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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

ιιι) Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 (Τελωνεία 2020) και την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 624/2007/ΕΚ
(COM(2012)0464 – C7-0241/2012  – 2011/0341Α(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0706) και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2012)0464),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 33 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0241/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0026/2013),

1. επισημαίνει ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο που ορίζεται στη νομοθετική πρόταση 
συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος του δεν μπορεί 
να καθοριστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία επί της προτάσεως κανονισμού για τον 
καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020·

2. υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τις «Επενδύσεις στο 
μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς· επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται επαρκείς 
πρόσθετοι πόροι για το επόμενο ΠΔΠ προκειμένου να δοθεί στην ΕΕ η δυνατότητα να 
ανταποκριθεί στις υπάρχουσες προτεραιότητες πολιτικής και στα νέα καθήκοντα που 
προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς και σε απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει 
ότι, ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των πόρων για το επόμενο ΠΔΠ τουλάχιστον 
κατά 5% σε σχέση με το επίπεδο του 2013, θα είναι δυνατή μόνο μια περιορισμένη 
συμβολή στην επίτευξη των συμφωνημένων στόχων και δεσμεύσεων της Ένωσης και 
στην εφαρμογή της αρχής της ενωσιακής αλληλεγγύης· καλεί το Συμβούλιο, εφόσον δεν 
συμμερίζεται αυτή την προσέγγιση, να προσδιορίσει με σαφήνεια ποιες από τις πολιτικές 
προτεραιότητες ή ποια σχέδιά του θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εξ ολοκλήρου, παρά 
την αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους·

3. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

4. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·



PE496.681v02-00 6/47 RR\925578EL.doc

EL

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τo πολυετές πρόγραμμα δράσης για τα 
τελωνεία τo οποίο εφαρμόσθηκε πριν από 
το 2014 συνέβαλε σημαντικά στη 
διευκόλυνση και στη βελτίωση της 
συνεργασίας μεταξύ τελωνειακών αρχών 
στην Ένωση. Κάποιες από τις 
δραστηριότητες στον τομέα των τελωνείων 
είναι διακρατικής φύσης, εμπλέκουν και 
επηρεάζουν και τα 27 κράτη μέλη, και 
επομένως δεν μπορούν να εκτελεστούν 
αποδοτικά και αποτελεσματικά 
μεμονωμένα από κάθε κράτος μέλος. Το 
πρόγραμμα Τελωνεία 2020, που 
εφαρμόζεται από την Επιτροπή, προσφέρει 
στα κράτη μέλη ένα ενωτικό πλαίσιο για 
την ανάπτυξη αυτών των 
δραστηριοτήτων συνεργασίας, το οποίο 
είναι πιο αποδοτικό οικονομικά σε σχέση 
με το να διαμόρφωνε κάθε κράτος μέλος το 
δικό του πλαίσιο σε διμερή ή πολυμερή 
βάση. Επομένως, ενδείκνυται να 
διασφαλισθεί η συνέχιση του εν λόγω 
προγράμματος, με τη θέσπιση ενός νέου 
προγράμματος στον ίδιο τομέα.

(1) Οι τελωνειακές αρχές βρίσκονται 
καθημερινά αντιμέτωπες με 
ποικιλόμορφες προκλήσεις: αφενός, 
πρέπει να αντιμετωπίσουν σταθερά 
αυξανόμενο όγκο εμπορικών συναλλαγών 
και καλούνται να εξασφαλίσουν την 
ομαλή και ευκολότερη ροή νόμιμων 
αγαθών, ενώ, αφετέρου, είναι υπεύθυνοι 
να εγγυηθούν την ασφάλεια. Συνεπώς, η 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των 
τελωνειακών αρχών της Ένωσης αποκτά 
ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Τo 
πολυετές πρόγραμμα δράσης για τα 
τελωνεία τo οποίο εφαρμόσθηκε πριν από 
το 2014 (Τελωνεία 2013) διευκόλυνε και 
ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ 
τελωνειακών αρχών στην Ένωση και 
τούτο συνέβαλε σημαντικά στην ομαλή 
λειτουργία της τελωνειακής ένωσης και 
της εσωτερικής αγοράς. Κάποιες από τις
δραστηριότητες στον τομέα των τελωνείων 
είναι διακρατικής φύσης, εμπλέκουν και 
επηρεάζουν και τα 27 κράτη μέλη, και 
επομένως δεν μπορούν να εκτελεστούν 
αποδοτικά και αποτελεσματικά 
μεμονωμένα από κάθε κράτος μέλος. Το 
πρόγραμμα Τελωνεία 2020, που 
εφαρμόζεται από την Επιτροπή, προσφέρει 
στα κράτη μέλη ένα ενωτικό πλαίσιο μέσα 
στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν αυτές 
οι δραστηριότητες συνεργασίας και το 
οποίο είναι πιο αποδοτικό οικονομικά σε 
σχέση με το να διαμόρφωνε κάθε κράτος 
μέλος το δικό του πλαίσιο σε διμερή ή 
πολυμερή βάση. Επομένως, ενδείκνυται να 
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διασφαλισθεί η συνέχιση του εν λόγω 
προγράμματος, με τη θέσπιση ενός νέου 
προγράμματος στον ίδιο τομέα.

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία περιγράφεται οι σημερινή κατάσταση των τελωνείων η οποία 
δικαιολογεί τη συνέχιση του προγράμματος.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι δραστηριότητες του προγράμματος, 
δηλαδή τα ευρωπαϊκά συστήματα 
πληροφοριών, οι κοινές δράσεις για 
τελωνειακούς υπαλλήλους και οι κοινές 
πρωτοβουλίες κατάρτισης, αναμένεται να
συμβάλουν στην υλοποίηση της 
Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Παρέχοντας ένα πλαίσιο για 
δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν σε 
πιο αποδοτικές τελωνειακές αρχές, 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, προωθούν την απασχόληση 
και συμβάλλουν στην προστασία των 
δημοσιονομικών και οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, το πρόγραμμα 
θα ενισχύσει ενεργά τη λειτουργία της 
τελωνειακής ένωσης.

(2) Οι δραστηριότητες του προγράμματος, 
δηλαδή τα ευρωπαϊκά συστήματα 
πληροφοριών, οι κοινές δράσεις για 
τελωνειακούς υπαλλήλους και οι κοινές 
πρωτοβουλίες κατάρτισης, συμβάλλουν
στην υλοποίηση της Στρατηγικής Ευρώπη 
2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη ενισχύοντας τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
παρέχοντας ένα πλαίσιο για τη στήριξη 
δραστηριοτήτων με σκοπό τη βελτίωση 
της παραγωγικότητας του δημόσιου 
τομέα και προωθώντας την τεχνική 
πρόοδο και την καινοτομία στις εθνικές 
και ενωσιακές τελωνειακές και 
φορολογικές διοικήσεις. Παρέχοντας ένα
πλαίσιο για δραστηριότητες οι οποίες
αποσκοπούν σε πιο αποδοτικές και
εκσυγχρονισμένες τελωνειακές αρχές, 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, προωθούν την απασχόληση 
και εξορθολογίζουν και συντονίζουν τις 
ενέργειες των κρατών μελών για
προστασία των δημοσιονομικών και 
οικονομικών συμφερόντων τους καθώς 
και της Ένωσης, το πρόγραμμα θα 
ενισχύσει ενεργά τη λειτουργία της 
τελωνειακής ένωσης, ούτως ώστε οι 
επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορούν να 
επωφεληθούν από όλες τις δυνατότητες 
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της εσωτερικής αγοράς και του 
παγκόσμιου εμπορίου.

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία τονίζονται τα οφέλη της ενίσχυσης της λειτουργίας της τελωνειακής 
ένωσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το πρόγραμμα πρέπει να οδηγήσει σε 
αυξημένη συνεργασία στο πεδίο των 
τελωνείων μεταξύ των κρατών μελών, 
κάτι που είναι κεφαλαιώδες για την 
εσωτερική αγορά. Οι τελωνειακοί δασμοί 
αποτελούν επίσης σημαντική πηγή 
εσόδων τόσο για την Ένωση όσο και για 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς και θα 
μπορούσαν κατά συνέπεια να θεωρηθούν 
σημαντικός μηχανισμός για τη 
διασφάλιση των αποτελεσματικών 
δημόσιων οικονομικών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προκειμένου να στηριχθεί η διαδικασία 
προσχώρησης και σύνδεσης τρίτων χωρών, 
στο πρόγραμμα θα πρέπει να μπορούν να 
συμμετέχουν οι προσχωρούσες χώρες και 
οι υποψήφιες χώρες, καθώς και οι δυνάμει
υποψήφιες χώρες και οι χώρες εταίροι της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, εφόσον 
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. 
Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
διασυνδεσιμότητα της παγκόσμιας 

(3) Προκειμένου να στηριχθεί η διαδικασία 
προσχώρησης και σύνδεσης τρίτων χωρών, 
στο πρόγραμμα θα πρέπει να μπορούν να 
συμμετέχουν οι προσχωρούσες χώρες και 
οι υποψήφιες χώρες, καθώς και οι δυνάμει 
υποψήφιες χώρες και οι χώρες εταίροι της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, εφόσον 
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. 
Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
διασυνδεσιμότητα της παγκόσμιας 
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οικονομίας, το πρόγραμμα συνεχίζει να 
παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, όπως 
υπαλλήλων τρίτων χωρών, εκπροσώπων 
διεθνών οργανισμών ή οικονομικών 
παραγόντων, σε ορισμένες 
δραστηριότητες. Η δημιουργία της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης υπό την εποπτεία του Υψηλού 
Εκπροσώπου Αντιπροέδρου (HRVP) 
μπορεί να διευκολύνει το συντονισμό και 
τη συνεκτικότητα στον τομέα, που 
αποτελούν μέρος των εξωτερικών 
στρατηγικών και δραστηριοτήτων της 
Ένωσης, τόσο σε διμερή όσο και σε 
πολυμερή βάση.

οικονομίας, το πρόγραμμα συνεχίζει να 
παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, όπως 
υπαλλήλων τρίτων χωρών, εκπροσώπων 
διεθνών οργανισμών ή οικονομικών 
παραγόντων, σε ορισμένες δραστηριότητες 
σαν τη συλλογή μυστικών πληροφοριών 
για απάτες και παρατυπίες. Η δημιουργία 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης υπό την εποπτεία του Υψηλού 
Εκπροσώπου Αντιπροέδρου (HRVP) 
μπορεί να διευκολύνει το συντονισμό και 
τη συνεκτικότητα στον τομέα, που 
αποτελούν μέρος των εξωτερικών 
στρατηγικών και δραστηριοτήτων της 
Ένωσης, τόσο σε διμερή όσο και σε 
πολυμερή βάση.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι στόχοι του προγράμματος 
λαμβάνουν υπόψη τα προβλήματα και τις 
προκλήσεις που επισημάνθηκαν για τα 
τελωνεία κατά την επόμενη δεκαετία. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να 
διαδραματίζει ρόλο σε ζωτικής σημασίας 
τομείς, όπως η συνεκτική εφαρμογή του 
τελωνειακού και συναφούς δικαίου της ΕΕ. 
Περαιτέρω, ο κύριος στόχος του 
προγράμματος θα είναι η προστασία των 
δημοσιονομικών και οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, η κατοχύρωση 
της ασφάλειας, η διευκόλυνση του 
εμπορίου, μεταξύ άλλων μέσω 
συντονισμένων προσπαθειών για την 
καταπολέμηση της απάτης, και η 
βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων των 
τελωνειακών αρχών.

(4) Οι στόχοι του προγράμματος 
λαμβάνουν υπόψη τα προβλήματα και τις 
προκλήσεις που επισημάνθηκαν για τα 
τελωνεία κατά την επόμενη δεκαετία. Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να 
διαδραματίζει ρόλο σε ζωτικής σημασίας 
τομείς, όπως η συνεκτική εφαρμογή του 
εκσυγχρονισμένου τελωνειακού και 
συναφούς δικαίου της ΕΕ. Περαιτέρω, ο 
κύριος στόχος του προγράμματος θα είναι 
η προστασία των δημοσιονομικών και 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η 
διευκόλυνση του εμπορίου και η βελτίωση 
των διοικητικών ικανοτήτων των 
τελωνειακών αρχών. Ωστόσο, δεδομένων 
της δυναμικής των νέων προκλήσεων και 
της ανάγκης προστασίας των πολιτών 
από τους κινδύνους που εγκυμονεί το 
διεθνές εμπόριο αγαθών για την 
ασφάλεια, θα πρέπει να δοθεί πρόσθετη 
έμφαση στην καταπολέμηση της απάτης. 
Επιπλέον, σε καιρούς ανεπάρκειας 
πόρων, υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη 
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πίεση να βασιστούν οι τελωνειακοί 
έλεγχοι στην αποτελεσματική και 
αποδοτική εστίαση στους κινδύνους, 
ούτως ώστε να ενισχυθεί η διαχείριση 
των τελωνειακών κινδύνων. Η Επιτροπή 
πρέπει να ενθαρρύνει όσα κράτη μέλη δεν 
έχουν ακόμη αναπτύξει κατάλληλες 
ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας 
δεδομένων να το πράξουν και να 
προχωρήσουν σε μια πιο ψηφιακή ενιαία 
αγορά.

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία τονίζεται ο στόχος της προστασίας των πολιτών από τους κινδύνους 
που δημιουργεί το διεθνές εμπόριο και της υποστήριξης της καταπολέμησης του παράνομου 
εμπορίου και της απάτης μέσω της βελτίωσης της ικανότητας δράσης της Επιτροπής και των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα ευρωπαϊκά συστήματα 
πληροφοριών διαδραματίζουν ζωτικής 
σημασίας ρόλο στην ενίσχυση των 
τελωνειακών συστημάτων στην Ένωση και 
θα πρέπει, επομένως, να εξακολουθήσουν 
να χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος. Επιπλέον, θα πρέπει να 
καταστεί εφικτή η συμπερίληψη στο 
πρόγραμμα νέων συστημάτων 
πληροφοριών σχετικών με τα τελωνεία, τα 
οποία καθιερώνονται βάσει της νομοθεσίας 
της Ένωσης. Τα ευρωπαϊκά πληροφοριακά 
συστήματα θα πρέπει, όπου αρμόζει, να 
βασίζονται σε μοντέλα επιμερισμένης 
ανάπτυξης και στην αρχιτεκτονική ΤΠ.

(6) Τα ευρωπαϊκά συστήματα 
πληροφοριών διαδραματίζουν ζωτικής 
σημασίας ρόλο στην ενίσχυση των 
τελωνειακών συστημάτων στην Ένωση και 
θα πρέπει, επομένως, να εξακολουθήσουν 
να χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος. Επιπλέον, θα πρέπει να 
καταστεί εφικτή η συμπερίληψη στο 
πρόγραμμα νέων συστημάτων 
πληροφοριών σχετικών με τα τελωνεία, τα 
οποία καθιερώνονται βάσει της νομοθεσίας 
της Ένωσης. Τα ευρωπαϊκά πληροφοριακά 
συστήματα θα πρέπει, όπου αρμόζει, να 
βασίζονται σε μοντέλα επιμερισμένης 
ανάπτυξης και στην αρχιτεκτονική ΤΠ, με 
σκοπό να αυξηθεί η ευελιξία και η 
αποδοτικότητα της τελωνειακής 
διοίκησης.

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία τονίζεται ο στόχος της ανάπτυξης μοντέλων επιμερισμένης 
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ανάπτυξης και αρχιτεκτονικής ΤΠ στα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων 
συμβάλλει στην εγγύηση της ασφάλειας 
και διευκολύνει το νόμιμο εμπόριο. 
Ωστόσο, δεδομένων των οικονομικών 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σήμερα 
πολλά κράτη μέλη, φαίνεται ότι η αγορά 
και συντήρηση του εξοπλισμού που 
χρειάζεται για το σκοπό αυτό (για 
παράδειγμα, μηχανές σάρωσης και 
εργαστηριακός εξοπλισμός) συνιστά 
πρόκληση, η οποία απειλεί την 
αποτελεσματική προστασία των 
εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Είναι, 
ως εκ τούτου, ουσιώδες να παρασχεθεί 
οικονομική ενίσχυση για την αγορά και 
συντήρηση του αναγκαίου τεχνικού 
εξοπλισμού. Λαμβανομένης υπόψη της 
οικονομικής επιχορήγησης του 
προγράμματος, σκόπιμο είναι να ορισθεί 
ότι η οικονομική ενίσχυση για την αγορά 
και συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού 
περιορίζεται σε ένα μέγιστο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 10%. Τούτο 
αφετέρου αναμένεται ότι θα διευκολύνει 
τις εθνικές επενδύσεις σε ενέργειες για 
την ενίσχυση των τελωνειακών 
ικανοτήτων.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί εκτεταμένη στήριξη για διάφορες πτυχές της δραστηριοποίησης 
των τελωνειακών αρχών, θα ήταν σκόπιμο το πρόγραμμα να καλύπτει όχι μόνο τις κοινές 
δράσεις, την ανάπτυξη ικανοτήτων ΤΠ και ανθρώπινων ικανοτήτων, αλλά και την ανάπτυξη 
τεχνικών ικανοτήτων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
ανθρώπινων πόρων με τη μορφή κοινής 
κατάρτισης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
επίσης μέσω του προγράμματος. Οι 
τελωνειακοί υπάλληλοι θα πρέπει να 
αναβαθμίσουν και να επικαιροποιήσουν τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 
Ένωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι 
καθοριστικό για την ενίσχυση των 
ικανοτήτων των ανθρώπινων πόρων, μέσω 
βελτιωμένης στήριξης για την κατάρτιση η 
οποία απευθύνεται σε τελωνειακούς και 
φορολογικούς υπαλλήλους, καθώς και 
οικονομικούς παράγοντες. Για το σκοπό 
αυτό, η τρέχουσα προσέγγιση της Ένωσης 
για την κατάρτιση, η οποία βασίσθηκε 
κυρίως σε κεντρική ανάπτυξη της 
ηλεκτρονικής μάθησης, θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε ένα πολύπλευρο πρόγραμμα 
στήριξης της κατάρτισης για την Ένωση.

(7) Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
ανθρώπινων πόρων είναι ζωτικής 
σημασίας και θα πρέπει να γίνει με τη 
μορφή κοινής κατάρτισης θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί επίσης μέσω του 
προγράμματος. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι 
θα πρέπει να αναβαθμίσουν και να 
επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Ένωσης. 
Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι 
καθοριστικό για την ενίσχυση των 
ικανοτήτων των ανθρώπινων πόρων, μέσω 
βελτιωμένης στήριξης για την κατάρτιση η 
οποία απευθύνεται σε τελωνειακούς και 
φορολογικούς υπαλλήλους, καθώς και 
οικονομικούς παράγοντες. Για το σκοπό 
αυτό, η τρέχουσα προσέγγιση της Ένωσης 
για την κατάρτιση, η οποία βασίσθηκε 
κυρίως σε κεντρική ανάπτυξη της 
ηλεκτρονικής μάθησης, θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε ένα πολύπλευρο πρόγραμμα 
στήριξης της κατάρτισης για την Ένωση.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Δεδομένου ότι τα Ευρωπαϊκά 
Συστήματα Πληροφοριών συνιστούν 
ουσιώδες στοιχείο του προγράμματος, 
έχει ζωτική σημασία να διατεθούν
επαρκείς πόροι για την ανάπτυξη και τη 
λειτουργία τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα 
θα πρέπει να εξασφαλίζει έναν ορισμένο 
βαθμό δημοσιονομικής ευελιξίας, ούτως 
ώστε να αντεπεξέλθει στις μεταβολές των
προτεραιοτήτων πολιτικής.

Αιτιολόγηση

Η κατανομή του προϋπολογισμού με σκοπό την υποστήριξη των επιλέξιμων δράσεων αποτελεί 
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ουσιαστική επιλογή πολιτικής και για το λόγο αυτό οι συννομοθέτες θα πρέπει να έχουν το 
προνόμιο να παρέχουν πολιτική καθοδήγηση όσον αφορά την κατανομή των ποσών που 
προορίζονται για δαπάνη.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Προκειμένου να μετρηθούν οι 
επιδόσεις του προγράμματος, θα πρέπει 
να οριστούν οι δείκτες που συνδέονται με 
τους γενικούς, τους ειδικούς και τους 
λειτουργικούς στόχους του προγράμματος 
και, εφόσον ενδείκνυται, να 
τροποποιηθούν στη συνέχεια σε ένα 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει πολυάριθμες αναφορές στους δείκτες, 
είναι σημαντικό να οριστεί η διαδικασία ανάπτυξης των δεικτών, ούτως ώστε να 
παρακολουθείται και να αξιολογείται η αξία και ο αντίκτυπος των μέτρων που λαμβάνονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος βαθμός ευελιξίας σε 
αυτή τη διαδικασία, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να ασκήσει αυτήν τη 
δραστηριότητα στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Σύμφωνα με τη δέσμευση της 
Επιτροπής για τη συνεκτικότητα και την 
απλούστευση των προγραμμάτων 
χρηματοδότησης, η οποία περιγράφεται 
στην ανακοίνωση του 2010 για την 
επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
οι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
από κοινού με άλλα χρηματοδοτικά μέσα 
της Ένωσης, εάν οι προβλεπόμενες 
δραστηριότητες του προγράμματος 
αποσκοπούν στην επίτευξη στόχων οι 

(10) Σύμφωνα με τη δέσμευση της 
Επιτροπής για τη συνεκτικότητα και την 
απλούστευση των προγραμμάτων 
χρηματοδότησης, η οποία περιγράφεται 
στην ανακοίνωση του 2010 για την 
επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
οι πόροι μπορούν να χρησιμοποιούνται 
από κοινού με άλλα χρηματοδοτικά μέσα 
της Ένωσης, εάν οι προβλεπόμενες 
δραστηριότητες του προγράμματος 
αποσκοπούν στην επίτευξη στόχων οι 
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οποίοι είναι κοινοί σε διάφορα 
χρηματοδοτικά μέσα, εξαιρουμένης 
ωστόσο της διπλής χρηματοδότησης. Οι 
δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος θα πρέπει να διασφαλίζουν 
τη συνεκτικότητα στη χρήση των πόρων 
της Ένωσης που στηρίζουν τη λειτουργία 
της τελωνειακής ένωσης.

οποίοι είναι κοινοί σε διάφορα 
χρηματοδοτικά μέσα, εξαιρουμένης 
ωστόσο της διπλής χρηματοδότησης. Οι 
δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος θα πρέπει να διασφαλίζουν 
τη συνεκτικότητα στη χρήση των πόρων 
της Ένωσης που στηρίζουν τη λειτουργία 
της τελωνειακής ένωσης.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η δυνατότητα επιμερισμού των πόρων αντί να ενθαρρυνθεί 
αυτή η πρακτική, δεδομένου ότι τούτο σχετίζεται με τους επιδιωκόμενους στόχους αξιολόγησης.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η συνεργασία για έξυπνες 
εκτιμήσεις κινδύνων είναι ζωτικής 
σημασίας προκειμένου να μπορούν οι 
νομοταγείς και φερέγγυες επιχειρήσεις να 
αποκομίζουν ένα μέγιστο κέρδος από τις 
απλοποιήσεις της ηλεκτρονικής 
διαχείρισης των τελωνείων και να 
επιτρέπουν τον εντοπισμό των 
παρατυπιών.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Η παράνομη μεταφορά 
εμπορευμάτων αποτελεί σοβαρό 
πρόβλημα στην Ένωση και όχι μόνο 
επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης αλλά και αποτελεί σημαντικό 
κίνδυνο για καταναλωτές και πολίτες.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Προκειμένου να διασφαλισθούν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση 
του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές 
θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιέχει στοιχεία που αποτελούν σημαντικές 
επιλογές πολιτικής (προτεραιότητες, προσαρμογή στην κατανομή του προϋπολογισμού, δείκτες 
μέτρησης των επιδόσεων) οι οποίες έχουν στόχο να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν τα 
βασικά στοιχεία διαμόρφωσης της πολιτικής, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, είναι 
για το λόγο αυτό σκόπιμο να ανατεθούν εξουσίες στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 
ΣΛΕΕ όσον αφορά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Προκειμένου να υπάρξει κατάλληλη 
ανταπόκριση στις μεταβολές των
προτεραιοτήτων πολιτικής, η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σκόπιμο να 
ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την 
έγκριση του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξαγάγει η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια 



PE496.681v02-00 16/47 RR\925578EL.doc

EL

των προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά για την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και ορθή διαβίβαση 
των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιέχει στοιχεία που αποτελούν σημαντικές 
επιλογές πολιτικής (π.χ. προτεραιότητες, προσαρμογή στην κατανομή του προϋπολογισμού, 
δείκτες μέτρησης των επιδόσεων) οι οποίες έχουν στόχο να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν 
τα βασικά στοιχεία διαμόρφωσης της πολιτικής, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, είναι 
για το λόγο αυτό σκόπιμο να ανατεθούν εξουσίες στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 
ΣΛΕΕ όσον αφορά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για την εφαρμογή του 
προγράμματος, η Επιτροπή θα πρέπει να 
επικουρείται από την επιτροπή του 
προγράμματος Τελωνεία 2020.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιέχει στοιχεία που αποτελούν σημαντικές 
επιλογές πολιτικής (π.χ. προτεραιότητες, προσαρμογή στην κατανομή του προϋπολογισμού, 
δείκτες μέτρησης των επιδόσεων) οι οποίες έχουν στόχο να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν 
τα βασικά στοιχεία διαμόρφωσης της πολιτικής, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, είναι 
για το λόγο αυτό σκόπιμο να ανατεθούν εξουσίες στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 
ΣΛΕΕ όσον αφορά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5



RR\925578EL.doc 17/47 PE496.681v02-00

EL

Γενικός στόχος και ειδικός στόχος Γενικός στόχος

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς 
μέσω μιας αποδοτικής και 
αποτελεσματικής τελωνειακής ένωσης.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι 
η υποστήριξη της λειτουργίας της 
τελωνειακής ένωσης και η ενίσχυση της 
εσωτερικής αγοράς μέσω ενός αποδοτικού 
και αποτελεσματικού εκσυγχρονισμού της 
τελωνειακής ένωσης μέσω της 
συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών 
χωρών, των τελωνειακών αρχών τους, 
των υπαλλήλων και των εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων τους.

2. Ο ειδικός στόχος του προγράμματος 
είναι η στήριξη της λειτουργίας της 
τελωνειακής ένωσης, ιδίως μέσω της 
συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων 
κρατών, των τελωνειακών αρχών τους, 
των άλλων αρμοδίων αρχών, των 
υπαλλήλων και των εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων τους. 

Ο βαθμός ικανοποίησης αυτού του 
στόχου μετράται, μεταξύ άλλων, μέσω 
των ακόλουθων δεικτών:

3. Η επίτευξη του στόχου αυτού μετράται 
μέσω των ακόλουθων δεικτών:

α) της εξέλιξης της αντίληψης που έχουν 
οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με το 
πρόγραμμα όσον αφορά τη συμβολή του 
προγράμματος στην ενίσχυση της 
εσωτερικής αγοράς·

(1) της διαθεσιμότητας του κοινού 
πληροφοριακού δικτύου για τα ευρωπαϊκά 
πληροφοριακά συστήματα

β) της λειτουργίας της τελωνειακής 
ένωσης και της λειτουργίας του κοινού 
πληροφοριακού δικτύου και των 
ενωσιακών τμημάτων των ευρωπαϊκών 
πληροφορικών συστημάτων·

(2) των σχολίων των συμμετεχόντων στις 
δράσεις του προγράμματος και των 
χρηστών του προγράμματος.

γ) του επιπέδου εναρμόνισης και
τυποποίησης των διαδικασιών για τους 
τελωνειακούς ελέγχους.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 Άρθρο 6
Προτεραιότητες Ειδικοί στόχοι

Οι προτεραιότητες του προγράμματος Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι 
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είναι οι ακόλουθες: οι εξής: 

(1) στήριξη της κατάρτισης, της 
συνεκτικής εφαρμογής και της 
αποτελεσματικής υλοποίησης του δικαίου 
της Ένωσης με σκοπό την ενίσχυση της 
τελωνειακής ένωσης σε επίπεδο 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και 
ομοιομορφίας·

(α) στήριξη της κατάρτισης, της 
συνεκτικής εφαρμογής και της 
αποτελεσματικής υλοποίησης του δικαίου 
της Ένωσης με σκοπό την ενίσχυση της 
τελωνειακής ένωσης σε επίπεδο 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και 
ομοιομορφίας και συμβολή ειδικότερα 
στην πλήρη μηχανοργάνωση των 
διαδικασιών εντός των προθεσμιών που 
ορίζει ο Τελωνειακός Κώδικας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(2) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μέσω της 
διευκόλυνσης του θεμιτού εμπορίου, της 
μείωσης του κόστους συμμόρφωσης και 
του διοικητικού φόρτου και της 
προστασίας έναντι στον αθέμιτο 
ανταγωνισμό,

(β) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μέσω της 
διευκόλυνσης του θεμιτού εμπορίου, της 
μείωσης του κόστους συμμόρφωσης και 
του διοικητικού φόρτου μέσω 
πραγματικών απλοποιήσεων υπέρ των 
νομοταγών και αξιόπιστων 
συναλλασσομένων και της προστασίας 
έναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό·

(3) στήριξη των τελωνείων στην 
προστασία των πολιτών και της 
οικονομίας όσον αφορά την ασφάλεια και 
την προστασία του περιβάλλοντος,

(γ) πρόληψη της απάτης με στόχο να 
προστατευθούν οι πολίτες, η ασφάλεια 
και το περιβάλλον,

(4) προστασία των δημοσιονομικών και 
οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της,

(δ) εξάλειψη της απάτης και προάσπιση 
της πνευματικής ιδιοκτησίας και 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
της ασφάλειας, ενισχύοντας τη 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, 
ενωσιακές αρχές όπως η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF), τρίτες χώρες, άλλες κρατικές 
αρχές και οικονομικούς παράγοντες και 
τις οργανώσεις τους·

(5) η συμβολή στην αποτελεσματική 
λειτουργία των τελωνειακών αρχών με τη 
βελτίωση της διοικητικής τους 
ικανότητας,

(ε) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων της Ένωσης, μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και της 
μείωσης του κόστους συμμόρφωσης, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
προστασία των δημοσιονομικών και 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
και των κρατών μελών·

(6) εξάλειψη της απάτης και βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας και της 
ασφάλειας, ενισχύοντας τη συνεργασία με 
διεθνείς οργανισμούς, τρίτες χώρες, άλλες 

(στ) συμβολή στην αποδοτική λειτουργία 
των τελωνειακών αρχών, μέσα από τη 
βελτίωση των διοικητικών τους 
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κρατικές αρχές, οικονομικούς παράγοντες 
και τις οργανώσεις τους.

ικανοτήτων,

2. Η πρόοδος που έγινε σε κάθε έναν από 
τους προαναφερθέντες ειδικούς στόχους 
μετράται με δείκτες που θα θεσπιστούν, 
εφόσον κριθεί σκόπιμο, και θα 
τροποποιούνται στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας.
Μεταξύ των δεικτών αυτών είναι η 
αξιολόγηση της χρησιμότητας του 
προγράμματος από άποψη βαθμού 
επίτευξης των ειδικών στόχων εκ μέρους 
των ενδιαφερομένων και των 
συμμετεχόντων στις χρηματοδοτούμενες 
δράσεις, όπως και οι δείκτες που 
ορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 α
Επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος
Οι επιχειρησιακοί στόχοι για την 
υλοποίηση και την παρακολούθηση ενός 
ή περισσότερων από τους ειδικούς 
στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 6 
είναι οι ακόλουθοι:
(α) ανάπτυξη δράσεων για τη βελτίωση 
της κοινής κατανόησης και εφαρμογής 
του δικαίου της Ένωσης σχετικά με τα 
τελωνεία·
(β) ανάπτυξη δράσεων για τη βελτίωση 
του ελέγχου και της διαχείρισης των 
αλυσίδων εφοδιασμού που 
χρησιμοποιούνται για την κυκλοφορία 
των εμπορευμάτων·
(γ) ανάπτυξη και συντήρηση 
Ευρωπαϊκών Συστημάτων Πληροφοριών 
για τα τελωνεία·
(δ) ενίσχυση των επαγγελματικών 
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δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 
τελωνειακών υπαλλήλων και των 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων·
(ε) στήριξη της ανάπτυξης ενός 
συστήματος ηλεκτρονικής διοίκησης για 
τις τελωνειακές αρχές και τους 
εξωτερικούς ενδιαφερόμενους·
(στ) ανάπτυξη δράσεων σχετικών με τα 
τελωνεία με τη συμμετοχή τρίτων χωρών 
και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων·
(ζ) στήριξη του προσδιορισμού και της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·
(η) σύσταση ομάδων εμπειρογνωμόνων 
για την από κοινού εκτέλεση ειδικών 
επιχειρησιακών καθηκόντων· και
(θ) στήριξη και διευκόλυνση 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων 
πραγματοποιούμενων από κοινού από τα 
τελωνεία και άλλες αρμόδιες αρχές, 
μεταξύ των οποίων ειδικότερα είναι οι 
αρμόδιες για την εποπτεία της 
εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) σύσταση διευθυνουσών ομάδων και 
συντονισμός των δράσεων που εμπίπτουν 
στη σφαίρα αρμοδιότητάς τους·

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή περιλαμβανόταν ήδη στην πρόταση της Επιτροπής COM(2011)706.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) δραστηριότητες συγκριτικής 
αξιολόγησης (benchmarking), 
οργανωμένες από δυο ή περισσότερες 
συμμετέχουσες χώρες με πιθανή 
συμμετοχή και της Επιτροπής, υπό 
μορφή σύγκρισης μεθόδων εργασίας, 
διαδικασιών ή διεργασιών, για 
συμπεφωνημένους δείκτες, με σκοπό τον 
προσδιορισμό των καλύτερων πρακτικών 
και των τυχόν ανεπαρκειών.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων και 
συγκεκριμένα η αγορά και συντήρηση 
τεχνικού εξοπλισμού·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί εκτεταμένη στήριξη για διάφορες πτυχές της δραστηριοποίησης 
των τελωνειακών αρχών, θα ήταν σκόπιμο το πρόγραμμα να καλύπτει όχι μόνο τις κοινές 
δράσεις, την ανάπτυξη ικανοτήτων ΤΠ και ανθρώπινων ικανοτήτων, αλλά και την ανάπτυξη 
τεχνικών ικανοτήτων.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) δραστηριότητες συνεργασίας και 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
(εθνικών και ευρωπαϊκών) αρχών 
εποπτείας της εσωτερικής αγοράς και 
των τελωνειακών αρχών δυο ή 
περισσότερων συμμετεχόντων κρατών·
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) κάθε άλλη δραστηριότητα στήριξης του 
ειδικού στόχου και των προτεραιοτήτων 
που περιγράφονται στα άρθρα 5 και 6·

(θ) κάθε άλλη δραστηριότητα στήριξης του 
γενικού, των ειδικών και των 
επιχειρησιακών στόχων που 
περιγράφονται στα άρθρα 5 και 6·

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες στο άρθρο 6 και στο νέο άρθρο 6α (νέο).

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή συντονίζει, σε συνεργασία 
με τις συμμετέχουσες χώρες, τις πτυχές της 
εγκατάστασης και της λειτουργίας των 
στοιχείων της Ένωσης και των εθνικών 
στοιχείων των συστημάτων και των 
υποδομών που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος, οι οποίες είναι 
αναγκαίες για να διασφαλισθεί η 
λειτουργικότητα, η διασυνδεσιμότητα και 
η συνεχής βελτίωσή τους.

2. Η Επιτροπή συντονίζει, σε συνεργασία 
με τις συμμετέχουσες χώρες, τις πτυχές της 
εγκατάστασης και της λειτουργίας των 
στοιχείων της Ένωσης που ορίζονται στο 
σημείο 2 του μέρους ΙΙ του 
παραρτήματος και των εθνικών στοιχείων, 
τα οποία περιγράφονται στο σημείο 1α 
του μέρους ΙΙ του παραρτήματος, των 
συστημάτων και των υποδομών που 
αναφέρονται στο σημείο 1 του μέρους ΙΙ
του παραρτήματος, οι οποίες είναι 
αναγκαίες για να διασφαλισθεί η 
λειτουργικότητα, η διασυνδεσιμότητα και 
η συνεχής βελτίωσή τους.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου είναι αναγκαίο να υπάρχει αναφορά στη 
διάταξη, η οποία προβλέπει περιγραφή των εννοιών "στοιχεία της Ένωσης" και "εθνικά 
στοιχεία". Η επιλογή αυτή περιλαμβάνει επίσης την τεχνική τροποποίηση.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Ένωση επωμίζεται το κόστος της 
αγοράς, της ανάπτυξης, της 
εγκατάστασης, της συντήρησης και της 
καθημερινής λειτουργίας των στοιχείων 
της Ένωσης, ενώ το κόστος της αγοράς, 
της ανάπτυξης, της εγκατάστασης, της 
συντήρησης και της καθημερινής 
λειτουργίας των εθνικών στοιχείων 
επιβαρύνει τις συμμετέχουσες χώρες.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί σαφής επιμερισμός των δαπανών ανάμεσα στην Ένωση και τις 
συμμετέχουσες χώρες, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος ορίζεται σε 
548.080.000 ευρώ (σε τρέχουσες τιμές).

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος κατά την 
έννοια του σημείου [17] της διοργανικής 
συμφωνίας της XX/201Y μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά 
με τη συνεργασία σε δημοσιονομικά 
ζητήματα και την χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, ορίζεται σε ευρώ …  (σε 
τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οριζόντια προσέγγιση, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων 
για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, στο στάδιο αυτό ο εισηγητής αφήνει κενό το ποσό του 
δημοσιονομικού κονδυλίου.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων 
μεταξύ των επιλέξιμων δράσεων, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 6α, θα 
πραγματοποιηθεί όπως προβλέπεται στο 
μέρος -Ι του παραρτήματος.

Αιτιολόγηση

Η κατανομή του προϋπολογισμού με σκοπό την υποστήριξη των επιλέξιμων δράσεων αποτελεί 
ουσιαστική επιλογή πολιτικής και για το λόγο αυτό οι συννομοθέτες θα πρέπει να έχουν το 
προνόμιο να παρέχουν πολιτική καθοδήγηση όσον αφορά την κατανομή των ποσών που 
προορίζονται για δαπάνη.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι ετήσιες πιστώσεις αποφασίζονται 
με σεβασμό των προνομίων της αρμόδιας 
για τον προϋπολογισμό αρχής.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της 
αγοράς και συντήρησης τεχνικού 
εξοπλισμού μέσω του προγράμματος 
πρέπει να ορίζεται από το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας και δεν μπορεί σε 
καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 10%. 
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 
1, 2 και 3, οι συμβάσεις-πλαίσια, οι 
αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης ή 
παρόμοιες συμφωνίες με τρίτες χώρες και 
διεθνείς οργανισμούς, καθώς και οι 
συμφωνίες επιχορηγήσεων και οι 
αποφάσεις επιχορηγήσεων και οι 
συμβάσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
προβλέπουν ανάθεση εξουσιών στην 
Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την 
OLAF να διενεργούν τέτοιους λογιστικούς 
ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και 
επιθεωρήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες.

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος περιλαμβάνεται στο COM (2011)0706.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή προκειμένου να υλοποιήσει 
το πρόγραμμα υιοθετεί ετήσια 
προγράμματα εργασίας, τα οποία 
περιλαμβάνουν τους στόχους που πρέπει 
να επιτευχθούν, τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και 
το συνολικό τους κόστος. Επίσης 
περιέχουν μια περιγραφή των 
χρηματοδοτούμενων δράσεων, του ποσού 
που διατίθεται για κάθε είδος δράσης και 
ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής. Τα προγράμματα εργασίας θα 
περιέχουν τις προτεραιότητες, τα κύρια 
κριτήρια αξιολόγησης και το μέγιστο 
ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις 

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 15 υπό μορφή ετήσιων 
προγραμμάτων εργασίας τα οποία 
περιλαμβάνουν τις ετήσιες 
προτεραιότητες για το πρόγραμμα όσον 
αφορά τους γενικούς, τους ειδικούς και 
τους επιχειρησιακούς στόχους του, 
προσαρμογές στην κατανομή του 
προϋπολογισμού ανά είδος δράσης, τα 
κριτήρια αξιολόγησης για τις 
επιχορηγήσεις για δράσεις και την 
θέσπιση και, εφόσον είναι αναγκαίο, την 
τροποποίηση των δεικτών μέτρησης των 
επιπτώσεων και του αντίκτυπου του 
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επιχορηγήσεις. Η εν λόγω εκτελεστική 
πράξη εγκρίνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιέχει στοιχεία που αποτελούν σημαντικές 
επιλογές πολιτικής (προτεραιότητες, προσαρμογή στην κατανομή του προϋπολογισμού, δείκτες 
μέτρησης των επιδόσεων) οι οποίες έχουν στόχο να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν τα 
βασικά στοιχεία διαμόρφωσης της πολιτικής, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, είναι 
για το λόγο αυτό σκόπιμο να ανατεθούν εξουσίες στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 
ΣΛΕΕ όσον αφορά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την κατάρτιση του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη την κοινή προσέγγιση 
όσον αφορά την τελωνειακή πολιτική. Η 
προσέγγιση αυτή πρέπει να αναθεωρείται 
τακτικά και να εφαρμόζεται με 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών στην Ομάδα Τελωνειακής 
Πολιτικής, η οποία απαρτίζεται από τους 
επικεφαλής των τελωνειακών διοικήσεων 
και στα κράτη μέλη ή τους εκπροσώπους 
τους στην Επιτροπή. 

2. Κατά την κατάρτιση του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη την κοινή προσέγγιση 
όσον αφορά την τελωνειακή πολιτική. Η 
προσέγγιση αυτή αναπροσαρμόζεται 
διαρκώς στις νέες εξελίξεις με συνεργασία 
μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών 
μελών στην Ομάδα Τελωνειακής 
Πολιτικής, η οποία απαρτίζεται από την 
Επιτροπή και τους επικεφαλής των 
τελωνειακών διοικήσεων και στα κράτη 
μέλη ή τους εκπροσώπους τους.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η διατύπωση της ίδιας διάταξης που περιλαμβάνεται στην απόφαση αριθ. 
624/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 
σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013) 
είναι σαφέστερη, θα πρέπει να διατηρηθεί. Η τεχνική τροποποίηση περιλαμβάνεται επίσης σε 
αυτήν την επιλογή.



RR\925578EL.doc 27/47 PE496.681v02-00

EL

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαδικασία επιτροπής Εκτέλεση της εξουσιοδότησης
1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια 
επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων για την οποία 
γίνεται λόγος στο άρθρο 14 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα που 
αρχίζει την ...* και τελειώνει την 31η 
Δεκεμβρίου 2020.
2α. Η εκχώρηση εξουσίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 14 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της ανάθεσης αρμοδιοτήτων που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
και τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

" 2β. Μόλις εκδώσει μια πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
2γ. Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 
εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο δεν φέρουν αντίρρηση ούτε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
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προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
____________
*ΕΕ: προστίθεται η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιέχει στοιχεία που αποτελούν σημαντικές 
επιλογές πολιτικής (π.χ. προτεραιότητες, προσαρμογή στην κατανομή του προϋπολογισμού, 
δείκτες μέτρησης των επιδόσεων) οι οποίες έχουν στόχο να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν 
τα βασικά στοιχεία διαμόρφωσης της πολιτικής, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, είναι 
για το λόγο αυτό σκόπιμο να ανατεθούν εξουσίες στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 
ΣΛΕΕ όσον αφορά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επιβλέπει, σε συνεργασία με 
τις συμμετέχουσες χώρες, το πρόγραμμα 
και τις δράσεις του, προκειμένου να 
παρακολουθεί την υλοποίηση των 
δράσεων που εκτελούνται.

Η Επιτροπή επιβλέπει, σε συνεργασία με 
τις συμμετέχουσες χώρες, το πρόγραμμα 
και τις δράσεις του, προκειμένου να 
παρακολουθεί την υλοποίηση των 
δράσεων που εκτελούνται. Κατά την 
εποπτεία της λειτουργίας του 
προγράμματος, η Επιτροπή χρησιμοποιεί 
επίσης τους δείκτες που ορίζονται στα 
άρθρα 5 και 6 και στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 6, 
παράγραφος (2) χρησιμοποιούνται, 
μεταξύ άλλων, για τη μέτρηση των 
επιπτώσεων και του αντίκτυπου του 
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προγράμματος. Οι μετρήσεις 
πραγματοποιούνται σε σχέση με 
προκαθορισμένες τιμές αναφοράς, οι 
οποίες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση 
πριν από την υλοποίηση.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει πολυάριθμες αναφορές στους δείκτες, 
είναι σημαντικό να οριστεί η διαδικασία ανάπτυξης των δεικτών, ούτως ώστε να 
παρακολουθείται και να αξιολογείται η αξία και ο αντίκτυπος των μέτρων που λαμβάνονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος βαθμός ευελιξίας σε 
αυτή τη διαδικασία, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εφαρμόσει αυτήν τη 
διαδικασία στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή υποβάλλει την ενδιάμεση 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο το αργότερο την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 και την τελική έκθεση 
το αργότερο την 1η Ιουνίου 2022.
Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών για ενημέρωση.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστούν η διαφάνεια και η συνέχεια των ισχυουσών διατάξεων της 
απόφασης αριθ. 624/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Μαΐου 2007 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα 
(Τελωνεία 2013), οι ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις αξιολόγησης θα πρέπει να διαβιβάζονται 
στους συννομοθέτες.
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Εάν η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 
αποκαλύψει μείζονες ελλείψεις στο 
πρόγραμμα, η Επιτροπή εξετάζει το 
ενδεχόμενο υποβολής πρότασης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο για τροποποίηση του 
προγράμματος.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλεφθεί πιθανή τροποποίηση του προγράμματος για να εξασφαλιστεί ότι 
δεν θα τεθούν σε κίνδυνο οι στόχοι του προγράμματος.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Τμήμα -I (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-I. Ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων 
στις επιλέξιμες δράσεις που 

απαριθμούνται στο άρθρο 6α
Είδη ενεργειών Κατανομή του 

προϋπολογισμού 
σε %

Ανάπτυξη 
ικανοτήτων ΤΠ

τουλάχιστον 75%

Κοινές δράσεις κατ’ ανώτατο 
όριο 15 %

Ανάπτυξη 
τεχνικών 
ικανοτήτων

κατ’ ανώτατο 
όριο 5 %

Ανάπτυξη 
ικανοτήτων 
ανθρώπινου 
δυναμικού

κατ’ ανώτατο 
όριο 5 %
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Αιτιολόγηση

Η κατανομή του προϋπολογισμού με σκοπό την υποστήριξη των επιλέξιμων δράσεων αποτελεί 
ουσιαστική επιλογή πολιτικής και για το λόγο αυτό οι συννομοθέτες θα πρέπει να έχουν το 
προνόμιο να παρέχουν πολιτική καθοδήγηση όσον αφορά την κατανομή των ποσών που 
προορίζονται για δαπάνη. Επιπλέον, η ενδεικτική διαμόρφωση της κατανομής των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού επιτρέπει πρόσθετη κατανομή των τεχνικών και διοικητικών δαπανών, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Τμήμα 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών 
και τα στοιχεία της Ένωσης που τα 
απαρτίζουν

I. Τα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών 
και τα στοιχεία της Ένωσης που τα 
απαρτίζουν

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 34 στο παράρτημα-μέρος Ι (νέο).

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Τμήμα Ι – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) τα εθνικά στοιχεία, δηλαδή, όλα τα 
στοιχεία που δεν προσδιορίζονται ως 
στοιχεία της Ένωσης στο σημείο 2.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου είναι σημαντικό να οριστούν τα εθνικά 
στοιχεία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πλαίσιο
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Στις 9 Νοεμβρίου 2011, η Επιτροπή πρότεινε σχέδιο κανονισμού σχετικά με το πρόγραμμα 
Fiscus στο οποίο συγχωνεύονται σε ένα πρόγραμμα τα σημερινά δύο χωριστά προγράμματα 
για τη φορολογία (Fiscalis 2013) και τα τελωνεία (Customs 2013), με στόχο την απλοποίηση 
και τον περιορισμό του κόστους των στόχων της Επιτροπής. 
Ωστόσο, τα μέλη των επιτροπών IMCO και ECON εξέφρασαν ορισμένες ανησυχίες σχετικά 
με τη συγχώνευση των δύο αυτών προγραμμάτων και έθεσαν υπό αμφισβήτηση την ύπαρξη 
οιωνδήποτε ουσιαστικών και απτών οφελών της συγχώνευσης. Στις 29 Φεβρουαρίου 2012, οι 
συντονιστές της IMCO αποφάσισαν να διασπάσουν την πρόταση της Επιτροπής στα 
προγράμματα Τελωνεία και Fiscalis (οι συντονιστές της ECON είχαν λάβει την ίδια απόφαση 
στις 13 Φεβρουαρίου 2012). 

Μετά την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 16ης Μαΐου 2012, με την οποία έγινε 
αποδεκτό το αίτημα των επιτροπών IMCO και ECON για διάσπαση, η Επιτροπή 
αναπροσάρμοσε την άποψή της, ώστε να λάβει υπόψη της τη θέση του Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής και στις 29 Αυγούστου 2012 ενέκρινε τροποποιημένη πρόταση σχετικά με τα 
προγράμματα Τελωνεία 2020 και Fiscalis 2020.

Η πρόταση Τελωνεία 2020 βασίζεται στο άρθρο 33 ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει τη λήψη 
μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την τελωνειακή συνεργασία και την 
τελωνειακή ένωση της ΕΕ.

Σύμφωνα με την πρόταση για ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε 
στις 6 Ιουλίου 2012, ο παρών κανονισμός σχετικά με το πρόγραμμα Τελωνεία 2020 περιέχει 
ένα δημοσιονομικό πλαίσιο 548.080.000 ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για την περίοδο 2014-
2020.

Θέση του εισηγητή

Ο κ. Baldassarre, εισηγητής, είναι εξαιρετικά ικανοποιημένος με το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έχει ήδη λάβει υπόψη της το αίτημα του Κοινοβουλίου για διάσπαση της προηγούμενης 
πρότασης για το πρόγραμμα Fiscus στα προγράμματα Τελωνεία και Fiscalis. 

Ωστόσο, ο εισηγητής, πρότεινε τις εξής βασικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής 
της 29ης Αυγούστου 2012:

Ειδικοί και επιχειρησιακοί στόχοι

Για λόγους ενίσχυσης της ορατότητας και της νομικής σαφήνειας, είναι σκόπιμο να οριστούν 
γενικοί, ειδικοί και επιχειρησιακοί στόχοι στα άρθρα του κανονισμού.

Στόχος : έλεγχοι και καταπολέμηση της απάτης

Δεδομένων της δυναμικής των νέων προκλήσεων στον τελωνειακό τομέα και της ανάγκης 
προστασίας των πολιτών από τους κινδύνους που εγκυμονεί το διεθνές εμπόριο αγαθών για 
την ασφάλεια, θα πρέπει να δοθεί πρόσθετη έμφαση στην εναρμόνιση και την τυποποίηση 
των διαδικασιών τελωνειακών ελέγχων και στην καταπολέμηση της απάτης. 
Ανάλυση του προϋπολογισμού 
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Σύμφωνα με την οριζόντια προσέγγιση, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των 
διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, στο στάδιο αυτό ο εισηγητής 
αφήνει κενό το ποσό του δημοσιονομικού κονδυλίου.

Η κατανομή του προϋπολογισμού με σκοπό την υποστήριξη των επιλέξιμων δράσεων 
αποτελεί ουσιαστική επιλογή πολιτικής και για το λόγο αυτό οι συννομοθέτες θα πρέπει να 
έχουν το προνόμιο να παρέχουν πολιτική καθοδήγηση όσον αφορά την κατανομή των ποσών 
που προορίζονται για δαπάνη. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι τα συστήματα ΤΠ είναι ουσιώδη στον προϋπολογισμό (βλέπε 
προηγούμενο πρόγραμμα Τελωνεία 2013, όπου σχεδόν το 75-80% του συνολικού 
προϋπολογισμού διατίθεται για ΤΠ), θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο ποσοστό για 
την ανάπτυξη και συντήρηση των συστημάτων ΤΠ.  

Οι προτεινόμενες πραγματικές ποσοστιαίες τιμές έχουν υπολογιστεί με βάση το νομοθετικό 
δημοσιονομικό δελτίο για το τμήμα που αφορά τα τελωνεία:

Επιπλέον, θα πρέπει να διατηρηθεί ένας ορισμένος βαθμός ευελιξίας, ούτως ώστε να υπάρξει 
ανταπόκριση στις μεταβληθείσες προτεραιότητες πολιτικής (δηλαδή η δυνατότητα 
προσαρμογής στην κατανομή του προϋπολογισμού στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας).

Δεδομένου ότι η κατανομή του προϋπολογισμού διατυπώνεται με ενδεικτικό τρόπο: 
"τουλάχιστον xx %" και "μέγιστο ...%", επιτρέπει την πρόσθετη διάθεση κονδυλίων για 
τεχνικές και διοικητικές δαπάνες.

Δείκτες

Δεδομένου ότι η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει πολυάριθμες αναφορές στους δείκτες, 
είναι σημαντικό να οριστεί η διαδικασία ανάπτυξης των δεικτών, ούτως ώστε να 
παρακολουθείται και να αξιολογείται η αξία και ο αντίκτυπος των μέτρων που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος βαθμός ευελιξίας 
σε αυτή τη διαδικασία, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να ασκήσει αυτήν τη 
δραστηριότητα στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας.

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας - κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Δεδομένου ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιέχει στοιχεία που αποτελούν σημαντικές 
επιλογές πολιτικής (π.χ. προτεραιότητες, προσαρμογή στην κατανομή του προϋπολογισμού, 
δείκτες μέτρησης των επιδόσεων) οι οποίες έχουν στόχο να συμπληρώσουν ή να 
τροποποιήσουν τα βασικά στοιχεία διαμόρφωσης της πολιτικής, όπως ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, είναι για το λόγο αυτό σκόπιμο να ανατεθούν εξουσίες στην Επιτροπή, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας.

Η προσφυγή στις κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις προστατεύει τα προνόμια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Θα δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο στην 
προτεινόμενη πράξη ή να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση της Επιτροπής.



PE496.681v02-00 34/47 RR\925578EL.doc

EL

Εκθέσεις

Προκειμένου να εξασφαλιστούν η διαφάνεια και η συνέχεια των ισχυουσών διατάξεων της 
απόφασης αριθ. 624/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Μαΐου 2007 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα 
(Τελωνεία 2013), οι ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις αξιολόγησης θα πρέπει να διαβιβάζονται 
στους συννομοθέτες.   
Υποστήριξη τεχνικών ικανοτήτων

Προκειμένου να εξασφαλιστεί εκτεταμένη στήριξη για διάφορες πτυχές της 
δραστηριοποίησης των τελωνειακών αρχών, θα ήταν σκόπιμο το πρόγραμμα να καλύπτει όχι 
μόνο τις κοινές δράσεις, την ανάπτυξη ικανοτήτων ΤΠ και ανθρώπινων ικανοτήτων, αλλά και 
την ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων.

Ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων σημαίνει στήριξη των συμμετεχουσών χωρών που 
αγοράζουν και συντηρούν τον εξοπλισμό (π.χ. μηχανές σάρωσης, εργαστηριακός 
εξοπλισμός).

Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου να εξασφαλιστεί η ουσιαστική προστασία των 
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Στοιχεία των ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών

Θα πρέπει να οριστεί με σαφήνεια όχι μόνο ποια στοιχεία θεωρούνται στοιχεία της Ένωσης, 
αλλά και ποια είναι τα εθνικά στοιχεία.

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η Ένωση θα επωμισθεί το κόστος που αφορά την 
ανάπτυξη και τη συντήρηση των στοιχείων της Ένωσης, ενώ οι συμμετέχουσες χώρες θα 
επωμισθούν το κόστος που αφορά τα εθνικά στοιχεία.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
περίοδο 2014-2020 (CUSTOMS) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 624/2007/ΕΚ
(COM(2011)0706 – C7-0398/2011 – 2011/0341A(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Hynek Fajmon

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρόγραμμα FISCUS, όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προορίζεται για 
ενιαίος διάδοχος των υπαρχόντων προγραμμάτων Τελωνεία 2013 και Fiscalis 2013. Το 
πρόγραμμα FISCUS, που αναγγέλθηκε στις αρχές Νοεμβρίου σαν μέρος της ευρύτερης 
δέσμης MFF, επιδιώκει να συγχωνεύσει τα δύο προγράμματα στο όνομα της απλούστευσης.

Το πρόγραμμα Τελωνεία 2013, το οποίο επεξεργάζεται νομοθεσία για τις τελωνειακές 
εργασίες υποστηρίζοντας το κρίσιμο έργο της τελωνειακής ένωσης και τις δραστηριότητές 
της, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Αντίθετα, το Fiscalis 2013 επιδιώκει 
να ενισχύσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς βελτιώνοντας τη λειτουργία των 
φορολογικών συστημάτων στην ΕΕ μέσω αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών. Πρόκειται για πρόγραμμα της ΕΕ, το οποίο δεν θα έπρεπε να επηρεάζει τη 
φορολογική πολιτική που εμπίπτει πρωτίστως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Ο εισηγητής διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για την προτεινόμενη συγχώνευση των δύο 
νομικών βάσεων. Τα δύο προγράμματα χαρακτηρίζονται από διακριτές και αποκλίνουσες 
επιδιώξεις, στόχους και πλαίσια· θα έπρεπε επομένως να διέπονται από διαφορετικές νομικές 
ρυθμίσεις όσον αφορά την εφαρμογή, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο.

Επιπλέον, καμία από τις δύο ενδιάμεσες αξιολογήσεις δεν πρότεινε συγχώνευση και δεν 
υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν μια τέτοια πρόταση, παρά την αιτιολόγηση που 
προσφέρει η Επιτροπή. Τόσο το πρόγραμμα Fiscalis όσο και το πρόγραμμα Τελωνεία 
λειτουργούσαν ικανοποιητικά σαν χωριστά προγράμματα, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις 
ανεξάρτητων συμβούλων.

Περαιτέρω, αφού η Επιτροπή διατήρησε χωριστά τα δημοσιονομικά κονδύλια για τα δύο 
προγράμματα και δήλωσε ότι ενδιαφέρεται να διατηρήσει την ταυτότητα των προγραμμάτων, 
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φαίνεται λογικό ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί αυτό θα ήταν να διατηρηθούν 
τα προγράμματα χωριστά.

Μολονότι ο εισηγητής επικροτεί το έργο των προγραμμάτων Fiscalis και Τελωνεία, προτείνει
ότι είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο απόρριψης της 
πρότασης της Επιτροπής, είτε οι αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να προβούν 
σε οιεσδήποτε άλλες ενέργειες που θα είχαν αποτέλεσμα δύο χωριστές νομικές βάσεις για τα 
προγράμματα Fiscalis και Τελωνεία. Αυτό θα επέτρεπε χωριστή εξέταση και διαπραγμάτευση 
για τα διακριτά και σημαντικά ζητήματα στο πλαίσιο δύο νέων νομοθετικών προτάσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προγράμματα Fiscalis και Τελωνεία έχουν 
διακριτές και αποκλίνουσες επιδιώξεις, 
στόχους και πλαίσια και ότι 
λειτουργούσαν ικανοποιητικά σαν 
χωριστά προγράμματα, σύμφωνα με τις 
αξιολογήσεις ανεξάρτητων συμβούλων,

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

-1. επισημαίνει ότι το δημοσιονομικό 
κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική 
πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη 
νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος 
του δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου 
επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού για το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο των ετών 2014-
2020·
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Τροπολογία 3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

-1a. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο 
μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική 
και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισμούς1· επαναλαμβάνει ότι 
απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι 
για το προσεχές ΠΔΠ προκειμένου να 
είναι σε θέση η Ένωση να εκπληρώσει 
αφενός τις υφιστάμενες πολιτικές της 
προτεραιότητες και τα νέα καθήκοντα 
που προβλέπονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και, αφετέρου, να αντιδρά σε 
απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει ότι, 
ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των 
πόρων για το επόμενο ΠΔΠ κατά 
τουλάχιστον 5 % σε σχέση με το επίπεδο 
του 2013, θα είναι δυνατή μόνο μια 
περιορισμένη συμβολή στην επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων και δεσμεύσεων 
της Ένωσης και της αρχής της 
ενωσιακής αλληλεγγύης· ζητεί από το 
Συμβούλιο, σε περίπτωση που δεν 
συμμερίζεται την προσέγγιση αυτή, να 
προσδιορίσει σαφώς ποιες πολιτικές του 
προτεραιότητες ή ποια πολιτικά του 
προγράμματα θα μπορούσαν να 
εγκαταλειφθούν εντελώς, παρά την 
αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία τους·
________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.
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Τροπολογία 4

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι τα προγράμματα Fiscalis 
και Τελωνεία θα έπρεπε να διέπονται από 
διαφορετικές νομικές ρυθμίσεις όσον 
αφορά την εφαρμογή, την αξιολόγηση, 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο, και 
ότι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί 
η ταυτότητα των προγραμμάτων είναι να 
παραμείνουν χωριστά προγράμματα·

Τροπολογία 5

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. προτίθεται συνεπώς να προβεί σε 
κατάλληλες ενέργειες, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της 
απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής, 
για να εξασφαλίσει την έγκριση δύο 
χωριστών νομικών βάσεων για τα 
προγράμματα Fiscalis και Τελωνεία·

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι δραστηριότητες του προγράμματος, 
δηλαδή τα ευρωπαϊκά συστήματα 
πληροφοριών, οι κοινές δράσεις για 
τελωνειακούς και φορολογικούς 
υπαλλήλους, και οι κοινές πρωτοβουλίες 
κατάρτισης, αναμένεται να συμβάλουν 
στην υλοποίηση της Στρατηγικής Ευρώπη 
2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Παρέχοντας ένα 

(3) Οι δραστηριότητες του προγράμματος, 
δηλαδή τα ευρωπαϊκά συστήματα 
πληροφοριών, οι κοινές δράσεις για 
τελωνειακούς και φορολογικούς 
υπαλλήλους, και οι κοινές πρωτοβουλίες 
κατάρτισης, συμβάλουν στην υλοποίηση 
της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη ενισχύοντας τη λειτουργία της 
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πλαίσιο για δραστηριότητες οι οποίες 
αποσκοπούν σε πιο αποδοτικές 
τελωνειακές και φορολογικές αρχές, 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, προωθούν την απασχόληση 
και συμβάλλουν στην προστασία των 
δημοσιονομικών και οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, το πρόγραμμα 
θα ενισχύσει ενεργά τη λειτουργία της 
τελωνειακής ένωσης και της εσωτερικής 
αγοράς.

ενιαίας αγοράς, παρέχοντας ένα πλαίσιο 
για τη στήριξη δραστηριοτήτων με σκοπό 
τη βελτίωση της παραγωγικότητας του 
δημόσιου τομέα και προωθώντας την 
τεχνική πρόοδο και την καινοτομία στις 
εθνικές και ευρωπαϊκές τελωνειακές και 
φορολογικές διοικήσεις. Παρέχοντας ένα 
πλαίσιο για δραστηριότητες οι οποίες 
αποσκοπούν σε πιο αποδοτικές 
τελωνειακές και φορολογικές αρχές, 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, προωθούν την απασχόληση 
και οργανώνουν ορθολογικά και 
συντονίζουν τις ενέργειες των κρατών 
μελών για την προστασία των 
δημοσιονομικών και οικονομικών 
συμφερόντων τους καθώς και των 
συμφερόντων της Ένωσης, το πρόγραμμα 
θα ενισχύσει ενεργά τη λειτουργία της 
τελωνειακής ένωσης και της εσωτερικής 
αγοράς.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ο τελωνειακός τομέας του 
προγράμματος πρέπει να οδηγήσει σε 
αυξημένη συνεργασία στο πεδίο των 
τελωνείων μεταξύ των κρατών μελών, 
κάτι που είναι κεφαλαιώδες για την ενιαία 
αγορά. Οι τελωνειακοί δασμοί αποτελούν 
επίσης σημαντική πηγή εσόδων τόσο για 
την Ένωση όσο και για τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς και θα μπορούσαν κατά 
συνέπεια να θεωρηθούν σημαντικός 
μηχανισμός των αποτελεσματικών 
δημόσιων οικονομικών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Από εκτιμήσεις προκύπτει ότι η 
φοροδιαφυγή κοστίζει στις κυβερνήσεις 
των κρατών μελών περίπου 860 δισ. ευρώ 
κάθε χρόνο, η δε φοροαποφυγή περίπου 
150 δισ. ευρώ. Η κλίμακα της 
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στον δίκαιο χαρακτήρα και τη 
νομιμότητα της είσπραξης των φόρων. 
Εάν μειωθεί στο ήμισυ αυτό το χάσμα, τα 
κράτη μέλη θα μπορούσαν να επιτύχουν 
νέα φορολογικά έσοδα χωρίς να αυξήσουν 
τους φορολογικούς συντελεστές. Τόσο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά 
του της 19ης Απριλίου 20121 όσο και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα 
συμπεράσματά του της 1-2 Μαρτίου 
2012, ζήτησαν συγκεκριμένους τρόπους 
καταπολέμησης της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής, μεταξύ άλλων 
μέσω διοικητικής συνεργασίας και 
συντονισμού μεταξύ των φορολογικών 
συστημάτων. Επομένως, είναι σημαντικό 
να δοθεί επιπρόσθετη έμφαση στην 
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, 
της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής 
σε σύγκριση με την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 και ως ένας 
τρόπος για τη στήριξη ενός Σχεδίου 
Δράσης της ΕΕ με εκτενές 
χρονοδιάγραμμα και ποσοτική στόχευση.
________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2012)0137.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται 

(14) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται 
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μέσω κατάλληλων μέτρων καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου των δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του 
εντοπισμού και της διερεύνησης των 
παρατυπιών, της ανάκτησης 
απολεσθέντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, και, 
εφόσον χρειάζεται, της επιβολής 
κυρώσεων.

μέσω κατάλληλων μέτρων καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου των δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του 
εντοπισμού και της διερεύνησης των 
παρατυπιών, της ανάκτησης 
απολεσθέντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, και, 
εφόσον χρειάζεται, της επιβολής 
κυρώσεων. Η προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
είναι σαφώς προς το συμφέρον των 
κρατών μελών και θα μπορούσαν επίσης 
να θεωρηθούν σημαντικός μηχανισμός 
προκειμένου τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
τα εθνικά τους έσοδα.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στόχος αυτός μετράται, μεταξύ άλλων, 
μέσω του ακόλουθου δείκτη: την εξέλιξη 
της αντίληψης που έχουν οι 
ενδιαφερόμενοι σχετικά με το πρόγραμμα 
όσον αφορά τη συμβολή του 
προγράμματος στη λειτουργία της 
τελωνειακής ένωσης και στην ενίσχυση 
της εσωτερικής αγοράς.

Ο στόχος αυτός μετράται, μεταξύ άλλων, 
μέσω του ακόλουθου δείκτη: την εξέλιξη 
της αντίληψης που έχουν οι 
ενδιαφερόμενοι σχετικά με το πρόγραμμα 
όσον αφορά τη συμβολή του 
προγράμματος στη λειτουργία της 
τελωνειακής ένωσης και στην ενίσχυση 
της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, η 
Επιτροπή θα επινοήσει περαιτέρω 
μετρήσιμους και αντικειμενικά 
επαληθεύσιμους δείκτες επίτευξης του 
στόχου.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πρόληψη της απάτης και της 
φοροδιαφυγής και βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας, 

γ) πρόληψη της απάτης, της 
φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής και
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 
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βελτιώνοντας τη συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς, άλλες κρατικές αρχές, τρίτες 
χώρες, οικονομικούς παράγοντες και τις 
οργανώσεις τους,

ασφάλειας, βελτιώνοντας τη συνεργασία 
με διεθνείς οργανισμούς, άλλες κρατικές 
αρχές, τρίτες χώρες, οικονομικούς 
παράγοντες και τις οργανώσεις τους

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προστασία των δημοσιονομικών και 
οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της, μέσω της καταπολέμησης της 
απάτης και της φοροδιαφυγής,

ε) προστασία των δημοσιονομικών και 
οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της, μέσω της καταπολέμησης της 
απάτης, της φοροαποφυγής και της 
φοροδιαφυγής,

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Καθένας από τους προαναφερθέντες 
ειδικούς στόχους μετράται με έναν δείκτη 
βασισμένο στην αντίληψη που έχουν οι 
ενδιαφερόμενοι σχετικά με το πρόγραμμα 
όσον αφορά τη συμβολή του 
προγράμματος στην υλοποίηση των 
ειδικών στόχων.

2. Καθένας από τους προαναφερθέντες 
ειδικούς στόχους μετράται με συνδυασμό 
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών.
Ειδικότερα, η Επιτροπή θα επινοήσει 
μετρήσιμους και αντικειμενικά 
επαληθεύσιμους δείκτες επίτευξης του 
στόχου για κάθε ένα από τα σημεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος ορίζεται σε 
777.600.000 ευρώ (σε τρέχουσες τιμές).

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος κατά την 
έννοια του σημείου [17] της διοργανικής 
συμφωνίας της XX/201Y μεταξύ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά 
με τη συνεργασία σε δημοσιονομικά 
ζητήματα και την χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, ορίζεται σε 777.600.000 ευρώ 
(σε τρέχουσες τιμές).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι ετήσιες πιστώσεις αποφασίζονται 
με σεβασμό των προνομιών της αρμόδιας 
για τον προϋπολογισμό αρχής.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υλοποιεί το πρόγραμμα 
μέσω ετήσιου προγράμματος εργασίας για 
κάθε τομέα του προγράμματος, το οποίο 
περιλαμβάνει τις προτεραιότητες του 
προγράμματος, την ανάλυση του 
προϋπολογισμού και τα κριτήρια 
αξιολόγησης για τις επιχορηγήσεις για τις 
δράσεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 
14 παράγραφος 2 και σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό.

1. Η Επιτροπή υλοποιεί το πρόγραμμα 
μέσω ετήσιου προγράμματος εργασίας για 
κάθε τομέα του προγράμματος, το οποίο 
περιλαμβάνει τις προτεραιότητες του 
προγράμματος, την ανάλυση του 
προϋπολογισμού και τα κριτήρια 
αξιολόγησης για τις επιχορηγήσεις για τις 
δράσεις. Αυτά τα ετήσια προγράμματα 
εργασίας τηρούν με προσοχή την 
ισορροπία μεταξύ του τελωνειακού και 
του φορολογικού σκέλους. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση των 
κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά 
με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα 
κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή1, τη διαδικασία εξέτασης, η 
οποία αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2 και σύμφωνα με τον 
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δημοσιονομικό κανονισμό.

________________
1 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται ένα 
σύνολο βασικών δεικτών επιδόσεων, οι 
οποίοι παρατίθενται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2, για τη μέτρηση των 
αποτελεσμάτων και του αντικτύπου του 
προγράμματος. Οι μετρήσεις 
πραγματοποιούνται σε σχέση με 
προκαθορισμένες τιμές αναφοράς, οι 
οποίες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση 
πριν από την υλοποίηση.

2. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται ένα 
σύνολο βασικών δεικτών επιδόσεων, οι 
οποίοι παρατίθενται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2, για τη μέτρηση των 
αποτελεσμάτων και του αντικτύπου του 
προγράμματος. Η Επιτροπή επιδιώκει να 
ορίσει αυτούς τους δείκτες επιδόσεων 
έτσι ώστε να είναι μετρήσιμοι και 
αντικειμενικά επαληθεύσιμοι. Οι βασικοί 
δείκτες επιδόσεων πραγματοποιούνται σε 
σχέση με προκαθορισμένες τιμές 
αναφοράς, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την 
κατάσταση πριν από την υλοποίηση.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση Αξιολόγηση και ανασκόπηση

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων των δράσεων του 
προγράμματος, την αποδοτικότητα της 

2. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων των δράσεων του 
προγράμματος, την αποδοτικότητα της 
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χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του προγράμματος το 
αργότερο έως τα μέσα του 2018. Στην εν 
λόγω έκθεση εξετάζονται επιπλέον η 
απλούστευση, η συνεχιζόμενη συνάφεια 
των στόχων, καθώς και η συμβολή του 
προγράμματος στις προτεραιότητες της 
Ένωσης περί έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του προγράμματος το 
αργότερο έως τα μέσα του 2018. Στην εν 
λόγω έκθεση εξετάζονται επιπλέον η 
απλούστευση, η συνεχιζόμενη συνάφεια 
των στόχων, καθώς και η συμβολή του 
προγράμματος στις προτεραιότητες της 
Ένωσης περί έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Βάσει της 
εν λόγω αξιολόγησης και, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο, η Επιτροπή δύναται να 
προτείνει στη νομοθετική αρχή την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανάπτυξη δράσεων σχετικών με τα 
τελωνεία και τη φορολογία με τη 
συμμετοχή τρίτων χωρών και εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων

6. Ανάπτυξη δράσεων σχετικών με τα 
τελωνεία και τη φορολογία με τη 
συμμετοχή τρίτων χωρών και εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, ιδίως για την αύξηση 
της διαφάνειας και αυστηρότερος έλεγχος 
για την πρόληψη της χρήσης 
φορολογικών παραδείσων.
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