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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Carina“ 
za sodelovanje na področju carine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0442),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 33, 114 in 207 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0261/2018),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenj Odbora 
za proračun in Odbora za proračunski nadzor (A8-0000/2018),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Program Carina 2020, vzpostavljen 
na podlagi Uredbe (EU) št. 1294/201318, 
in njegovi predhodniki so pomembno 
prispevali k olajšanju in krepitvi 
sodelovanja na področju carine. Številne 
dejavnosti na področju carine so čezmejne 
ter vključujejo in zadevajo vse države 
članice, zato jih posamezne države članice
ne morejo učinkovito in uspešno izvajati.
Carinski program na ravni Unije, ki ga 

(1) Program Carina 2020, uveden z 
Uredbo (EU) št. 1294/201318, in njegovi 
predhodniki so pomembno prispevali k 
olajšanju in krepitvi sodelovanja na 
področju carine. Številne dejavnosti na 
področju carine so čezmejne ter vključujejo 
in zadevajo vse države članice, zato jih 
posamezna država članica ne more sama
učinkovito in uspešno izvajati. Carinski 
program za vso Unijo, ki ga izvaja 
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izvaja Komisija, zagotavlja državam 
članicam okvir Unije za razvoj teh 
dejavnosti sodelovanja, ki je stroškovno 
učinkovitejši, kot če bi vsaka država 
članica vzpostavila lasten okvir 
sodelovanja na dvostranski ali večstranski 
podlagi. Zato je ustrezno, da se zagotovi 
nadaljevanje financiranja dejavnosti na 
področju carinskega sodelovanja s strani 
Unije z uvedbo novega programa na istem 
področju, in sicer programa Carina.

Komisija, zagotavlja državam članicam 
okvir na ravni Unije za razvoj teh 
dejavnosti sodelovanja, ki je stroškovno 
učinkovitejši, kot če bi vsaka država 
članica vzpostavila svoj okvir sodelovanja 
na dvostranski ali večstranski ravni.
Carinski program ima tudi bistveno vlogo 
pri varstvu finančnih interesov Unije in 
držav članic. Zato je ustrezno in 
učinkovito, da se zagotovi nadaljevanje 
financiranja dejavnosti na področju 
carinskega sodelovanja s strani Unije z 
uvedbo novega programa na istem 
področju, in sicer programa Carina.

__________________ __________________

18 Uredba (EU) št. 1294/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o uvedbi akcijskega programa za 
carino v Evropski uniji za obdobje 2014–
2020 (Carina 2020) in razveljavitvi 
Odločbe št. 624/2007/ES (UL L 347, 
20.12.2013, str. 209).

18 Uredba (EU) št. 1294/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o uvedbi akcijskega programa za 
carino v Evropski uniji za obdobje 2014–
2020 (Carina 2020) in razveljavitvi 
Odločbe št. 624/2007/ES (UL L 347, 
20.12.2013, str. 209).

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Carinska unija se je v zadnjih 
petdesetih letih zelo razvila, carinske 
uprave pa zdaj na mejah uspešno izvajajo 
najrazličnejše naloge. S skupnim 
delovanjem olajšujejo trgovino in 
zmanjšujejo birokracijo, pobirajo prihodke 
za nacionalne proračune in proračun Unije 
ter varujejo javnost pred terorističnimi, 
zdravstvenimi, okoljskimi in drugimi 
nevarnostmi. Zlasti z uvedbo skupnega 
okvira EU za upravljanje tveganja19 ter 
carinskega nadzora pretokov večjih 
količin denarja za boj proti pranju denarja 
in financiranju terorizma se carina v prvih 

(2) Carinska unija se je v zadnjih 
petdesetih letih zelo razvila, carinske 
uprave pa zdaj na mejah uspešno 
izpolnjujejo širok nabor nalog. S skupnim 
delovanjem si prizadevajo olajšati etično 
in pravično trgovino in zmanjšati
birokracijo, pobirajo prihodke za 
nacionalne proračune in proračun Unije ter 
varujejo prebivalstvo pred terorističnimi, 
zdravstvenimi in okoljskimi, pa tudi
drugimi nevarnostmi. Zlasti z uvedbo 
skupnega okvira19 za upravljanje tveganja
na področju carine na ravni Unije in z 
nadzorom nad velikimi količinami 
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vrstah bojuje proti terorizmu in 
organiziranemu kriminalu. Glede na ta 
široki mandat je carina zdaj dejansko 
vodilni organ za nadzor blaga na zunanjih 
mejah Unije. Ob upoštevanju tega bi moral 
program Carina kriti ne le sodelovanje na 
področju carine, temveč bi moral podporo 
razširiti na splošne naloge carinskih 
organov, kot so opredeljene v členu 3 
Uredbe (EU) št. 952/2013, tj. nadzoru 
mednarodne trgovine Unije, izvajanju 
zunanjih vidikov notranjega trga, skupni 
trgovinski politiki in drugim skupnim 
politikam Unije, ki vplivajo na trgovino, 
ter k splošni varnosti dobavne verige. 
Pravna podlaga bo zato zajemala carinsko 
sodelovanje (člen 33 PDEU), notranji trg 
(člen 114 PDEU) in trgovinsko politiko 
(člen 207 PDEU).

denarnih tokov za boj proti pranju denarja 
in financiranju terorizma carinski organi 
zavzemajo vodilno vlogo v boju proti 
terorizmu in nepošteni konkurenci. Glede 
na ta obširni mandat so carinski organi
zdaj resnično glavni organi za nadzor 
blaga na zunanjih mejah Unije. V tem 
okviru bi moral program Carina kriti ne le 
sodelovanje na področju carine, temveč 
tudi zagotoviti podporo širšemu 
poslanstvu carine, kot je določeno v 
členu 3 Uredbe (EU) št. 952/2013, in sicer 
nadzoru mednarodne trgovine Unije, 
izvajanju zunanjih vidikov notranjega trga, 
skupni trgovinski politiki in drugim 
skupnim politikam Unije, ki vplivajo na 
trgovino in splošno varnost dobavne 
verige. Pravna podlaga bo zato zajemala 
carinsko sodelovanje (člen 33 PDEU), 
notranji trg (člen 114 PDEU) in trgovinsko 
politiko (člen 207 PDEU).

__________________ __________________

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

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Z zagotavljanjem okvira za ukrepe, 
katerih cilj je podpora carinske unije in 
carinskih organov, bi moral program 
prispevati k zaščiti finančnih in 
gospodarskih interesov Unije in njenih 
držav članic; zaščiti Unije pred nepravično 
in nezakonito trgovino ob podpori
zakonitih poslovnih dejavnosti; 
zagotavljanju varnosti in zaščite Unije in 

(3) Z zagotavljanjem okvira za ukrepe, 
katerega cilj je podpreti carinsko unijo in 
carinske organe, bi moral program 
prispevati k zaščiti finančnih in 
gospodarskih interesov Unije in njenih 
držav članic; zaščiti Unije pred 
nezakonitimi trgovinskimi praksami ob 
spodbujanju zakonitih poslovnih 
dejavnosti, zagotavljanju varnosti in zaščite 
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njenih prebivalcev; ter olajšanju zakonite 
trgovine, da lahko podjetja in državljani 
izkoristijo celoten potencial notranjega trga 
in svetovne trgovine.

Unije in njenih prebivalcev, s tem pa 
krepitvi varstva potrošnikov in olajševanju
zakonite trgovine, da lahko podjetja in 
državljani izkoristijo celoten potencial 
notranjega trga in svetovne trgovine.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Carinsko upravljanje in kontrole 
so dinamično področje, ki se spoprijema z 
novimi izzivi, na primer zaradi političnih 
in drugih družbenih sprememb ter 
spreminjajočih se vzorcev potrošnje in 
potrošniških navad. Zato bi program v 
takih primerih moral podpirati tudi 
upravljanje carine, zlasti v zvezi z 
infrastrukturo IT, in omogočati inovacije 
ter oblikovanje inovativnih rešitev na 
področju carinske politike.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Da bi Komisija zagotovila kar 
največjo učinkovitost programa in 
preprečila prekrivanje, bi morala 
usklajevati izvajanje programa s 
povezanimi programi in skladi Unije. To 
obsega zlasti program Fiscalis, program 
EU za boj proti goljufijam in program za 
enotni trg, pa tudi Sklad za notranjo 
varnost in Sklad za integrirano 
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upravljanje meja (instrument za finančno 
podporo za opremo za carinske kontrole 
in instrument za finančno podporo za 
upravljanje meja in vizume), program za 
podporo strukturnim reformam, program 
za digitalno Evropo, Instrument za 
povezovanje Evrope, Sklep Sveta o 
sistemu virov lastnih sredstev Evropske 
unije ter izvedbene uredbe in ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V podporo procesu pristopa in 
pridruževanja tretjih držav bi moralo biti 
sodelovanje v programu omogočeno tudi 
za pristopne države in države kandidatke 
kot tudi za potencialne države kandidatke 
in partnerske države evropske sosedske 
politike, če so izpolnjeni nekateri pogoji. 
V programu lahko sodelujejo tudi druge 
tretje države, in sicer v skladu s pogoji, 
določenimi v posebnih sporazumih med 
Unijo in zadevnimi državami, ki 
obravnavajo njihovo sodelovanje v 
katerem koli programu Unije.

(5) V podporo procesu pristopa in 
pridruževanja tretjih držav bi moralo biti 
sodelovanje v programu omogočeno tudi 
za pristopne države in države kandidatke 
kot tudi za potencialne države kandidatke 
in partnerske države evropske sosedske 
politike, če so izpolnjeni vsi pogoji. V
programu lahko sodelujejo tudi druge tretje 
države pod pogoji, določenimi v posebnih 
sporazumih med Unijo in zadevnimi 
državami o sodelovanju v katerem koli 
programu Unije, če je sodelovanje v 
interesu Unije in če ima pozitiven učinek 
na notranji trg, ne da bi vplivalo na 
varstvo potrošnikov.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Uredba (EU, Euratom) [2018/XXX] (6) Za program bi morala veljati 
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Evropskega parlamenta in Sveta21

(finančna uredba) se uporablja za ta 
program. Določa pravila o izvrševanju 
proračuna Unije, vključno s predpisi o 
nepovratnih sredstvih, nagradah, javnem 
naročanju in povračilu stroškov zunanjih 
strokovnjakov.

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046
Evropskega parlamenta in Sveta (v 
nadaljevanju: finančna uredba). Finančna 
uredba določa pravila o izvrševanju 
proračuna Unije, vključno s predpisi o 
nepovratnih sredstvih, nagradah, javnem 
naročanju in povračilu stroškov zunanjih 
strokovnjakov.

__________________ __________________

21 COM(2016) 605 final. 21 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, 
(EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, 
(EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, 
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa 
št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe 
(EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 
30.7.2018, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Glede na bližnji izstop Združenega 
kraljestva iz Unije se pri finančnih 
sredstvih tega programa ne upoštevajo 
stroški, ki nastanejo zaradi sklenitve 
sporazuma o izstopu. Sklenitev tega 
sporazuma in umik Združenega kraljestva 
iz vseh obstoječih carinskih sistemov in 
sodelovanja bosta povzročila dodatne 
stroške, ki jih v času oblikovanja tega 
programa ni mogoče natančno oceniti. 
Stroški, povezani z izstopom Združenega 
kraljestva iz Unije, zato ne bi smeli biti 
kriti iz sredstev za carinski program, saj 
bo predvideni proračun v programu 
zadostoval zgolj za kritje stroškov, ki jih je 
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bilo realistično mogoče predvideti v času 
oblikovanja programa.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V skladu z zavezo Komisije, da bo 
zagotovila skladnost in poenostavitev 
programov financiranja, kot je določeno v 
Sporočilu dne 19. oktobra 2010 z naslovom 
„Pregled proračuna EU“23, bi bilo treba 
sredstva deliti z drugimi instrumenti 
financiranja Unije, če so predvideni ukrepi 
v okviru programa namenjeni 
uresničevanju ciljev, ki so skupni različnim 
instrumentom financiranja, pri čemer je 
izključeno dvojno financiranje. Ukrepi v 
okviru programa bi prav tako morali 
zagotoviti skladnost pri uporabi sredstev 
Unije, s katerimi se podpirajo carinska 
unija in carinski organi.

(11) V skladu z zavezo Komisije, da bo 
zagotovila skladnost in poenostavitev 
programov financiranja, kot je določeno v 
Sporočilu dne 19. oktobra 2010 z naslovom 
„Pregled proračuna EU“23, bi bilo treba 
sredstva deliti z drugimi instrumenti 
financiranja Unije, če so predvideni ukrepi 
v okviru programa namenjeni 
uresničevanju ciljev, ki so skupni različnim 
instrumentom financiranja, pri tem pa 
upoštevati, da se pri izračunu zneska, 
dodeljenega temu programu, ne 
upoštevajo nepredvideni izdatki, pri čemer 
je izključeno dvojno financiranje. Ukrepi v 
okviru programa bi prav tako morali 
zagotoviti skladnost pri uporabi sredstev 
Unije, s katerimi se podpirajo carinska 
unija in carinski organi.

__________________ __________________

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

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Vrste financiranja in metode 
izvajanja v skladu s to uredbo bi morale 

(20) Vrste financiranja in metode 
izvajanja v skladu s to uredbo bi morale 
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biti izbrane na podlagi njihove sposobnosti 
za doseganje specifičnih ciljev ukrepov in 
za uresničevanje rezultatov, pri čemer bi se 
upoštevali zlasti stroški kontrol, upravno 
breme in pričakovano tveganje 
neskladnosti. Pri tem bi bilo treba 
razmisliti o uporabi pavšalnih zneskov, 
pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter o 
financiranju, ki ni povezano s stroški, kot 
je navedeno v členu 125(1) finančne 
uredbe.

biti izbrane na podlagi njihove sposobnosti 
za doseganje specifičnih ciljev ukrepov in 
za uresničevanje najboljših rezultatov, pri 
čemer bi se upoštevali zlasti stroški 
kontrol, upravno breme in pričakovano 
tveganje neskladnosti. Pri tem bi bilo treba 
razmisliti o uporabi pavšalnih zneskov, 
pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter o 
financiranju, ki ni povezano s stroški, kot 
je navedeno v členu 125(1) finančne 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj programa je podpirati 
carinsko unijo in carinske organe pri zaščiti
finančnih in gospodarskih interesov Unije 
in njenih držav članic, zagotavljati varnost 
in zaščito znotraj Unije ter ščititi Unijo
pred nepravično in nezakonito trgovino, 
hkrati pa olajševati zakonito poslovno 
dejavnost.

1. Splošni cilj programa je podpirati 
carinsko unijo in carinske organe držav 
članic pri varovanju finančnih in 
gospodarskih interesov Unije in njenih 
držav članic, da se znotraj Unije 
zagotovita njihova varnost in zaščita pred 
nepravičnimi in nezakonitimi trgovinskimi 
praksami, hkrati pa spodbudijo zakonite 
poslovne dejavnosti in visoka raven 
varstva potrošnikov.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Posebni cilj programa je podpirati 
pripravo in enotno izvajanje carinske 
zakonodaje in politike ter carinsko 
sodelovanje in krepitev upravnih 

2. Posebni cilj programa je podpirati 
pripravo in enotno izvajanje carinske 
zakonodaje in politike ter carinsko 
sodelovanje in krepitev upravnih 
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zmogljivosti, vključno z usposabljanjem 
ljudi ter razvojem in delovanjem evropskih 
elektronskih sistemov.

zmogljivosti, vključno z usposabljanjem 
ljudi ter razvojem, delovanjem in 
vzdrževanjem evropskih elektronskih 
sistemov, da se dosežeta cilj zaščite 
finančnih interesov Unije in varnost 
notranjega trga. Poleg tega je njegov 
posebni cilj podpiranje inovacij na 
področju carinske politike.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Program je skladen z drugimi 
akcijskimi programi in skladi Unije, ki 
imajo podobne cilje na povezanih 
področjih, in izkorišča sinergije z njimi.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Pri izvajanju tega programa je 
treba upoštevati načela preglednosti, 
sorazmernosti, enake obravnave in 
nediskriminacije.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek iz odstavka 1 lahko krije 
tudi odhodke za dejavnosti pripravljanja, 
spremljanja, kontrole, revizije, ocenjevanja 
in druge dejavnosti za upravljanje 
programa ter ocenjevanje doseganja 
njegovih ciljev. Poleg tega lahko krije tudi 
odhodke, povezane s študijami, srečanji 
strokovnjakov ter ukrepi informiranja in 
komuniciranja, če so povezani s cilji 
programa, ter odhodke za informacijska 
omrežja, ki so osredotočena na obdelavo in 
izmenjavo informacij, vključno s 
korporativnimi informacijskimi orodji ter 
drugo tehnično in upravno pomočjo, 
potrebno v povezavi z upravljanjem 
programa.

2. Znesek iz odstavka 1 lahko krije 
tudi odhodke za dejavnosti pripravljanja, 
spremljanja, kontrole, revizije, ocenjevanja 
in druge dejavnosti za upravljanje 
programa ter ocenjevanje doseganja 
njegovih ciljev. Poleg tega lahko krije tudi 
odhodke, povezane s študijami, srečanji 
strokovnjakov ter ukrepi informiranja in 
komuniciranja Komisije, namenjenimi 
državam članicam in gospodarskim 
subjektom, če so povezani s cilji programa, 
ter odhodke za informacijska omrežja, ki 
so osredotočena na obdelavo in izmenjavo 
informacij, vključno s korporativnimi 
informacijskimi orodji ter drugo tehnično 
in upravno pomočjo, potrebno v povezavi z 
upravljanjem programa.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Program se ne uporablja za kritje 
stroškov v zvezi z izstopom Združenega 
kraljestva iz Unije ter njegov posledični 
umik iz carinskih sistemov in sodelovanja 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) druge tretje države v skladu s
pogoji, določenimi v posebnem 
sporazumu, ki ureja udeležbo tretje države 
v katerem koli programu Unije, če 
sporazum:

(c) druge tretje države pod pogoji, 
določenimi v posebnem sporazumu o 
udeležbi tretje države v katerem koli 
programu Unije, če sporazum:

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– določa pogoje udeležbe v 
programih, vključno z izračunom finančnih 
prispevkov za posamezne programe in 
njihove upravne stroške. Ti prispevki so 
namenski prejemki v skladu s členom 
[21(5)] Uredbe [2018/XXX] [nove 
finančne uredbe];

– določa pogoje za udeležbo v 
programih, vključno z izračunom finančnih 
prispevkov za posamezne programe in 
njihove upravne stroške; Ti prispevki so 
namenski prejemek v skladu s členom 
21(5) Uredbe 2018/1046;

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ukrepe za izboljševanje 
usposobljenosti in sposobnosti ljudi;

(d) ukrepe za izboljševanje 
usposobljenosti in sposobnosti ljudi, 
vključno z usposabljanji in izmenjavo 
zgledov najbolje prakse;

Or. en
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zunanje strokovnjake izbere 
Komisija na podlagi njihovih spretnosti, 
izkušenj in znanj, ki so pomembni za 
specifične dejavnosti, pri čemer se izogne 
morebitnemu nasprotju interesov.

3. Zunanje strokovnjake izbere 
Komisija na podlagi njihove strokovne 
usposobljenosti, izkušenj na področju 
uporabe te Uredbe in njihovega 
ustreznega poznavanja sprejetih 
specifičnih ukrepov, pri čemer se izogne 
morebitnemu nasprotju interesov. Pri izbiri 
mora najti ravnotežje med predstavniki 
poslovnega sveta in drugimi strokovnjaki 
civilne družbe ter upoštevati načelo 
enakosti spolov. Seznam zunanjih 
strokovnjakov se redno posodablja in je 
dostopen javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Program lahko z odstopanjem od 
člena 190 finančne uredbe financira do 
100 % upravičenih stroškov ukrepa.

1. Program lahko z odstopanjem od 
člena 190 finančne uredbe financira do 
100 % upravičenih stroškov ukrepa glede 
na pomembnost ukrepa in ocenjeni 
učinek.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) redno obveščanje Komisije o (d) redno zagotavljanje informacij
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ukrepih, s katerimi svojim organom ali 
gospodarskim subjektom omogočajo polno 
uporabo evropskih elektronskih sistemov;

Komisije o ukrepih, s katerimi zadevnim
organom ali gospodarskim subjektom 
omogočajo polno in učinkovito uporabo 
evropskih elektronskih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija pripravi in posodablja 
večletni strateški načrt za carino, v 
katerem so naštete vse naloge v zvezi z 
razvojem in delovanjem evropskih 
elektronskih sistemov ali njihovih delov, 
poleg je vsak sistem ali njegov del tudi 
razvrščen kot:

1. Komisija pripravi in posodablja 
večletni strateški načrt za področje carine, 
v katerem so naštete vse naloge v zvezi z 
razvojem in delovanjem evropskih 
elektronskih sistemov in je razvrščen vsak 
sistem ali del sistema kot:

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skupna komponenta: komponenta 
evropskega elektronskega sistema, razvita 
na ravni Unije, ki je na voljo vsem 
državam članicam ali ki jo je Komisija 
opredelila kot skupno zaradi njene 
učinkovitosti, varnosti in poenostavitve;

(a) skupna komponenta: komponenta 
evropskega elektronskega sistema, razvita 
na ravni Unije, ki je na voljo vsem 
državam članicam ali ki jo je Komisija 
opredelila kot skupno zaradi njene 
učinkovitosti, varnosti poenostavitve in 
zanesljivosti;

Or. en
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sistem za poročanje o smotrnosti 
zagotavlja, da se podatki za spremljanje 
izvajanja in rezultatov programa zbirajo 
uspešno, učinkovito in pravočasno. V ta 
namen se prejemnikom finančnih sredstev 
Unije naložijo sorazmerne zahteve glede 
poročanja.

3. Sistem za poročanje o smotrnosti 
zagotavlja, da se podatki za spremljanje 
izvajanja in rezultatov programa zbirajo 
uspešno, učinkovito in pravočasno. V ta 
namen se prejemnikom finančnih sredstev 
Unije naložijo sorazmerne in ustrezne 
zahteve glede poročanja.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vmesna ocena programa se opravi, 
ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju 
programa, vendar najpozneje v štirih letih 
od začetka izvajanja programa.

2. Vmesna ocena programa se opravi
takoj, ko je na voljo dovolj informacij o 
izvajanju programa, vendar najpozneje tri 
leta po začetku izvajanja programa.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na koncu izvajanja programa, 
vendar ne pozneje kot v štirih letih po 
zaključku obdobja iz člena 1, Komisija 
opravi končno oceno programa.

3. Na koncu izvajanja programa, 
vendar ne pozneje kot v treh letih po 
zaključku obdobja iz člena 1, Komisija 
opravi končno oceno programa.

Or. en
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija zaključke teh ocen skupaj 
s svojimi pripombami predloži
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij.

4. Komisija zaključke teh ocen skupaj 
s svojimi pripombami predstavi in sporoči
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi s 
programom ter njegovimi ukrepi in 
rezultati. Finančna sredstva, dodeljena 
programu, prispevajo tudi k 
institucionalnemu komuniciranju o 
političnih prioritetah Unije, kolikor so 
povezane s cilji iz člena 3.

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi s 
programom, z ukrepi, ki se financirajo iz 
programa, in rezultati, ki se s temi 
financiranimi ukrepi dosežejo. Finančna 
sredstva, dodeljena programu, prispevajo 
tudi k institucionalnemu obveščanju o 
političnih prednostnih nalogah Unije, 
kolikor so povezane s cilji iz člena 3.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Program Carina določa okvir za sodelovanje na področju carine za obdobje 2021–2027 in je 
naslednik programa Carina 2020. Še naprej olajšuje usklajevanje med organi držav članic in 
gradnjo zmogljivosti, vključno z usposabljanjem in izmenjavo zgledov najboljše prakse, da bi 
zagotovil enotno izvajanje carinske zakonodaje EU. Na žalost zaradi zamud v nekaterih delih
zadevnega sistema IT prenos strukture e-carine v programu Carina 2020 še ni dokončan. Zato 
bo v carinskem programu ena od glavnih usmeritev nadaljnji razvoj, delovanje in vzdrževanje 
carinske infrastrukture IT.

Poročevalka meni, da bi moral biti ta program skladen in bi moral izkoristiti vse sinergije z 
drugimi programi in skladi EU, pri njegovem izvajanju pa bi bilo treba spoštovati načela 
preglednosti, sorazmernosti, enake obravnave in nediskriminacije.

Upoštevati bi bilo treba tudi, da proračun za ta program ne zajema bližajočega se izstopa 
Združenega kraljestva iz EU, tudi in carinske unije. To bo očitno povzročilo dodatne stroške 
državam, ki jih bo prizadela ta velika sprememba, toda ti stroški ne bi smeli biti kriti iz 
carinskega programa. 

Pri carinskem upravljanju in kontrolah gre po mnenju poročevalke za dinamično področje, 
kjer se zahteve spreminjajo s političnimi in drugimi spremembami v družbi. Zato bi program 
v takih razmerah moral podpreti tudi upravljanje carine, zlasti v zvezi z infrastrukturo IT, in 
omogočiti inovacije ter ustvarjanje inovativnih rešitev na področju carinske politike. Namen 
poročevalkinih sprememb je dopolniti predlog na navedenih področjih.

Carinska unija je eden od glavnih stebrov enotnega trga. Posodobitev carinskih postopkov 
lahko z okrepitvijo konkurenčnosti evropske industrije in olajšanjem trgovine ter 
zagotovitvijo varstva za evropske potrošnike spodbudi gospodarsko dejavnost in rast. Zato je 
po poročevalkinem mnenju carinski program bistven za doseganje tega cilja.
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