąlygomis, jei susitarimu:

c) kitos trečiosios valstybės 
konkrečiuose susitarimuose dėl tos 
trečiosios valstybės dalyvavimo bet kurioje 
Sąjungos programoje nustatytomis 
sąlygomis, jei susitarimu:

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nustatytos dalyvavimo programose 
sąlygos, be kita ko, apskaičiuojami 
finansiniai įnašai atskiroms programoms ir 
jų administracinės išlaidos. Pagal 
Reglamento 2018/XXX [naujojo 
Finansinio reglamento] [21 straipsnio 5 
dalį] šie įnašai sudaro asignuotąsias 
pajamas;

– nustatytos dalyvavimo Programose 
sąlygos, be kita ko, apskaičiuojami 
finansiniai įnašai atskiroms programoms ir 
jų administracinės išlaidos. Pagal 
Reglamento 2018/1046 21 straipsnio 5 dalį
šie įnašai sudaro asignuotąsias pajamas;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) žmogiškųjų išteklių kompetencijos 
ir gebėjimų stiprinimo veiksmus;

d) žmogiškųjų išteklių kompetencijos 
ir gebėjimų stiprinimo veiksmus, įskaitant 
mokymą ir keitimąsi geriausios patirties 
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pavyzdžiais;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išorės ekspertus atrenka Komisija, 
atsižvelgdama į jų gebėjimus, patirtį ir 
žinias, kurių reikia konkrečiam veiksmui, 
vengdama galimo interesų konflikto.

3. Išorės ekspertus atrenka Komisija, 
atsižvelgdama į jų kompetenciją, patirtį šio 
reglamento taikymo srityje ir žinias, kurių 
reikia konkrečiam vykdomam veiksmui, ir 
vengdama galimo interesų konflikto. 
Vykdant atranką išlaikoma verslo atstovų 
ir kitų pilietinės visuomenės ekspertų 
pusiausvyra, be to, atsižvelgiama į lyčių 
lygybės principą. Išorės ekspertų sąrašas 
reguliariai atnaujinamas ir skelbiamas 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 190 straipsnio pagal Programą 
gali būti finansuojama iki 100 % tinkamų 
finansuoti veiksmo išlaidų.

1. Nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 190 straipsnio pagal Programą 
gali būti finansuojama iki 100% tinkamų 
finansuoti veiksmo išlaidų, priklausomai 
nuo veiksmo aktualumo ir numatomo 
poveikio.

Or. en
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) reguliarų informacijos apie 
priemones, kurių imtasi, kad atitinkamos 
institucijos ar ekonominės veiklos 
vykdytojai visapusiškai naudotųsi Europos 
elektroninėmis sistemomis, teikimą 
Komisijai;

d) reguliarų informacijos apie 
priemones, kurių imtasi, kad atitinkamos 
institucijos ar ekonominės veiklos 
vykdytojai visapusiškai ir veiksmingai 
naudotųsi Europos elektroninėmis 
sistemomis, teikimą Komisijai;

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija parengia ir nuolat 
atnaujina Muitinės daugiametį strateginį 
planą, kuriame išvardijamos visos 
užduotys, susijusios su Europos 
elektroninių sistemų plėtojimu ir veikimu, 
kiekvieną sistemą arba jos dalį priskirdama 
šioms kategorijoms:

1. Komisija parengia ir atnaujina 
muitinės srities daugiametį strateginį planą, 
kuriame išvardijamos visos užduotys, 
susijusios su Europos elektroninių sistemų 
plėtojimu ir veikimu, kiekvieną sistemą 
arba jos dalį priskirdama šioms 
kategorijoms:

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendram komponentui – Sąjungos 
lygmeniu plėtojamam Europos elektorinių 
sistemų komponentui, kuriuo naudotis gali 
visos valstybės narės arba kurį dėl 
veiksmingumo, saugumo ir 
racionalizavimo Komisija nustatė kaip 

a) bendram komponentui – Sąjungos 
lygmeniu plėtojamam Europos elektorinių 
sistemų komponentui, kuriuo naudotis gali 
visos valstybės narės arba kurį, 
atsižvelgdama į veiksmingumą, saugumą, 
racionalizavimą ir patikimumą, Komisija 
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bendrą; nustatė kaip bendrą;

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad programos įgyvendinimo 
ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų 
renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 
Todėl Sąjungos lėšų gavėjams nustatomi 
proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.

3. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad programos įgyvendinimo 
ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų 
renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 
Todėl Sąjungos lėšų gavėjams nustatomi 
proporcingi ir aktualūs ataskaitų teikimo 
reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tarpinis Programos vertinimas 
atliekamas, kai yra pakankamai 
informacijos apie Programos
įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip 
ketveriems metams nuo Programos 
įgyvendinimo pradžios.

2. Tarpinis Programos vertinimas 
atliekamas, kai tik atsiranda pakankamai 
informacijos apie jos įgyvendinimą, bet 
praėjus ne daugiau kaip trejiems metams 
nuo Programos įgyvendinimo pradžios.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Galutinį Programos vertinimą 
Komisija atlieka baigiant įgyvendinti 
Programą, bet praėjus ne daugiau kaip 
ketveriems metams po 1 straipsnyje 
nurodyto laikotarpio pabaigos.

3. Galutinį Programos vertinimą 
Komisija atlieka baigiant įgyvendinti 
Programą, bet praėjus ne daugiau kaip 
trejiems metams po 1 straipsnyje nurodyto 
laikotarpio pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vertinimų išvadas ir savo pastabas 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

4. Vertinimų išvadas ir savo pastabas 
Komisija pateikia ir perduoda Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų 
komitetui.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija vykdo su Programa ir jos
veiksmais bei rezultatais susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus. 
Programai skirtais finansiniais ištekliais 
taip pat prisidedama prie institucinės 
komunikacijos apie Sąjungos politikos 
prioritetus, susijusius su 3 straipsnyje 
nurodytais tikslais.

2. Komisija vykdo su Programa, jos 
lėšomis finansuojamais veiksmais ir
rezultatais, kurie pasiekti tais 
finansuojamais veiksmais, susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus. 
Programai skirtais finansiniais ištekliais 
taip pat prisidedama prie institucinės 
komunikacijos apie Sąjungos politikos 
prioritetus, kiek jie susiję su 3 straipsnyje 
nurodytais tikslais.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Programa „Muitinė“ suteikia pagrindą bendradarbiauti muitinės srityje 2021–2027 m. ir 
pakeičia programą „Muitinė 2020“. Programa toliau palengvina valstybių narių institucijų 
koordinavimą ir gebėjimų stiprinimą, įskaitant mokymą ir keitimąsi geriausios patirties 
pavyzdžiais, kad būtų užtikrintas vienodas ES muitinės teisės aktų taikymas. Deja, 
įgyvendinant programą „Muitinė 2020“ perkėlimas į e. muitinės struktūrą liko nebaigtas dėl 
vėlavimo keliose svarbiose IT architektūros dalyse. Todėl viena iš svarbiausių programos 
„Muitinė“ krypčių bus toliau plėtoti, eksploatuoti ir prižiūrėti muitinės IT infrastruktūrą.

Pranešėja yra įsitikinusi, kad ši programa turi būti nuosekli ir turi būti išnaudota visa jos ir 
kitų ES programų bei fondų sinergija, o ją įgyvendinant reikia laikytis skaidrumo, 
proporcingumo, vienodų sąlygų ir nediskriminavimo principų.

Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad skiriant biudžetą šiai programai neatsižvelgta į artėjantį 
Jungtinės Karalystės išstojimą iš ES, be kita ko, iš muitų sąjungos. Savaime suprantama, kad 
dėl to šalims, kurias paveiks šis didelis pokytis, susidarys papildomų sąnaudų, tačiau tos 
išlaidos neturi būti dengiamos programos „Muitinė“ lėšomis. 

Muitinės administravimo ir kontrolės klausimu pranešėja mano, kad tai dinamiška sritis, 
kurios reikalavimai keičiasi kartu su politine ir kitokia visuomenės raida. Todėl programos 
lėšomis taip pat reikėtų remti muitinės valdymą, visų pirma IT srityje, sudaryti sąlygas 
inovacijoms ir remti novatoriškų muitinės politikos srities sprendimų kūrimą. Pranešėja savo 
pakeitimais siekia užpildyti su šiais aspektais susijusias pasiūlymo spragas.

Muitų sąjunga yra vienas bendrosios rinkos kertinių akmenų. Muitinės procesų 
modernizavimas gali stiprinti Europos pramonės konkurencingumą ir palengvinti prekybą ir 
taip skatinti ekonominę veiklą ir ekonomikos augimą ir užtikrinti Europos vartotojų apsaugą. 
Todėl pranešėja mano, kad programa „Muitinė“ labai padės siekti šių tikslų.
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