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***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

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
ett åtgärdsprogram för tullfrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 
(Tull 2020) och om upphävande av beslut nr 624/2007/EG
(COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0706) och kommissionens ändrade förslag (COM(2012)0464),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 33 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0241/2012),

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

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandet från budgetutskottet (A7-0026/2013).

1. Europaparlamentet betonar att den finansieringsram som anges i lagstiftningsförslaget 
bara utgör en vägledning för den lagstiftande myndigheten och inte kan fastställas förrän 
man har nått en överenskommelse om förslaget till förordning om den fleråriga 
budgetramen för perioden 2014–2020.

2. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 8 juni 2011 om investering 
i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för 
alla1. Parlamentet upprepar att det behövs tillräckligt med ytterligare medel i den nya 
fleråriga budgetramen för att unionen ska kunna uppfylla de gällande politiska 
prioriteringarna och de nya uppgifter som följer av Lissabonfördraget samt reagera på 
oförutsedda händelser. Parlamentet påpekar att även med en ökning av resursnivån för 
nästa fleråriga budgetram på minst fem procent jämfört med 2013 års nivå kan bara 
ett begränsat bidrag lämnas för att unionens avtalade mål och åtaganden ska kunna uppnås 
och för att principen om solidaritet inom unionen ska kunna respekteras. Parlamentet 
uppmanar rådet att, om det inte delar denna uppfattning, tydligt ange vilka av dess 
politiska prioriteringar eller projekt som kan överges helt, trots att de har visats ha 
ett europeiskt mervärde.

3. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.
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5. 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 fleråriga åtgärdsprogrammet för 
tullfrågor som gällde före 2014 har
bidragit avsevärt till att underlätta och 
förbättra samarbetet mellan myndigheter 
inom unionen. Många av verksamheterna 
på tullområdet är av gränsöverskridande 
karaktär och involverar eller berör samtliga 
27 medlemsstater, och de kan således inte 
skötas av enskilda medlemsstater på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt. Tull 
2020-programmet, som genomförs av 
kommissionen, ger medlemsstaterna 
unionsramar för att utveckla sådant
samarbete, vilket är mer kostnadseffektivt 
än om varje medlemsstat skulle inrätta sitt 
individuella samarbete på bilateral eller 
multilateral basis. Detta program bör 
således fortsätta genom att man inrättar ett 
nytt program på samma område.

(1) Tullmyndigheterna möts varje dag av 
mångskiftande utmaningar. Å ena sidan 
måste de hantera ständigt ökande 
handelsvolymer och säkerställa ett smidigt 
och enkelt flöde av lagliga varor, å andra 
sidan är de ansvariga för säkerheten. Som 
en följd av detta har ett effektivt 
samarbete mellan tullmyndigheterna 
inom unionen blivit allt viktigare. Det 
fleråriga åtgärdsprogrammet för tullfrågor 
som gällde före 2014 (Tull 2013) har
underlättat och stärkt samarbetet mellan 
myndigheter inom unionen, vilket avsevärt 
har bidragit till en välfungerande 
tullunion och inre marknad. Många av 
verksamheterna på tullområdet är av 
gränsöverskridande karaktär och involverar 
eller berör samtliga 27 medlemsstater, och 
de kan således inte skötas av enskilda 
medlemsstater på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt. Tull 2020-programmet, som 
genomförs av kommissionen, ger 
medlemsstaterna unionsramar inom vilka 
detta samarbete kan utvecklas, vilket är 
mer kostnadseffektivt än om varje 
medlemsstat skulle inrätta sitt individuella 
samarbete på bilateral eller multilateral 
basis. Detta program bör således fortsätta 
genom att man inrättar ett nytt program på 
samma område.

Motivering

Detta ändringsförslag beskriver den rådande verkligheten för tullen, som motiverar att 
programmet får en fortsättning.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Programverksamheterna, dvs. 
europeiska informationssystem, 
gemensamma åtgärder för tulltjänstemän 
och gemensamma utbildningsinitiativ,
väntas bidra till att Europa 2020-strategin 
för en smart och hållbar tillväxt för alla 
förverkligas. Genom att tillhandahålla en 
ram för verksamheter som syftar till att 
effektivisera tullmyndigheternas arbete, 
stärka företagens konkurrenskraft, främja 
sysselsättningen och bidra till skyddet av
unionens finansiella och ekonomiska 
intressen kommer programmet att på ett 
aktivt sätt förbättra tullunionen.

(2) Programverksamheterna, dvs. 
europeiska informationssystem, 
gemensamma åtgärder för tulltjänstemän 
och gemensamma utbildningsinitiativ,
kommer att bidra till att 
Europa 2020-strategin för en smart och 
hållbar tillväxt för alla förverkligas genom 
att få den inre marknaden att fungera 
bättre, tillhandahålla ramar för att stödja 
verksamheter som ökar produktiviteten i 
den offentliga sektorn samt driva på 
tekniska framsteg och innovationer i den 
nationella förvaltningen och 
unionsförvaltningen. Genom att 
tillhandahålla en ram för verksamheter som 
syftar till att effektivisera och modernisera
tullmyndigheternas arbete, stärka 
företagens konkurrenskraft, främja 
sysselsättningen och rationalisera och 
samordna medlemsstaternas insatser för 
att skydda sina och unionens finansiella 
och ekonomiska intressen kommer 
programmet att på ett aktivt sätt förbättra 
tullunionen, så att företag och allmänhet 
kan dra nytta av hela potentialen för den 
inre marknaden och den globala handeln.

Motivering

Detta ändringsförslag betonar vinsterna med att stärka tullunionen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Programmet bör leda till ett utökat 
samarbete mellan medlemsstaterna inom 
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tullområdet, vilket är grundläggande för 
den inre marknaden. Tullavgifter är 
också en viktig inkomstkälla för både 
unionen och de nationella budgetarna 
och kan därför ses som ett viktigt 
instrument för att garantera effektiva 
offentliga finanser.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) 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. Med tanke på 
den allt större sammanlänkning av 
världsekonomin, programmet fortsätter att 
ge möjlighet att anlita externa experter, 
exempelvis tjänstemän i tredjeländer, 
företrädare för internationella 
organisationer eller ekonomiska aktörer i 
vissa verksamheter. Inrättandet av 
utrikestjänsten under ledning av den höge 
representanten/kommissionens vice 
ordförande kan bidra till att uppnå större 
samstämmighet och samordning i politiken 
på detta område, som är av stor vikt i 
EU:s externa strategier och verksamhet, 
både vad gäller bilaterala och multilaterala 
kontakter.

(3) 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. Med tanke på 
den allt större sammanlänkningen av 
världsekonomin, fortsätter programmet att 
ge möjlighet att anlita externa experter, 
exempelvis tjänstemän i tredjeländer, 
företrädare för internationella 
organisationer eller ekonomiska aktörer i 
vissa verksamheter, bland annat insamling 
av upplysningar om bedrägerier och 
oegentligheter. Inrättandet av 
utrikestjänsten under ledning av den höge 
representanten/kommissionens vice 
ordförande kan bidra till att uppnå större 
samstämmighet och samordning i politiken 
på detta område, som är av stor vikt i 
EU:s externa strategier och verksamhet, 
både vad gäller bilaterala och multilaterala 
kontakter.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Programmets mål tar hänsyn till de 
problem och utmaningar som konstaterats i 
tullhänseende för det kommande årtiondet. 
Programmet bör fortsätta att spela en roll 
på viktiga områden som det konsekventa 
genomförandet av unionens tullagstiftning 
och därmed sammanhängande lagstiftning. 
Dessutom ska programmets inriktning 
ligga på att skydda unionens finansiella 
och ekonomiska intressen, garantera skydd 
och säkerhet och främja handeln, bland 
annat genom samarbete inom 
bedrägeribekämpning och för att öka 
tullmyndigheternas administrativa 
kapacitet.

(4) Programmets mål tar hänsyn till de 
problem och utmaningar som konstaterats i 
tullhänseende för det kommande årtiondet. 
Programmet bör fortsätta att spela en roll 
på viktiga områden som det konsekventa 
genomförandet av unionens moderniserade
tullagstiftning och därmed 
sammanhängande lagstiftning. Dessutom 
ska programmets inriktning ligga på att 
skydda unionens finansiella och 
ekonomiska intressen, främja handeln och 
öka tullmyndigheternas administrativa 
kapacitet. Med tanke på dynamiken i de 
nya utmaningarna och behovet att skydda 
medborgarna från de säkerhetsrisker som 
den internationella handeln med varor 
medför bör dock ytterligare tonvikt läggas
vid bedrägeribekämpning. I en tid av 
knappa resurser finns det också ett ännu 
starkare tryck på att tullkontrollerna ska 
utgå från en effektiv och ändamålsenlig 
riskinriktning i syfte att stärka 
riskhanteringen inom tullen. 
Kommissionen bör uppmuntra de 
medlemsstater som ännu inte har 
utvecklat lämpliga tekniker för 
elektronisk databehandling att göra det 
och gå över till en mer digital inre 
marknad.

Motivering

Detta ändringsförslag betonar målet att skydda medborgarna från de säkerhetsrisker som den 
internationella handeln medför och att stödja kampen mot otillåten handel och bedrägerier, 
genom att kommissionen och medlemsstaterna får större kapacitet att agera.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De europeiska informationssystemen 
har en viktig uppgift när det gäller att 
förstärka unionens tullsystem och bör 
således även i fortsättningen finansieras 
genom programmet. Dessutom bör det bli 
möjligt att i programmet införliva nya 
tullrelaterade informationssystem som 
fastställts enligt unionslagstiftning. 
Europeiska informationssystem bör i 
förekommande fall baseras på 
gemensamma utvecklingsmodeller och 
IT-strukturer.

(6) De europeiska informationssystemen 
har en viktig uppgift när det gäller att 
förstärka unionens tullsystem och bör 
således även i fortsättningen finansieras 
genom programmet. Dessutom bör det bli 
möjligt att i programmet införliva nya 
tullrelaterade informationssystem som 
fastställts enligt unionslagstiftning. 
Europeiska informationssystem bör i 
förekommande fall baseras på 
gemensamma utvecklingsmodeller och 
IT-strukturer, i syfte att öka 
tullförvaltningens flexibilitet och 
effektivitet.

Motivering

Detta ändringsförslag betonar målet att utveckla gemensamma modeller och it-strukturer i 
europeiska informationssystem.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Uppbyggnad av teknisk kapacitet 
bidrar till säkerheten och underlättar den 
legitima handeln. Mot bakgrund av de 
ekonomiska trångmål som många 
medlemsstater för närvarande befinner 
sig i verkar dock inköp och underhåll av 
utrustning som behövs för ändamålet 
(t.ex. skannrar och laboratorieutrustning) 
vara svårt att klara av, vilket i sin tur 
hotar ett ändamålsenligt skydd av 
unionens yttre gränser. Därför är det 
nödvändigt att ge ekonomiskt stöd till 
inköp och underhåll av nödvändig teknisk 
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utrustning. Med tanke på anslagen till 
programmet är det lämpligt att fastställa 
att det ekonomiska stödet till inköp och 
underhåll av teknisk utrustning ska 
begränsas till en medfinansiering på 
högst 10 procent. Detta bör främja 
nationella investeringar i åtgärder som 
syftar till att förstärka tullens kapacitet.

Motivering

För att garantera ett omfattade stöd för olika aspekter av tullmyndigheternas engagemang 
bör programmet inte bara omfatta de gemensamma åtgärderna och uppbyggnad av 
it-kapacitet och kompetens, utan också uppbyggnad av teknisk kapacitet.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kompetensuppbyggnad genom 
gemensam utbildning bör också
genomföras inom ramen för programmet.
Tulltjänstemän behöver utveckla och 
uppdatera de kunskaper och färdigheter 
som krävs för att tjäna unionens intressen.
Programmet bör vara av största vikt för 
kompetensutveckling genom ökat stöd till 
fortbildning riktad till tulltjänstemän samt 
ekonomiska aktörer. Unionens nuvarande 
tillvägagångssätt för gemensam utbildning, 
som främst baserats på utveckling av 
centralt e-lärande, bör i detta syfte 
utvecklas till ett mångfasetterat program 
för stöd till fortbildning i unionen.

(7) Kompetensuppbyggnad är viktigt, bör 
ske genom gemensam utbildning och
genomföras inom ramen för programmet.
Tulltjänstemän behöver utveckla och 
uppdatera de kunskaper och färdigheter 
som krävs för att tjäna unionens intressen.
Programmet bör vara av största vikt för 
kompetensutveckling genom ökat stöd till 
fortbildning riktad till tulltjänstemän samt 
ekonomiska aktörer. Unionens nuvarande 
tillvägagångssätt för gemensam utbildning, 
som främst baserats på utveckling av 
centralt e-lärande, bör i detta syfte 
utvecklas till ett mångfasetterat program 
för stöd till fortbildning i unionen.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Eftersom de europeiska 
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informationssystemen är en väsentlig del 
av programmet är det avgörande att de får 
lämpliga medel för sin utveckling och 
drift. Programmet bör vidare medge en 
viss budgetflexibilitet, så att det kan 
reagera på ändringar i de politiska 
prioriteringarna.

Motivering

En fördelning av budgeten som stöder stödberättigande åtgärder är ett viktigt politiskt val, 
och därför bör medlagstiftarna ha rätt till politisk styrning i fråga om uppdelningen av 
utgifterna.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) För att mäta programmets effektivitet 
bör de indikatorer som är knutna till 
programmets allmänna, särskilda och 
operativa mål fastställas och vid behov 
senare ändras i ett årligt arbetsprogram.

Motivering

Eftersom kommissionens förslag innehåller flera hänvisningar till indikatorerna är det viktigt 
att fastställa processen för utveckling av dem, så att värdet och verkan av de åtgärder som 
vidtas inom programmet kan övervakas och utvärderas. För att säkerställa den nödvändiga 
flexibiliteten i denna process är det lämpligt att ge kommissionen befogenhet att ta på sig 
denna uppgift inom ramen för det årliga arbetsprogrammet.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I linje med det åtagande som 
kommissionen gjorde i sitt meddelande om 
2010 års budgetöversyn att förenkla 
program för EU-finansiering och göra dem 

(10) I linje med det åtagande som 
kommissionen gjorde i sitt meddelande om 
2010 års budgetöversyn att förenkla 
program för EU-finansiering och göra dem 
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mer samstämmiga bör medel delas med 
andra instrument för EU-finansiering när 
de planerade programverksamheterna 
eftersträvar mål som är gemensamma för 
flera finansieringsinstrument, vilket dock 
inte bör innefatta dubbelfinansiering. 
Åtgärder inom ramen för detta program bör 
säkerställa samstämmighet i användningen 
av unionens medel till stöd för tullunionens 
funktion.

mer samstämmiga kan medel delas med 
andra instrument för EU-finansiering när 
de planerade programverksamheterna 
eftersträvar mål som är gemensamma för 
flera finansieringsinstrument, vilket dock 
inte bör innefatta dubbelfinansiering. 
Åtgärder inom ramen för detta program bör 
säkerställa samstämmighet i användningen 
av unionens medel till stöd för tullunionens 
funktion.

Motivering

Det är viktigt att understryka att delandet av medel bara är en möjlighet, och ingenting som 
uppmuntras, eftersom det är kopplat till utvärderingen av de eftersträvade målen.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Samarbete om rationell 
riskbedömning är viktigt för att ge 
tillförlitliga företag som följer reglerna 
största möjliga fördel av den förenklade 
e-förvaltningen av tullförfarandet och för 
att göra det möjligt att inrikta sig på 
oegentligheter.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Olaglig transport av varor är ett 
allvarligt problem i unionen som inte bara 
drabbar unionens ekonomiska intressen, 
utan också utgör en betydande risk för 
konsumenter och medborgare.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning 
bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

utgår

Motivering

Eftersom det årliga arbetsprogrammet innehåller inslag som är väsentliga politiska val 
(prioriteringar, justering av budgeten, indikatorer som mäter effektiviteten) avsedda att 
komplettera eller ändra de primära aspekterna för utformningen av politiken i förordningen, 
är det lämpligt att delegera befogenheter till kommissionen i enlighet med artikel 290 
i EUF-fördraget för antagandet av det årliga arbetsprogrammet.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I syfte att säkerställa en lämplig 
reaktion på ändringar i de politiska 
prioriteringarna bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på antagandet av det årliga 
arbetsprogrammet. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. När 
kommissionen förbereder och utarbetar 
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delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Motivering

Eftersom det årliga arbetsprogrammet innehåller inslag som är väsentliga politiska val 
(t.ex. prioriteringar, justering av budgeten och indikatorer som mäter effektiviteten) avsedda 
att komplettera eller ändra de primära aspekterna för utformningen av politiken 
i förordningen, är det lämpligt att delegera befogenheter till kommissionen i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget för antagandet av det årliga arbetsprogrammet.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För genomförandet av programmet 
bör kommissionen biträdas av 
Tull 2020-kommittén.

utgår

Motivering

Eftersom det årliga arbetsprogrammet innehåller inslag som är väsentliga politiska val 
(t.ex. prioriteringar, justering av budgeten och indikatorer som mäter effektiviteten) avsedda 
att komplettera eller ändra de primära aspekterna för utformningen av politiken 
i förordningen, är det lämpligt att delegera befogenheter till kommissionen i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget för antagandet av det årliga arbetsprogrammet.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 Artikel 5
Allmänna och särskilda mål Allmänt mål

1. Programmets övergripande mål är att 
stärka den inre marknaden genom en 
ändamålsenlig och effektiv tullunion.

Programmets övergripande mål är att
stödja tullunionens funktion och att stärka 
den inre marknaden genom en 
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ändamålsenlig och effektiv modernisering 
av tullunionen med hjälp av samarbete 
mellan de deltagande länderna, deras 
tullmyndigheter, deras tjänstemän och 
externa experter.

2. Programmets särskilda mål ska vara att 
stödja tullunionens funktion, särskilt 
genom samarbete mellan de deltagande 
länderna och mellan deras 
tullmyndigheter och andra behöriga 
myndigheter, samt deras tjänstemän och 
externa experter. 

Hur väl målet uppfylls ska mätas med 
hjälp av bland annat följande indikatorer:

3. Hur väl målet uppfylls ska mätas 
utifrån följande indikatorer:

(a) Utvecklingen av 
programintressenternas uppfattning om i 
vilken utsträckning programmet har 
bidragit till en starkare inre marknad.

(1) De europeiska informationssystemens
tillgång till Gemensamma 
kommunikationsnätet.

(b) Tullunionens funktion och driften av 
Gemensamma kommunikationsnätet och
de europeiska informationssystemens
unionskomponenter.

(2) Återkopplingen från 
programdeltagarna och programmets 
användare.

(c) Graden av harmonisering och 
standardisering av förfarandena för 
tullkontroller.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 Artikel 6

Prioriteringar Särskilda mål
Programmets prioriteringar ska vara 
följande:

Programmets särskilda mål ska vara 
följande:

(1) Att stödja förberedande samt enhetlig 
och effektiv tillämpning av 
unionslagstiftningen, i syfte att göra 
tullunionen verkningsfullare, effektivare 
och enhetligare.

(a) Att stödja förberedande samt enhetlig 
och effektiv tillämpning av 
unionslagstiftningen, i syfte att göra 
tullunionen verkningsfullare, effektivare 
och enhetligare och framför allt bidra till 
en total digitalisering av förfarandena 
inom de tidsfrister som fastställs i 
unionens tullkodex.



RR\925578SV.doc 17/44 PE496.681v02-00

SV

(2) Att stärka de europeiska företagens 
konkurrenskraft genom att underlätta laglig 
handel, minska deras fullgörandekostnader 
och administrativa bördor och skydda dem 
mot illojal konkurrens,

(b) Att stärka de europeiska företagens 
konkurrenskraft genom att underlätta laglig 
handel, minska deras fullgörandekostnader 
och administrativa bördor genom verkliga 
förenklingar för tillförlitliga aktörer som 
följer reglerna och skydda dem mot illojal 
konkurrens.

(3) Att stödja tullförvaltningarna med att 
skydda medborgarna, säkerheten och 
miljön.

(c) Att förhindra bedrägerier i syfte att 
skydda medborgarna, säkerheten och 
miljön.

(4) Att säkerställa skyddet av Europeiska
unionens och medlemsstaternas 
finansiella och ekonomiska intressen.

(d) Att bekämpa bedrägerier, skydda 
immateriella rättigheter och förbättra 
konkurrenskraften och säkerheten genom 
ökat samarbete med internationella 
organisationer, EU-myndigheter som
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf), 
tredjeländer, andra statliga myndigheter 
samt ekonomiska aktörer och deras 
organisationer.

(5) Att bidra till tullmyndigheternas 
effektiva funktion genom att förbättra 
deras administrativa kapacitet.

(e) Att stärka unionsföretagens 
konkurrenskraft genom att underlätta 
handeln och minska 
fullgörandekostnaderna i syfte att 
säkerställa skyddet av unionens och 
medlemsstaternas finansiella och 
ekonomiska intressen.

(6) Att bekämpa bedrägerier och förbättra
konkurrenskraften och säkerheten genom 
ökat samarbete med internationella 
organisationer, tredjeländer, andra 
statliga myndigheter, ekonomiska aktörer 
samt deras organisationer.

(f) Att bidra till att tullmyndigheterna 
fungerar effektivt genom att förbättra 
deras administrativa kapacitet.

2. De framsteg som görs när det gäller 
vart och ett av de särskilda mål som anges 
ovan ska mätas med hjälp av en 
uppsättning indikatorer som ska 
fastställas och vid behov ändras i ett årligt 
arbetsprogram.
Indikatorerna ska omfatta de synpunkter 
som intressenterna och deltagarna i de 
finansierade åtgärderna har framfört om 
programmets nytta när det gäller att 
uppfylla de särskilda målen samt de 
indikatorer som anges i artikel 5 andra 
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stycket.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Programmets operativa mål

De operativa målen för att uppnå och 
övervaka ett eller flera av de särskilda mål 
som föreskrivs i artikel 6 ska vara 
följande:
(a) Att inrätta åtgärder som ökar den 
gemensamma förståelsen och det 
gemensamma genomförandet av 
unionslagstiftning om tullar.
(b) Att vidta åtgärder för att förbättra 
övervakningen och hanteringen av de 
leveranskedjor som används för 
varutransporter.
(c) Att utveckla och underhålla 
europeiska informationssystem på 
tullområdet.
(d) Att stärka tulltjänstemäns och externa 
experters kunskap och kompetens inom 
tullområdet.
(e) Att stödja utvecklingen av en 
e-förvaltning för tullmyndigheter och 
externa intressenter.
(f) Att vidta åtgärder på tullområdet som 
involverar tredjeländer och externa 
experter.
(g) Att främja kartläggning och spridning 
av bästa praxis.
(h) Att inrätta expertgrupper som ska 
utföra specifika operativa uppgifter 
tillsammans. 
(i) Att stödja och underlätta gemensam 
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operativ verksamhet på tullområdet med 
andra behöriga myndigheter, framför allt 
de myndigheter som ansvarar för 
övervakningen av den inre marknaden.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 7 – led 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Grupper som leder och samordnar 
åtgärder som ingår i deras behörighet.

Motivering

Detta stycke ingick redan i kommissionens förslag COM(2011)0706.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 7 – led 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Riktmärkning, organiserad av två 
eller flera deltagande länder, eventuellt 
tillsammans med kommissionen, i form av 
jämförelser av arbetsmetoder, 
förfaranden och processer i förhållande 
till överenskomna indikatorer, i syfte att 
identifiera bästa praxis och brister.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 7 – led 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Uppbyggnad av teknisk kapacitet, 
särskilt inköp och underhåll av teknisk 
utrustning.
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Motivering

För att garantera ett omfattade stöd för olika aspekter av tullmyndigheternas engagemang 
bör programmet inte bara omfatta de gemensamma åtgärderna och uppbyggnad av 
it-kapacitet och kompetens, utan också uppbyggnad av teknisk kapacitet.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 7 – led 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Samarbete och informationsutbyte 
mellan tillsynsmyndigheterna för den inre 
marknaden på nationell nivå och på 
unionsnivå och tullmyndigheterna i två 
eller flera deltagande länder.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 7 – led 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Alla andra verksamheter som bidrar till 
att de särskilda mål och prioriteringar som 
anges i artiklarna 5 och 6 uppnås.

(i) Alla andra verksamheter som bidrar till 
att de allmänna, särskilda och operativa
mål som anges i artiklarna 5, 6 och 6a
uppnås.

Motivering

I konsekvens med ändringsförslagen till artikel 6 och den nya artikel 6a.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska i samarbete med de 
deltagande länderna samordna de aspekter 
av införandet av och funktionssättet hos
systemens och infrastrukturens

2. Kommissionen ska i samarbete med de 
deltagande länderna samordna de aspekter 
av införandet av och funktionssättet hos de
unionskomponenter, angivna i avsnitt II 
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unionskomponenter och 
icke-unionskomponenter enligt 
punkterna 1 och 2 i bilagan som krävs för 
att se till att dessa system är 
funktionsdugliga och sammanlänkade samt 
kontinuerligt förbättras.

punkt 2 i bilagan, och 
icke-unionskomponenter, beskrivna i 
avsnitt II punkt 1a i bilagan, i de system 
och den infrastruktur som avses i 
avsnitt II punkt 1 i bilagan, vilka krävs för 
att se till att dessa är funktionsdugliga och 
sammanlänkade samt kontinuerligt 
förbättras.

Motivering

För att skapa klarhet i rättsligt hänseende är det nödvändigt att hänvisa till de bestämmelser 
som beskriver begreppen ”unionskomponenter” och ”icke-unionskomponenter”. Detta 
alternativ omfattar också den tekniska ändringen.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Unionen ska bekosta inköp, 
utveckling, installation, underhåll och 
daglig drift av unionskomponenterna, 
medan de deltagande länderna ska stå för 
samma kostnader för 
icke-unionskomponenterna.

Motivering

Det är nödvändigt att göra en tydlig uppdelning av utgifterna mellan unionen och de 
deltagande länderna för att öka den rättsliga klarheten.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförande 
av programmet ska uppgå till
548 080 000 euro (i löpande priser).

1. Finansieringsramen för genomförande 
av programmet ska enligt punkt [17] i det 
interinstitutionella avtalet av den ... 201X 
mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
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budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning uppgå till ... euro (i löpande 
priser).

Motivering

I enlighet med det övergripande arbetssättet har föredraganden i detta skede lämnat 
utrymmet för beloppet på finansieringsramen blankt, i avvaktan på resultatet från 
förhandlingarna om den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den vägledande fördelningen av medel 
mellan de stödberättigande åtgärder som 
anges i artikel 6a ska ske enligt vad som 
föreskrivs i avsnitt -I i bilagan.

Motivering

En fördelning av budgeten som stöder stödberättigande åtgärder är ett viktigt politiskt val, 
och därför bör medlagstiftarna ha rätt till politisk styrning i fråga om uppdelningen av 
utgifterna.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Budgetmyndighetens befogenheter ska 
respekteras vid fastställandet av årliga 
anslag.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den medfinansieringsnivå som är 
tillämplig på stöd som beviljas för inköp 
och underhåll av teknisk utrustning inom 
detta program ska anges i det årliga 
arbetsprogrammet och får under inga 
omständigheter överstiga 10 procent. 

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 1, 2 och 3 ska kommissionen, 
revisionsrätten och Olaf – genom 
ramavtal, beslut av associeringsråd eller 
liknande avtal med tredjeländer och 
internationella organisationer samt 
genom sådana bidragsöverenskommelser, 
beslut om bidrag och avtal som följer av 
genomförandet av denna förordning – få 
befogenhet att utföra sådana revisioner, 
kontroller på plats och inspektioner som 
kan bli nödvändiga.

Motivering

Stycke som ingår i COM(2011)0706.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra programmet ska 
kommissionen anta årliga arbetsprogram, 
som ska innehålla en redogörelse för de 
eftersträvade målen, de förväntade 
resultaten, genomförandemetoderna och 

1. Kommissionen ska ges befogenhet att
anta delegerade akter i enlighet med
artikel 15 i form av årliga arbetsprogram 
som ska omfatta programmets årliga 
prioriteringar med avseende på dess 
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ett sammanlagt belopp för detta. De ska 
också innehålla en kortfattad beskrivning 
av de insatser som ska finansieras, 
uppgifter om finansieringsbelopp för 
varje åtgärdstyp och en vägledande 
tidsplan för deras genomförande. För 
bidrag ska även prioriteringarna, de 
viktigaste utvärderingskriterierna och den 
högsta medfinansieringssatsen anges i
arbetsprogrammen. Denna 
genomförandeakt ska antas i enlighet med
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 14.2.

allmänna, särskilda och operativa mål, en 
uppdelning av budgeten efter typ av 
åtgärd, bedömningskriterier för 
beviljande av bidrag till åtgärder samt 
fastställande och vid behov ändring av 
indikatorer för mätning av programmets 
effekter och resultat.

Motivering

Eftersom det årliga arbetsprogrammet innehåller inslag som är väsentliga politiska val 
(prioriteringar, justering av budgeten, indikatorer som mäter effektiviteten) avsedda att 
komplettera eller ändra de primära aspekterna för utformningen av politiken i förordningen, 
är det lämpligt att delegera befogenheter till kommissionen i enlighet med artikel 290 
i EUF-fördraget för antagandet av det årliga arbetsprogrammet.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När den utarbetar det årliga 
arbetsprogrammet ska kommissionen ta 
hänsyn till det gemensamma 
förhållningssättet till tullpolicyn. Detta 
förhållningssätt ska regelbundet ses över 
och fastställas i samarbete mellan 
kommissionen och medlemsstaterna i 
tullpolicygruppen, som består av cheferna 
för medlemsstaternas tullförvaltningar eller 
deras företrädare och kommissionen.

2. När den utarbetar det årliga 
arbetsprogrammet ska kommissionen ta 
hänsyn till det gemensamma 
förhållningssättet till tullpolicyn. Detta 
förhållningssätt ska löpande anpassas till 
nya utvecklingar i samarbete mellan 
kommissionen och medlemsstaterna i 
tullpolicygruppen, som består av
kommissionen och cheferna för 
medlemsstaternas tullförvaltningar eller 
deras företrädare.

Motivering

Den formulering av samma bestämmelse som återfinns i Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 624/2007/EG av den 23 maj 2007 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor 
i gemenskapen (Tull 2013) är tydligare och bör därför behållas. Den tekniska ändringen 
omfattas också av detta alternativ.
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommittéförfarande Utövande av delegeringen
1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Den kommittén ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 14 ska ges till
kommissionen för perioden från och med 
den […]* till och med den 
31 december 2020.

2a. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 14 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
2b. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
2c. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 14 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
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Europaparlamentets eller rådets initiativ.
____________
*EUT: Vänligen för in datum för denna 
förordnings ikraftträdande.

Motivering

Eftersom det årliga arbetsprogrammet innehåller inslag som är väsentliga politiska val 
(t.ex. prioriteringar, justering av budgeten och indikatorer som mäter effektiviteten) avsedda 
att komplettera eller ändra de primära aspekterna för utformningen av politiken 
i förordningen, är det lämpligt att delegera befogenheter till kommissionen i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget för antagandet av det årliga arbetsprogrammet.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i samarbete med de 
deltagande länderna övervaka programmet 
och dess åtgärder i syfte att följa upp 
genomförandet av åtgärder.

Kommissionen ska i samarbete med de 
deltagande länderna övervaka programmet 
och dess åtgärder i syfte att följa upp 
genomförandet av åtgärder. Vid 
övervakningen av programmets funktion 
ska kommissionen även använda de 
indikatorer som anges i artiklarna 5 och 6 
och i de årliga arbetsprogrammen.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De indikatorer som avses i artikel 6.2 ska 
användas för att mäta bland annat 
programmets effekter och resultat. Dessa 
effekter ska mätas mot i förväg fastställda 
utgångsscenarier som återspeglar 
situationen före genomförandet.
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Motivering

Eftersom kommissionens förslag innehåller flera hänvisningar till indikatorerna är det viktigt 
att fastställa processen för utveckling av dem, så att värdet och verkan av de åtgärder som 
vidtas inom programmet kan övervakas och utvärderas. För att säkerställa den nödvändiga 
flexibiliteten i denna process är det lämpligt att ge kommissionen befogenhet att ta på sig 
denna uppgift inom ramen för det årliga arbetsprogrammet.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Senast den 31 december 2018 ska 
kommissionen för Europaparlamentet och 
rådet lägga fram en rapport med en 
halvtidsutvärdering, och senast den 
30 juni 2022 en slutrapport.
Dessa rapporter ska för kännedom 
översändas till Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

Motivering

För att säkerställa insynen, liksom kontinuiteten med de nu gällande bestämmelserna 
i Europaparlamentets och rådets beslut nr 624/2007/EG av den 23 maj 2007 om 
ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2013), bör halvtids- och slutrapporten 
översändas till medlagstiftarna.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Om rapporten från 
halvtidsutvärderingen visar på allvarliga 
brister i programmet ska kommissionen 
överväga att lägga fram ett förslag till 
Europaparlamentet och rådet om ändring 
av programmet.
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Motivering

Det är viktigt att förutse en möjlighet att ändra programmet, så att man ser till att 
programmets mål inte äventyras.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt -I (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-I. Vägledande fördelning av medel till de 
stödberättigande åtgärderna i artikel 6a

Typ av åtgärder Andel av 
budgeten i %

Uppbyggnad av 
it-kapacitet

minst 75 %

Gemensamma 
åtgärder

högst 15 %

Uppbyggnad av 
teknisk kapacitet

högst 5 %

Uppbyggnad av 
mänsklig 
kapacitet

högst 5 %

Motivering

En fördelning av budgeten som stöder stödberättigande åtgärder är ett viktigt politiskt val, 
och därför bör medlagstiftarna ha rätt till politisk styrning i fråga om uppdelningen av 
utgifterna. En vägledande formulering av budgetfördelningen möjliggör också ytterligare 
tilldelning till tekniska och administrativa utgifter enligt artikel 10.2.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Bilagan – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska informationssystem och deras 
unionskomponenter

I. Europeiska informationssystem och 
deras unionskomponenter
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Motivering

Kopplat till ändringsförslag 34 till bilagan – avsnitt I (nytt).

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Bilagan – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) Icke-unionskomponenter, det vill säga 
alla komponenter som inte identifieras 
som unionskomponenter i punkt 2.

Motivering

För att skapa klarhet i rättsligt hänseende är det viktigt att definiera 
icke-unionskomponenterna.
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MOTIVERING

Bakgrund

Den 9 november 2011 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om 
Fiscusprogrammet som innebar en sammanslagning av de två aktuella programmen för 
beskattning (Fiscalis 2013) och tull (Tull 2013) till ett enda, av förenklings- och 
besparingsskäl.

Ledamöter från IMCO och ECON hade dock ett antal invändningar mot denna 
sammanslagning av programmen och tvivlade på att det fanns några betydande och konkreta 
vinster med sammanslagningen. Den 29 februari 2012 beslutade samordnarna i IMCO att dela 
upp kommissionens förslag i två program, Tull och Fiscalis (samordnarna i ECON hade fattat 
samma beslut den 13 februari 2012).

Efter talmanskonferensens beslut den 16 maj 2012, där den tillmötesgick begäran från både 
IMCO och ECON att få göra en uppdelning, anpassade kommissionen sig efter parlamentets 
och rådets ståndpunkter och antog den 29 augusti 2012 ett ändrat förslag till Tull 2020 och 
Fiscalis 2020.

Kommissionens förslag till Tull 2020-programmet grundar sig på artikel 33 i EUF-fördraget, 
där det fastställs att Europeiska unionen ska vidta åtgärder för tullsamarbete och 
EU:s tullunion.

I enlighet med förslaget till en ny flerårig budgetram, i dess lydelse av den 6 juli 2012, har 
denna förordning om Tull 2020-programmet en budgetram på 548 080 000 euro (i löpande 
priser) för perioden 2014–2020.

Föredragandens ståndpunkt

Raffaele Baldassarre, fördragande i ärendet, är utomordentligt nöjd med att kommissionen 
redan har tillmötesgått parlamentets begäran om att dela upp Fiscusprogrammet i det 
första förslaget till de båda programmen Tull och Fiscalis.

Föredraganden har dock lagt fram följande huvudsakliga ändringsförslag till kommissionens 
förslag av den 29 augusti 2012:

Specifika och operativa mål

För ökad tydlighet och säkerhet i rättsligt hänseende är det lämpligt att fastställa allmänna, 
särskilda och operativa mål i artikeldelen i förordningen.

Mål: kontroller och bedrägeribekämpning

Med tanke på dynamiken i de nya utmaningarna och behovet att skydda medborgarna från de 
säkerhetsrisker som den internationella handeln med varor medför bör ytterligare tonvikt 
läggas vid harmoniseringen och standardiseringen av förfarandena för tullkontroller och vid 
bedrägeribekämpningen.
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Fördelning av budgeten

I enlighet med det övergripande arbetssättet har föredraganden i detta skede lämnat utrymmet 
för beloppet på finansieringsramen blankt, i avvaktan på resultatet från förhandlingarna om 
den fleråriga budgetramen.

En fördelning av budgeten som stöder stödberättigande åtgärder är ett viktigt politiskt val, och 
därför bör medlagstiftarna ha rätt till politisk styrning i fråga om uppdelningen av utgifterna.

Eftersom it-systemen är väsentliga i budgeten (se det föregående Tull 2013-programmet, där 
ca 75–80 procent av den sammanlagda budgeten går till it) bör ett visst minimum säkerställas 
för utveckling och underhåll av it-system.

De föreslagna faktiska procentvärdena har beräknats på grundval av finansieringsöversikten 
för tullavsnittet.

Vidare bör man behålla en viss flexibilitet för att kunna reagera på ändrade politiska 
prioriteringar (dvs. möjligheten att anpassa budgetfördelningen i det årliga 
arbetsprogrammet).

Eftersom budgetfördelningen är formulerad på ett vägledande sätt, ”minst xx %” och ”högst 
xx %”, möjliggör den ytterligare tilldelning till tekniska och administrativa utgifter.

Indikatorer

Eftersom kommissionens förslag innehåller flera hänvisningar till indikatorerna är det viktigt 
att fastställa processen för utveckling av dem, så att värdet och verkan av de åtgärder som 
vidtas inom programmet kan övervakas och utvärderas. För att säkerställa den nödvändiga 
flexibiliteten i denna process är det lämpligt att ge kommissionen befogenhet att ta på sig 
denna uppgift inom ramen för det årliga arbetsprogrammet.

Årligt arbetsprogram – delegerade akter

Eftersom det årliga arbetsprogrammet innehåller inslag som är väsentliga politiska val 
(t.ex. prioriteringar, justering av budgeten och indikatorer som mäter effektiviteten) avsedda 
att komplettera eller ändra de primära aspekterna för utformningen av politiken i 
förordningen, är det lämpligt att delegera befogenheter till kommissionen i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget för antagandet av det årliga arbetsprogrammet.

Användandet av delegerade akter skyddar Europaparlamentets rättigheter. Genom dem kan 
parlamentet lägga in veto mot den föreslagna rättsakten eller återkalla delegeringen av 
befogenheter till kommissionen.

Rapportering

För att säkerställa insynen, liksom kontinuiteten med de nu gällande bestämmelserna 
i Europaparlamentets och rådets beslut nr 624/2007/EG av den 23 maj 2007 om 
ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2013), bör halvtids- och slutrapporten 
översändas till medlagstiftarna.
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Stöd till teknisk kapacitet

För att garantera ett omfattade stöd för olika aspekter av tullmyndigheternas engagemang är 
det lämpligt att programmet inte bara omfattar de gemensamma åtgärderna och uppbyggnad 
av it-kapacitet och kompetens, utan också uppbyggnad av teknisk kapacitet.

Uppbyggnad av teknisk kapacitet innebär att de deltagande länderna får hjälp med inköp och 
underhåll av utrustning (t.ex. skannrar och laboratorieutrustning).

Detta är särskilt viktigt för att garantera ett ändamålsenligt skydd av EU:s yttre gränser.

Komponenter i de europeiska informationssystemen

Det bör tydligt slås fast vad som menas inte bara med unionskomponenter, utan också med 
icke-unionskomponenter.

Dessutom bör det göras klart att unionen ska stå för kostnaderna i samband med utveckling 
och underhåll av unionskomponenterna, medan de deltagande länderna ska stå för 
kostnaderna för icke-unionskomponenterna.
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9.7.2012

YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

till utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett 
åtgärdsprogram för tull- och skattefrågor i Europeiska unionen för perioden 2014–2020 
(Fiscus) och om upphävande av beslut nr 1482/2007/EG och nr 624/2007/EG
(COM(2011)0706 – C7-0398/2011 – 2011/0341A(COD))

Föredragande: Hynek Fajmon

KORTFATTAD MOTIVERING

Fiscusprogrammet, såsom det föreslås av Europeiska kommissionen, skulle bli det enda 
efterföljande programmet till de befintliga Tull 2013- och Fiscalis 2013-programmen, 
Fiskusprogrammet, som aviserades i början av november som en del av det mer omfattande 
paketet för den fleråriga budgetramen, syftar till att slå samman de två programmen för att 
uppnå förenkling.

Tull 2013, som lagstiftar om tullverksamheten och stöder det viktiga arbete som utförs inom 
tullunionen, är unionens exklusiva befogenhet. Fiscalis 2013 syftar däremot till att stärka den 
inre marknaden genom att förbättra skattesystemens funktionssätt inom EU via ett utökat 
samarbete mellan medlemsstaterna. Det är ett EU-program som inte bör påverka 
skattepolitiken, som främst faller under medlemsstaternas befogenhet.

Föredraganden har allvarliga förbehåll när det gäller den föreslagna sammanslagningen av de 
två rättsliga grunderna. De två programmen har skilda och olika syften, mål och sammanhang 
och därför bör de ha olika rättsliga arrangemang för genomförande, utvärdering, övervakning 
och kontroll.

Dessutom föreslogs det inte en sammanslagning vid någon av de två halvtidsutvärderingarna 
och det saknas styrkande underlag för att ett sådant förslag, trots kommissions motivering till 
detta. Både Fiscalis och Tull fungerade bra som separata program enligt de utvärderingar som 
genomförts av oberoende konsulter.
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Eftersom kommissionen dessutom hållit finansieringsramarna för de två programmen åtskilda 
och uttryckt sitt intresse för att bevara programmens identitet, skulle det vara logiskt och bäst 
att behålla programmen åtskilda.

Eftersom föredraganden stöder både Fiscalis- och Tullprogrammen, rekommenderar han att 
antingen bör Europaparlamentet överväga att avvisa kommissionens förslag eller också bör 
parlamentets ansvariga utskott vidta någon form av åtgärd som skulle resultera i två separata 
rättsliga grunder för Fiscalis- respektive Tullprogrammet. Detta skulle göra det möjligt att 
separat behandla och förhandla om de olika viktiga frågorna under två nya föreslagna 
lagstiftningsakter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd att som ansvariga utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Skäl -A (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

-A. Fiscalis- och Tullprogrammen har 
olika och skilda syften, mål och 
sammanhang och fungerade bra som 
separata program enligt de utvärderingar 
som genomförts av oberoende konsulter.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt -1 (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet betonar att den 
finansieringsram som anges i lagförslaget 
bara utgör en vägledning för den 
lagstiftande myndigheten och inte kan 
fastställas förrän man har nått en 
överenskommelse om förslaget till 
förordning om den fleråriga budgetramen 
för åren 2014–2020.
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Ändringsförslag 3

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt -1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

-1a. Europaparlamentet påminner om sin 
resolution av den 8 juni 2011 om 
investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1. Parlamentet 
upprepar att det behövs tillräckligt med 
extra medel i nästa fleråriga budgetram 
för att unionen ska kunna fullfölja sina 
nuvarande politiska prioriteringar och de 
nya uppgifter som följer av 
Lissabonfördraget, och dessutom kunna 
reagera på oförutsedda händelser. Till 
och med en ökning av medlen med minst 
5 procent i kommande budgetram jämfört 
med 2013 års nivå ger bara ett begränsat 
bidrag till uppnåendet av unionens 
överenskomna mål och åtaganden och 
principen om solidaritet inom unionen.
Rådet uppmanas att, om det inte delar 
denna inställning, tydligt identifiera vilka 
av dess politiska prioriteringar eller 
projekt som kan strykas helt och hållet, 
trots deras påvisade europeiska mervärde.
________________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag 4

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att Fiscalis-
och Tullprogrammen bör ha olika 
rättsliga arrangemang för genomförande, 
utvärdering, övervakning och kontroll, 
och att det bästa sättet att bevara 
programmens identitet är att hålla dem 
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åtskilda.

Ändringsförslag 5

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet kommer därför att 
vidta lämpliga åtgärder, eventuellt genom 
att avvisa kommissionens förslag, för att 
säkra antagandet av två separata rättsliga 
grunder för Fiscalis- respektive 
Tullprogrammet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Programverksamheterna, dvs. 
europeiska informationssystem, 
gemensamma åtgärder för tull- och 
skattetjänstemän och gemensamma 
utbildningsinitiativ, väntas bidra till att 
Europa 2020-strategin för en smart och 
hållbar tillväxt för alla förverkligas.
Genom att tillhandahålla en ram för 
verksamheter som syftar till att 
effektivisera tull- och 
skattemyndigheternas arbete, stärka 
företagens konkurrenskraft, främja 
sysselsättningen och bidra till skyddet av
unionens finansiella och ekonomiska 
intressen kommer programmet att på ett 
aktivt sätt förbättra tullunionens och den 
inre marknadens funktion.

(3) Programverksamheterna, dvs. 
europeiska informationssystem, 
gemensamma åtgärder för tull- och 
skattetjänstemän och gemensamma 
utbildningsinitiativ, kommer att bidra till 
att Europa 2020-strategin för en smart och 
hållbar tillväxt för alla förverkligas genom 
att få den inre marknaden att fungera 
bättre, tillhandahålla ramar för att stödja 
verksamheter som ökar produktiviteten i 
den offentliga sektorn samt driva på 
tekniska framsteg och innovationer i de 
nationella och europeiska tull- och 
skatteförvaltningarna. Genom att 
tillhandahålla en ram för verksamheter som 
syftar till att effektivisera tull- och 
skattemyndigheternas arbete, stärka 
företagens konkurrenskraft, främja 
sysselsättningen och rationalisera och 
samordna medlemsstaternas insatser för 
att skydda sina och unionens finansiella 
och ekonomiska intressen kommer 
programmet att på ett aktivt sätt förbättra 
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tullunionens och den inre marknadens 
funktion.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Programmets tullrelaterade del bör 
leda till ett utökat samarbete mellan 
medlemsstaterna inom tullområdet, vilket 
är grundläggande för den inre 
marknaden. Tullavgifter är också en 
viktig inkomstkälla både för unionen och 
de nationella budgetarna, och kan därför 
ses som ett viktigt instrument för effektiva 
offentliga finanser.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Enligt beräkningar kostar 
skatteundandragande varje år 
medlemsstaternas regeringar ca 
860 miljarder EUR och skatteflykt 
ca 150 miljarder EUR. Omfattningen av 
skattefusket och skatteflykten undergräver 
medborgarnas förtroende för en rättvis 
och legitim skatteuppbörd. Genom att 
halvera skatteklyftan skulle 
medlemsstaterna kunna få nya 
skatteinkomster utan att höja 
skattesatserna. Både parlamentet, i sin 
resolution av den 19 april 20121, och 
Europeiska rådet, i sina slutsatser av den 
1–2 mars 2012, har uppmanat till 
konkreta åtgärder för att bekämpa 
skattbedrägerier och 
skatteundandragande, inklusive genom 
administrativt samarbete och samordning 
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av skattesystem. Det är alltså viktigt att 
fokusera ännu mer på kampen mot 
skattebedrägeri, skatteflykt och 
skatteundandragande jämfört med 
programplaneringsperioden 2007–2013, 
och som ett sätt att stödja en EU-
handlingsplan med en heltäckande 
tidsplan och kvantitativa mål.
________________
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0137.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Under hela utgiftscykeln bör 
Europeiska unionens ekonomiska intressen 
skyddas med hjälp av lämpliga åtgärder 
som gör det möjligt att förebygga, 
upptäcka och utreda oriktigheter, återkräva 
sådana medel som förlorats eller som 
utbetalats eller använts felaktigt, och att vid 
behov fastställa påföljder.

(14) Under hela utgiftscykeln bör 
Europeiska unionens ekonomiska intressen 
skyddas med hjälp av lämpliga åtgärder 
som gör det möjligt att förebygga, 
upptäcka och utreda oriktigheter, återkräva 
sådana medel som förlorats eller som 
utbetalats eller använts felaktigt, och att vid 
behov fastställa påföljder. Skyddet av 
unionens ekonomiska intressen ligger 
uppenbarligen i medlemsstaternas eget 
intresse och kan också ses som ett viktigt 
instrument för medlemsstaterna att öka 
sina egna nationella inkomster.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppnåendet av detta mål ska bl.a. mätas 
med hjälp av hur följande indikator 
utvecklas: programintressenters 
uppfattning om i vilken utsträckning 
programmet bidragit till tullunionens 

Uppnåendet av detta mål ska bl.a. mätas 
med hjälp av hur följande indikator 
utvecklas: programintressenters 
uppfattning om i vilken utsträckning 
programmet bidragit till tullunionens 
funktion och en förstärkt inre marknad.
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funktion och en förstärkt inre marknad. Kommissionen kommer dessutom att ta 
fram ytterligare mätbara och objektivt 
kontrollerbara målindikatorer.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att förebygga bedrägeri och 
skatteundandragande och främja 
konkurrenskraft, trygghet och säkerhet, 
genom ett utökat samarbete med 
internationella organisationer, andra 
statliga myndigheter, tredjeländer och 
ekonomiska aktörer och deras 
organisationer.

(c) Att förebygga bedrägeri, skatteflykt och 
skatteundandragande och främja 
konkurrenskraft, trygghet och säkerhet, 
genom ett utökat samarbete med 
internationella organisationer, andra 
statliga myndigheter, tredjeländer och 
ekonomiska aktörer och deras 
organisationer.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att skydda Europeiska unionens och 
dess medlemsstaters finansiella och 
ekonomiska intressen, genom att bekämpa 
bedrägeri och skatteundandragande.

(e) Att skydda Europeiska unionens och 
dess medlemsstaters finansiella och 
ekonomiska intressen, genom att bekämpa 
bedrägeri, skatteflykt och 
skatteundandragande.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppnåendet av vart och ett av dessa 
särskilda mål ska mätas med hjälp av en
indikator som baseras på 
programintressenternas uppfattning om i 
vilken utsträckning programmet bidragit 

2. Uppnåendet av vart och ett av dessa 
särskilda mål ska mätas med hjälp av en
kombination av kvantitativa och 
kvalitativa indikatorer. Kommissionen 
kommer särskilt att för varje led i punkt 1 
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till att de särskilda målen uppnåtts. ta fram mätbara och objektivt 
kontrollerbara målindikatorer.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförande 
av programmet ska uppgå till 777 600 000 
euro (i löpande priser).

1. Finansieringsramen för genomförande 
av programmet ska enligt punkt [17] i det 
interinstitutionella avtalet av den ... 201X 
mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning uppgå till 777 600 000 euro (i 
löpande priser).

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Beslut om årliga anslag ska fattas med 
respekt för budgetmyndighetens 
befogenheter.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genomföra 
programmet med hjälp av ett årligt 
arbetsprogram för respektive del av 
programmet, vilket inbegriper vad som ska 
prioriteras i programmet, hur budgeten ska 
fördelas och hur kriterierna för att 
utvärdera bidrag till åtgärder ska se ut.
Dessa genomförandeakter ska antas i 

1. Kommissionen ska genomföra 
programmet med hjälp av ett årligt 
arbetsprogram för respektive del av 
programmet, vilket inbegriper vad som ska 
prioriteras i programmet, hur budgeten ska 
fördelas och hur kriterierna för att 
utvärdera bidrag till åtgärder ska se ut.
Dessa årliga arbetsprogram ska noggrant 
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enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 14.2 och i enlighet med
budgetförordningen.

respektera balansen mellan den 
tullrelaterade och den skatterelaterade 
delen. Dessa genomförandeakter ska antas 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter1, det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 14.2 och budgetförordningen.

________________
1 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En uppsättning 
nyckeleffektivitetsindikatorer i enlighet 
med artikel 5.2 ska användas, bl.a. för att 
mäta programmets effekter. Dessa effekter
ska mätas mot i förväg fastställda 
utgångsscenarier som återspeglar 
situationen före genomförandet.

2. En uppsättning 
nyckeleffektivitetsindikatorer i enlighet 
med artikel 5.2 ska användas, bl.a. för att 
mäta programmets effekter. Kommissionen 
ska anstränga sig att definiera dessa
effektivitetsindikatorer så att de blir 
mätbara och objektivt kontrollerbara.
Effektivitetsindikatorerna ska mätas mot i 
förväg fastställda utgångsscenarier som 
återspeglar situationen före genomförandet.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärdering Utvärdering och översyn

Ändringsförslag 19
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska senast vid 
halvårsskiftet 2018 upprätta en 
utvärderingsrapport efter halva löptiden om 
uppnåendet av programåtgärdernas mål, 
resursanvändningens effektivitet och 
programmets europeiska mervärde. Denna 
rapport ska också ta upp förenklingar, 
målens fortsatta relevans och programmets 
bidrag till unionens prioriteringar avseende 
en smart och hållbar tillväxt för alla.

2. Kommissionen ska senast vid 
halvårsskiftet 2018 upprätta en 
utvärderingsrapport efter halva löptiden om 
uppnåendet av programåtgärdernas mål, 
resursanvändningens effektivitet och 
programmets europeiska mervärde. Denna 
rapport ska också ta upp förenklingar, 
målens fortsatta relevans och programmets 
bidrag till unionens prioriteringar avseende 
en smart och hållbar tillväxt för alla.
Utifrån denna utvärdering, och vid behov, 
kan kommissionen föreslå den 
lagstiftande myndigheten att denna 
förordning ska ändras.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga – del I – led 6

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

6. Att inrätta åtgärder på tull- och 
skatteområdet som involverar tredjeländer 
och externa experter.

6. Att inrätta åtgärder på tull- och 
skatteområdet som involverar tredjeländer 
och externa experter, särskilt för att 
förbättra transparensen och skärpa
kontrollen över utnyttjandet av 
skatteparadis.
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