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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett 
tullprogram för samarbete i tullfrågor
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0442),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 33, 114 och 207 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0261/2018),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för rättsliga frågor 
(A8-0000/2018).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Det Tull 2020-program som 
inrättades genom förordning (EU) nr 
1294/20132 och dess föregående program
har i betydande mån bidragit till att 
underlätta och förstärka tullsamarbetet. 
Många av verksamheterna på tullområdet
är gränsöverskridande genom att de

(1) Tull 2020-programmet, som 
inrättades genom förordning (EU) nr 
1294/20132, och dess föregångare har 
bidragit avsevärt till att underlätta och 
stärka tullsamarbetet. Mycket av 
tullverksamheten är gränsöverskridande 
genom att den involverar och berör 
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involverar och berör samtliga 
medlemsstater, och de kan således inte 
utföras ändamålsenligt och effektivt av 
enskilda medlemsstater. Ett tullprogram på 
unionsnivå som genomförs av 
kommissionen erbjuder medlemsstaterna 
en unionsram inom vilken de kan
utveckla dessa samarbetsaktiviteter, vilket 
är mera kostnadseffektivt än om varje 
medlemsstat själv skulle inrätta enskilda
samarbetsramar på bilateral eller 
multilateral grund. En fortsatt 
finansiering från unionens sida av 
verksamheter på området för tullsamarbete 
bör följaktligen säkerställas genom att
man inrättar ett nytt program på samma 
område, tullprogrammet.

samtliga medlemsstater och kan därför inte 
genomföras ändamålsenligt och effektivt 
av varje medlemsstat på egen hand. Ett 
unionsomfattande tullprogram som 
genomförs av kommissionen förser
medlemsstaterna med ramar på 
unionsnivå för att utveckla detta 
samarbete, vilket är mer kostnadseffektivt 
än om varje medlemsstat själv inrättar 
sina egna samarbetsramar på bilateral eller 
multilateral nivå. Tullprogrammet spelar 
också en väsentlig roll för att skydda 
unionens och medlemsstaternas 
ekonomiska intressen. Det är därför 
lämpligt och effektivt att säkerställa 
kontinuiteten i unionens 
finansieringsverksamhet på området för 
tullsamarbete genom att ett nytt program 
inrättas på samma område, nämligen
tullprogrammet.

__________________ __________________

2 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1294/2013 av den 11 december 
2013 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i 
Europeiska unionen för perioden 2014–
2020 (Tull 2020) och om upphävande av 
beslut nr 624/2007/EG (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 209).

2 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1294/2013 av den 11 december 
2013 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i 
Europeiska unionen för perioden 2014–
2020 (Tull 2020) och om upphävande av 
beslut nr 624/2007/EG (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 209).

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Tullunionen har utvecklats 
väsentligt under de femtio senaste åren och 
tullförvaltningarna utför nu en bred 
uppsättning av uppgifter vid gränserna.
Tillsammans arbetar de för att underlätta 
handeln och minska byråkratin, ta ut 
inkomster för nationella budgetars och 
unionsbudgetens räkning och skydda 

(2) Tullunionen har utvecklats avsevärt
under de femtio senaste åren, och 
tullförvaltningarna fullgör nu 
framgångsrikt en lång rad olika uppgifter 
vid gränsen. De arbetar tillsammans och 
strävar efter att underlätta en etisk och 
rättvis handel och minska byråkratin, 
inkassera intäkter till nationella budgetar
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allmänheten mot terrorism, hälso- och 
miljöhot och andra hot. Särskilt införandet 
av den EU-omfattande gemensamma 
ramen för riskhantering3 och tullens 
kontroll av förflyttningar av stora 
kontantbelopp för att bekämpa 
penningtvätt och finansiering av terrorism 
innebär att tullen står i främsta ledet när 
det gäller att bekämpa terrorism och
organiserad brottslighet. Med detta breda
uppdrag utgör tullen nu i praktiken den 
ledande myndigheten för kontroll av varor 
vid unionens yttre gränser. Mot denna 
bakgrund bör tullprogrammet inte enbart 
täcka tullsamarbete utan även stödja 
tullmyndigheternas uppdrag i stort som
det anges i artikel 3 i förordning (EU) nr 
952/2013, dvs. att övervaka unionens 
internationella handel, bidra till
genomförandet av de externa aspekterna av 
den inre marknaden, den gemensamma 
handelspolitiken och annan gemensam 
politik på unionsnivå som har betydelse 
för handeln, och bidra till leveranskedjans 
säkerhet. Den rättsliga grunden täcker 
således tullsamarbete (artikel 33 i EUF-
fördraget), den inre marknaden (artikel 114 
i EUF-fördraget) och handelspolitiken 
(artikel 207 i EUF-fördraget).

och unionsbudgeten och skydda 
befolkningen mot terroristhot, hälso- och 
miljöhot samt andra hot. Särskilt genom att 
införa gemensamma ramar3 för 
riskhantering på tullområdet på 
unionsnivå och genom att kontrollera
stora kontantflöden för att bekämpa 
penningtvätt och finansiering av terrorism 
går tullmyndigheterna i bräschen för att 
bekämpa terrorism, organiserad 
brottslighet och illojal konkurrens. Med 
tanke på deras omfattande uppdrag utgör 
tullmyndigheterna nu på allvar de 
huvudansvariga myndigheterna för 
kontrollen av varor vid unionens yttre 
gränser. Mot denna bakgrund bör 
tullprogrammet inte bara omfatta
tullsamarbete utan även stödja det bredare 
tulluppdrag som anges i artikel 3 i 
förordning (EU) nr 952/2013, nämligen 
tillsynen av unionens internationella 
handel och genomförandet av de externa 
aspekterna av den inre marknaden, den 
gemensamma handelspolitiken och annan 
gemensam unionspolitik som påverkar
handeln och leveranskedjans säkerhet. Den 
rättsliga grunden täcker således 
tullsamarbete (artikel 33 i EUF-fördraget), 
den inre marknaden (artikel 114 i EUF-
fördraget) och handelspolitiken (artikel 207 
i EUF-fördraget).

__________________ __________________

3

https://ec.europa.eu/taxation_customs/gene
ral-information-customs/customs-risk-
management/measures-customs-risk-
management-framework-crmf_en

3

https://ec.europa.eu/taxation_customs/gene
ral-information-customs/customs-risk-
management/measures-customs-risk-
management-framework-crmf_en

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Genom att tillhandahålla en ram för 
åtgärder som har som mål att stödja 
tullunionen och tullmyndigheterna bör 
programmet bidra till att skydda unionens 
och dess medlemsstaters budgetintressen 
och ekonomiska intressen, skydda unionen 
mot illojal och olaglig handel samtidigt 
som legitim affärsverksamhet gynnas, 
garantera säkerhet och skydd för unionen 
och dess invånare och underlätta legitim 
handel, så att företag och invånare till 
fullo kan dra nytta av den inre marknadens 
och världshandelns fördelar.

(3) Genom att tillhandahålla ramar för 
åtgärder som har som mål att stödja 
tullunionen och tullmyndigheterna bör 
programmet bidra till skyddet av unionens 
och dess medlemsstaters budgetintressen 
och ekonomiska intressen, skydda unionen 
mot otillbörliga och olagliga 
affärsmetoder, samtidigt som legitim 
affärsverksamhet uppmuntras, garantera 
säkerhet och skydd för unionen och dess 
invånare och därmed stärka 
konsumentskyddet samt underlätta legitim 
handel, så att företag och allmänhet kan 
dra nytta av den inre marknadens och 
världshandelns fulla potential.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Tullförvaltning och tullkontroll är 
ett dynamiskt politikområde som står inför 
nya utmaningar, till exempel på grund av 
den politiska utvecklingen och annan 
samhällsutveckling samt 
konsumtionsmönster och 
konsumentbeteenden i förändring. 
Programmet bör därför också stödja 
tullförvaltning, särskilt i fråga om it-
infrastrukturen, i sådana situationer och 
möjliggöra innovation och skapande av 
innovativa lösningar på det tullpolitiska 
området.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) För att säkerställa maximal 
effektivitet och undvika överlappningar 
bör kommissionen samordna 
genomförandet av programmet med 
relaterade unionsprogram och 
unionsfonder. Detta inbegriper i 
synnerhet Fiscalisprogrammet, EU:s 
program för bedrägeribekämpning och 
programmet för den inre marknaden, 
liksom Fonden för inre säkerhet och 
Fonden för integrerad gränsförvaltning 
(instrumentet för ekonomiskt stöd för 
tullkontrollutrustning och instrumentet 
för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning 
och visering ), reformstödsprogrammet, 
programmet för ett digitalt Europa, 
Fonden för ett sammanlänkat Europa 
samt rådets beslut om systemet för 
Europeiska unionens egna medel med 
dess genomförandeförordning och 
genomförandebestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att stödja tredjeländers 
anslutning och associering bör programmet 
vara öppet för deltagande av anslutande 
länder, kandidatländer, potentiella 
kandidater och de partnerländer som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken, förutsatt att vissa
villkor är uppfyllda. Det får även vara 
öppet för andra tredjeländer i enlighet med

(5) För att stödja tredjeländers 
anslutning och associering bör programmet 
vara öppet för deltagande av anslutande 
länder, kandidatländer, potentiella 
kandidater och partnerländer som omfattas 
av den europeiska grannskapspolitiken, 
förutsatt att samtliga villkor är uppfyllda. 
Det får även vara öppet för andra 
tredjeländer på de villkor som föreskrivs i 
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villkor som anges i särskilda avtal mellan 
unionen och dessa länder angående deras
deltagande i unionens program.

särskilda avtal mellan unionen och de 
berörda länderna om dessa länders
deltagande i unionens program, om detta 
deltagande ligger i unionens intresse och 
har en positiv inverkan på den inre 
marknaden utan att påverka 
konsumentskyddet.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) [2018/XXX]5

(nedan kallad budgetförordningen) är 
tillämplig på detta program. I den 
förordningen fastställs regler för 
genomförandet av unionens budget, 
inklusive regler om bidrag, priser, 
upphandling och ersättning till externa 
experter.

(6) Programmet bör omfattas av
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) 2018/10465 (nedan kallad 
budgetförordningen). I 
budgetförordningen fastställs reglerna för 
genomförandet av unionens budget, 
inklusive regler om bidrag, priser, 
upphandling och ersättning till externa 
experter.

__________________ __________________

5 COM(2016) 605 final. 5 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring 
av förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 
541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) När det gäller Förenade 
kungarikets förestående utträde ur 
unionen beaktar finansieringsramen för 
detta program inte de kostnader som 
följer av avtalet om utträde. 
Undertecknandet av detta avtal och 
Förenade kungarikets tillbakadragande 
från alla befintliga tullsystem och 
tullsamarbeten kommer att leda till 
ytterligare kostnader som inte kan 
uppskattas exakt vid tidpunkten för 
inrättandet av detta program. 
Kostnaderna för Förenade kungarikets 
utträde ur unionen bör därför inte täckas 
av det gemensamma tullprogrammets 
finansieringsram, eftersom den budget 
som planeras för programmet bara 
kommer att räcka till de kostnader som 
realistiskt kunde förutses vid tidpunkten 
för inrättandet av programmet.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I linje med kommissionens 
åtagande i dess meddelande av den 19 
oktober 2010 Översyn av EU:s budget7, 
dvs. att förenkla finansieringsprogram och 
göra dem samstämmiga, bör medel delas 
med andra av unionens 
finansieringsinstrument när programmets 
planerade åtgärder eftersträvar mål som är 
gemensamma för flera 
finansieringsinstrument, vilket dock inte 

(11) I linje med kommissionens 
åtagande i dess meddelande av den 19 
oktober 2010 Översyn av EU:s budget7, 
dvs. att förenkla finansieringsprogram och 
göra dem samstämmiga, bör medel delas 
med andra av unionens 
finansieringsinstrument när programmets 
planerade åtgärder eftersträvar mål som är 
gemensamma för flera 
finansieringsinstrument – med beaktande 
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får innefatta dubbelfinansiering. 
Programmets åtgärder bör säkerställa 
samstämmighet i användningen av 
unionens medel till stöd för tullunionen 
och tullmyndigheterna.

av att det belopp som anslås till detta 
program beräknas utan hänsyn till 
oförutsedda utgifter – vilket dock inte får 
innefatta dubbelfinansiering. Programmets 
åtgärder bör säkerställa samstämmighet i 
användningen av unionens medel till stöd 
för tullunionen och tullmyndigheterna.

__________________ __________________

7 KOM(2010) 700 slutlig. 7 KOM(2010) 700 slutlig.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Typerna av finansiering och 
metoderna för genomförande enligt denna 
förordning bör väljas ut på grundval av hur 
väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas 
särskilda mål och åstadkommer resultat, 
med beaktande av framför allt kostnaderna 
för kontroller, den administrativa bördan 
och den förväntade risken för bristande 
efterlevnad. Detta bör inbegripa att man 
överväger användningen av enhetsbelopp, 
schablonsatser, bidrag till enhetskostnader 
och finansiering som inte är kopplad till 
kostnader, i den mening som avses i 
artikel 125.1 i budgetförordningen.

(20) Typerna av finansiering och 
metoderna för genomförande enligt denna 
förordning bör väljas ut på grundval av hur 
väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas 
särskilda mål och åstadkommer bästa
resultat, med beaktande av framför allt 
kostnaderna för kontroller, den 
administrativa bördan och den förväntade 
risken för bristande efterlevnad. Detta bör 
inbegripa att man överväger användningen 
av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till 
enhetskostnader och finansiering som inte 
är kopplad till kostnader, i den mening som 
avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets allmänna mål är att 1. Programmets allmänna mål är att 
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stödja tullunionen och tullmyndigheterna 
när det gäller att skydda unionens och dess 
medlemsstaters budgetintressen och 
ekonomiska intressen, garantera säkerhet 
och skydd i unionen och skydda unionen 
mot illojal och olaglig handel samtidigt 
som legitim affärsverksamhet underlättas.

stödja tullunionen och medlemsstaternas 
tullmyndigheter i skyddet av unionens och 
dess medlemsstaters budgetintressen och 
ekonomiska intressen, i syfte att garantera
deras säkerhet och skydd och skydda 
unionen mot otillbörliga och olagliga 
affärsmetoder, och samtidigt främja
legitim affärsverksamhet och en hög 
konsumentskyddsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Programmets särskilda mål är att 
stödja utarbetande och enhetligt 
genomförande av tullagstiftning och 
tullpolitik, tullsamarbete, uppbyggnad av 
administrativ kapacitet, däribland 
personalens kompetens, och utveckling 
och drift av de europeiska elektroniska 
systemen.

2. Programmet har det särskilda 
målet att stödja utarbetande och enhetligt 
genomförande av tullagstiftning och 
tullpolitik, tullsamarbete och uppbyggnad 
av administrativ kapacitet, däribland 
personalens kompetens, samt utveckling,
drift och underhåll av de europeiska 
elektroniska systemen, i syfte att uppnå 
målet att skydda unionens ekonomiska 
intressen och säkerheten på den inre 
marknaden. Det har också det särskilda 
målet att stödja innovation på det 
tullpolitiska området.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Programmet ska vara förenligt 
med och utnyttja eventuella 
synergieffekter med andra av unionens 
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åtgärdsprogram och fonder som har 
liknande mål på närliggande områden.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Vid genomförandet av programmet 
ska principerna om öppenhet, 
proportionalitet, likabehandling och icke-
diskriminering respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det belopp som avses i punkt 1 får 
även täcka utgifter för förberedelser, 
övervakning, kontroll, revision, 
utvärdering och andra aktiviteter för 
förvaltning av programmet och bedömning 
av programmets måluppfyllelse. Det får 
också täcka utgifter för studier, 
expertmöten, informations- och 
kommunikationsåtgärder, i den mån de har 
anknytning till programmets mål, samt
utgifter i samband med it-nätverk som 
fokuserar på informationsbearbetning och 
-utbyte, däribland gemensamma it-verktyg 
och annat tekniskt och administrativt 
bistånd som behövs i samband med
förvaltningen av programmet.

2. Det belopp som avses i punkt 1 får 
även täcka utgifter för förberedelser, 
övervakning, kontroll, revision, 
utvärdering och andra aktiviteter för 
förvaltning av programmet och bedömning 
av programmets måluppfyllelse. Det får
också täcka utgifter för studier, 
expertmöten och informations- och 
kommunikationsåtgärder från 
kommissionens sida riktade till 
medlemsstaterna och de ekonomiska 
aktörerna, i den mån de har anknytning till 
programmets mål, liksom utgifter i 
samband med it-nätverk som fokuserar på 
behandling och utbyte av information, 
däribland gemensamma it-verktyg och 
annat tekniskt och administrativt bistånd 
som behövs i samband med förvaltningen 
av programmet.
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Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Programmet ska inte användas för 
att täcka kostnader i samband med 
Förenade kungarikets utträde ur unionen 
och det därav följande tillbakadragandet 
från alla unionens tullsystem och 
tullsamarbeten.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Andra tredjeländer i enlighet med 
villkor i respektive särskilt avtal som 
täcker ett lands deltagande i unionens 
program, förutsatt att avtalet

(c) Andra tredjeländer, på de villkor
som föreskrivs i ett särskilt avtal om ett 
tredjelands deltagande i unionens program, 
förutsatt att avtalet

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– fastställer villkoren för deltagande i 
programmen, inklusive beräkningen av 
finansiella bidrag till enskilda program och 
deras administrativa kostnader; dessa 
bidrag ska utgöra inkomster avsatta för 

– fastställer villkoren för deltagande i 
programmen, inklusive beräkningen av 
finansiella bidrag till enskilda program och 
deras administrativa kostnader; dessa 
bidrag ska utgöra inkomster avsatta för 
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särskilda ändamål i enlighet med artikel 
[21.5] i förordning [2018/XXX] [den nya 
budgetförordningen],

särskilda ändamål i enlighet med artikel 
21.5 i förordning 2018/1046,

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Åtgärder för uppbyggnad av 
personalkompetens och annan
kapacitetsuppbyggnad.

(d) Åtgärder för utveckling av 
personalkompetens och 
kapacitetsuppbyggnad, däribland 
utbildning och utbyte av bästa praxis.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De externa experterna ska väljas ut 
av kommissionen på grundval av 
färdigheter, erfarenheter och kunskaper 
som är relevanta för de specifika 
åtgärderna, varvid potentiella 
intressekonflikter ska undvikas.

3. De externa experterna ska väljas ut 
av kommissionen på grundval av deras 
kompetens, erfarenheter på 
tillämpningsområdet för denna 
förordning och deras relevanta kunskaper 
om de specifika åtgärder som vidtas, 
varvid potentiella intressekonflikter ska 
undvikas. Vid urvalet ska man uppnå en 
balans mellan företrädare för näringslivet 
och andra experter från det civila 
samhället samt beakta principen om
jämställdhet mellan kvinnor och män. 
Förteckningen över externa experter ska 
regelbundet uppdateras och göras 
tillgänglig för allmänheten.

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med avvikelse från artikel 190 i 
budgetförordningen får programmet 
finansiera upp till 100 % av en åtgärds 
stödberättigande kostnader.

1. Med avvikelse från artikel 190 i 
budgetförordningen får programmet 
finansiera upp till 100 % av en åtgärds 
stödberättigande kostnader med hänsyn till 
åtgärdens relevans och beräknade 
inverkan.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Regelbunden information till 
kommissionen om de åtgärder som 
vidtagits för att deras respektive 
myndigheter eller ekonomiska aktörer ska 
kunna använda de europeiska elektroniska 
systemen till fullo.

(d) Regelbunden information till 
kommissionen om de åtgärder som 
vidtagits för att de berörda myndigheterna
eller ekonomiska aktörerna ska kunna 
använda de europeiska elektroniska 
systemen till fullo och på ett 
ändamålsenligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska upprätta och 
hålla uppdaterad en flerårig strategisk plan 
för tullen där samtliga arbetsuppgifter som 
är relevanta för utveckling och drift av de 

1. Kommissionen ska upprätta och 
uppdatera en flerårig strategisk plan för 
tullområdet där samtliga de arbetsuppgifter 
som är relevanta för utvecklingen och 



PE628.618v02-00 18/21 PR\1166716SV.docx

SV

europeiska elektroniska systemen 
förtecknas och varje system eller del av ett 
system klassificeras som

driften av de europeiska elektroniska 
systemen förtecknas och varje system eller 
del av ett system klassificeras som

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) en gemensam komponent, dvs. en 
komponent i de europeiska elektroniska 
systemen som utvecklats på unionsnivå och 
som är tillgänglig för samtliga 
medlemsstater eller, av skäl som hänger 
samman med effektivitet, säkerhet och 
rationalisering, har identifierats som 
gemensam av kommissionen,

(a) en gemensam komponent, dvs. en 
komponent i de europeiska elektroniska 
systemen som utvecklats på unionsnivå och 
som är tillgänglig för samtliga 
medlemsstater eller, av skäl som hänger 
samman med effektivitet, 
rationaliseringssäkerhet och 
tillförlitlighet, har identifierats som 
gemensam av kommissionen,

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Systemet för 
prestationsrapportering ska säkerställa att 
uppgifter för övervakning av programmets 
genomförande och resultat samlas in 
resurseffektivt, ändamålsenligt och 
rättidigt. För detta ändamål ska 
proportionella rapporteringskrav ställas på 
mottagarna av unionens medel.

3. Systemet för 
prestationsrapportering ska säkerställa att 
uppgifterna för övervakningen av 
programmets genomförande och resultat 
samlas in på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt och inom föreskriven 
tid. För detta ändamål ska proportionella
och relevanta rapporteringskrav ställas på 
mottagarna av unionens medel.

Or. en
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En interimsutvärdering av 
programmet ska göras när det väl 
föreligger tillräcklig information om 
genomförandet av programmet, dock 
senast fyra år efter det att programmet 
började genomföras.

2. Interimsutvärderingen av 
programmet ska genomföras så snart
tillräcklig information om dess 
genomförande blir tillgänglig, dock senast 
tre år efter det att programmet började 
genomföras.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid slutet av programmets 
genomförande, dock senast fyra år efter 
utgången av den period som anges i artikel 
1, ska kommissionen göra en slutlig 
utvärdering av programmet.

3. Vid slutet av programmets 
genomförande, dock senast tre år efter 
utgången av den period som avses i artikel 
1, ska kommissionen genomföra en slutlig 
utvärdering av programmet.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska överlämna 
slutsatserna från dessa utvärderingar 
tillsammans med sina egna kommentarer 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 

4. Kommissionen ska presentera och
överlämna slutsatserna från dessa 
utvärderingar tillsammans med sina egna 
kommentarer till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
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Regionkommittén. kommittén och Regionkommittén.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vidta
informations- och kommunikationsåtgärder 
avseende programmet och dess åtgärder 
och resultat. Medel som tilldelats 
programmet ska också bidra till den 
strategiska kommunikationen av unionens 
politiska prioriteringar, i den mån de har 
anknytning till de mål som avses i artikel 3.

2. Kommissionen ska genomföra
informations- och kommunikationsåtgärder 
om programmet, om de åtgärder som 
finansierats inom ramen för programmet 
och om de resultat som uppnåtts genom de 
finansierade åtgärderna. De medel som 
tilldelats programmet ska också bidra till 
den institutionella kommunikationen av 
unionens politiska prioriteringar, i den mån 
de har anknytning till de mål som anges i 
artikel 3.

Or. en
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MOTIVERING

I tullprogrammet, som är Tull 2020-programmets efterträdare, fastställs ramarna för 
samarbetet på tullområdet för perioden 2021–2027. Programmet fortsätter att underlätta 
samordning mellan medlemsstaternas myndigheter samt kompetensutveckling och 
kapacitetsuppbyggnad, däribland utbildning och utbyte av bästa praxis, för att säkerställa en 
enhetlig tillämpning av EU:s tullagstiftning. Beklagligt nog fullföljdes inte övergången till en 
elektronisk tullstruktur under Tull 2020-programmet på grund av förseningar i vissa delar av 
den berörda it-strukturen. En viktig prioritet för tullprogrammet är därför vidareutveckling, 
drift och underhåll av tullens it-infrastruktur.

Föredraganden anser att programmet bör vara förenligt med och utnyttja alla synergieffekter 
med andra EU-program och EU-fonder och att genomförandet av det bör respektera 
principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering.

Hänsyn bör också tas till det faktum att den budget som anslås till programmet inte beaktar 
det kommande brittiska utträdet ur EU, som inbegriper tullunionen. Detta kommer 
naturligtvis att leda till ytterligare kostnader för de länder som berörs av denna stora 
förändring, men dessa utgifter bör inte täckas av tullprogrammet. 

När det gäller tullförvaltning och tullkontroll anser föredraganden att detta är ett dynamiskt 
område där kraven förändras med hänsyn till den politiska utvecklingen och annan 
samhällsutveckling. Programmet bör därför stödja tullförvaltningen, särskilt på it-området, 
och möjliggöra innovation och skapande av innovativa lösningar på det tullpolitiska området. 
Syftet med föredragandens ändringsförslag är att komplettera förslaget på dessa områden.

Tullunionen är en av hörnstenarna i den inre marknaden. En modernisering av tullprocesserna 
kan främja ekonomisk aktivitet och tillväxt genom att stärka det europeiska näringslivets 
konkurrenskraft och underlätta handeln, och även säkerställa skyddet för Europas 
konsumenter. Föredraganden anser därför att tullprogrammet är nödvändigt för att dessa mål 
ska kunna uppnås.
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