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Ændringsforslag 35
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Programaktiviteterne, dvs. de 
europæiske informationssystemer, fælles 
tiltag for told- og skatteembedsmænd og de 
fælles uddannelsesinitiativer, forventes at 
bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. Ved at danne ramme om 
aktiviteter, der skal gøre told- og 
skattemyndighederne mere effektive, 
styrke virksomhedernes konkurrenceevne, 
fremme beskæftigelsen og være med til at 
beskytte Unionens finansielle og 
økonomiske interesser bidrager 
programmet aktivt til at styrke 
toldunionens funktion.

(2) Programaktiviteterne, dvs. de 
europæiske informationssystemer, fælles 
tiltag for told- og skatteembedsmænd og de 
fælles uddannelsesinitiativer, forventes at 
bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. Ved at danne ramme om 
aktiviteter, der skal gøre told- og 
skattemyndighederne mere effektive og 
moderniserede, styrke virksomhedernes 
konkurrenceevne, fremme beskæftigelsen 
og være med til at beskytte Unionens 
finansielle og økonomiske interesser 
bidrager programmet aktivt til at styrke 
toldunionens funktion.

Or. en

Ændringsforslag 36
Patricia van der Kammen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at støtte tredjelandes tiltrædelses-
og associeringsproces bør såvel 
tiltrædelseslande og kandidatlande som 
potentielle kandidatlande og partnerlande 
i den europæiske naboskabspolitik kunne 
deltage i programmet, hvis visse 
betingelser er opfyldt. I betragtning af den 
stadig større sammenkobling inden for 
verdensøkonomien fortsætter programmet 
også med at give mulighed for at inddrage 

udgår
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eksterne eksperter, som f.eks. 
embedsmænd i tredjelande, 
repræsentanter for internationale 
organisationer eller erhvervsdrivende 
inden for særlige områder. Oprettelsen af 
EU-Udenrigstjenesten under den 
højtstående repræsentant/næstformands 
myndighed kan lette den politiske 
koordinering og sammenhæng inden for 
et område, som er et relevant element i 
EU's eksterne strategier og tiltag både 
bilateralt og multilateralt.

Or. nl

Begrundelse

Artikel 33 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF): Inden for 
traktaternes anvendelsesområde træffer Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige 
lovgivningsprocedure foranstaltninger til styrkelse af toldsamarbejdet mellem 
medlemsstaterne og mellem disse og Kommissionen.

Ændringsforslag 37
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at støtte tredjelandes tiltrædelses-
og associeringsproces bør såvel 
tiltrædelseslande og kandidatlande som 
potentielle kandidatlande og partnerlande i 
den europæiske naboskabspolitik kunne 
deltage i programmet, hvis visse 
betingelser er opfyldt. I betragtning af den 
stadig større sammenkobling inden for 
verdensøkonomien fortsætter programmet 
også med at give mulighed for at inddrage 
eksterne eksperter, som f.eks. 
embedsmænd i tredjelande, repræsentanter 
for internationale organisationer eller 
erhvervsdrivende inden for særlige 
områder. Oprettelsen af EU-
Udenrigstjenesten under den højtstående 

(3) For at støtte tredjelandes tiltrædelses-
og associeringsproces bør såvel 
tiltrædelseslande og kandidatlande som 
potentielle kandidatlande og partnerlande i 
den europæiske naboskabspolitik kunne 
deltage i programmet, hvis visse 
betingelser er opfyldt. I betragtning af den 
stadig større sammenkobling inden for 
verdensøkonomien fortsætter programmet 
også med at give mulighed for at inddrage 
eksterne eksperter, som f.eks. 
embedsmænd i tredjelande, repræsentanter 
for internationale organisationer eller 
erhvervsdrivende inden for særlige 
områder, såsom indhentning af 
oplysninger om svig og 
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repræsentant/næstformands myndighed kan 
lette den politiske koordinering og 
sammenhæng inden for et område, som er 
et relevant element i EU's eksterne 
strategier og tiltag både bilateralt og 
multilateralt.

uregelmæssigheder. Oprettelsen af EU-
Udenrigstjenesten under den højtstående 
repræsentant/næstformands myndighed kan 
lette den politiske koordinering og 
sammenhæng inden for et område, som er 
et relevant element i EU's eksterne 
strategier og tiltag både bilateralt og 
multilateralt.

Or. en

Ændringsforslag 38
Louis Grech

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I programmålene er der taget hensyn til 
de problemer og udfordringer, der er 
identificeret for toldvæsenet i de 
kommende ti år. Programmet bør fortsætte 
med at spille en rolle inden for vitale 
områder såsom en sammenhængende 
gennemførelse af Unionens toldlovgivning 
og hertil knyttede forskrifter. Desuden vil 
programmet fokusere på at beskytte 
Unionens finansielle og økonomiske 
interesser, opretholde sikkerhed og sikring, 
handelslettelser, blandt andet gennem 
fælles bestræbelser på at bekæmpe svig og 
øge toldmyndighedernes administrative 
kapacitet.

(4) I programmålene er der taget hensyn til 
de problemer og udfordringer, der er 
identificeret for toldvæsenet i de 
kommende ti år. Programmet bør fortsætte 
med at spille en rolle inden for vitale 
områder såsom en sammenhængende 
gennemførelse af Unionens toldlovgivning 
og hertil knyttede forskrifter. Desuden vil 
programmet fokusere på at beskytte 
Unionens finansielle og økonomiske 
interesser, opretholde sikkerhed og sikring, 
handelslettelser, blandt andet gennem 
fælles bestræbelser på at bekæmpe svig og 
øge toldmyndighedernes administrative 
kapacitet. Kommissionen opfordrer 
medlemsstater, som endnu ikke har 
udviklet effektive elektroniske 
databehandlingsteknikker, til at udvikle 
disse og bevæge sig i retning af et i højere 
grad digitaliseret indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 39
Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I programmålene er der taget hensyn til 
de problemer og udfordringer, der er 
identificeret for toldvæsenet i de 
kommende ti år. Programmet bør fortsætte 
med at spille en rolle inden for vitale 
områder såsom en sammenhængende 
gennemførelse af Unionens toldlovgivning 
og hertil knyttede forskrifter. Desuden vil 
programmet fokusere på at beskytte 
Unionens finansielle og økonomiske 
interesser, opretholde sikkerhed og sikring, 
handelslettelser, blandt andet gennem 
fælles bestræbelser på at bekæmpe svig og 
øge toldmyndighedernes administrative 
kapacitet.

(4) I programmålene er der taget hensyn til 
de problemer og udfordringer, der er 
identificeret for toldvæsenet i de 
kommende ti år. Programmet bør fortsætte 
med at spille en rolle inden for vitale 
områder såsom en sammenhængende 
gennemførelse af Unionens moderniserede 
toldlovgivning og hertil knyttede 
forskrifter. Desuden vil programmet 
fokusere på at beskytte Unionens 
finansielle og økonomiske interesser, 
opretholde sikkerhed og sikring, 
handelslettelser via en forenkling for 
lovlydige virksomheder, blandt andet 
gennem fælles bestræbelser på at bekæmpe 
svig og øge toldmyndighedernes 
administrative kapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 40
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Teknisk kapacitetsopbygning 
bidrager til sikkerheden og letter lovlig 
handel. I betragtning af de finansielle 
begrænsninger, som flere medlemsstater 
oplever i øjeblikket, er det imidlertid en 
udfordring at anskaffe og vedligeholde det 
nødvendige udstyr i den forbindelse (f.eks. 
scannere, laboratorieudstyr osv.), hvilket i 
sidste ende truer den effektive beskyttelse 
af EU's ydre grænser. Det er derfor 
afgørende at sørge for finansiel støtte til 
indkøb og vedligeholdelse af det 
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nødvendige tekniske udstyr. I betragtning 
af programmets finansieringsramme bør 
det fastsættes, at den finansielle støtte til 
indkøb og vedligeholdelse af det 
nødvendige tekniske udstyr begrænses til 
en medfinansiering på højst 10 %. Dette 
bør i øvrigt fremme nationale 
investeringer i foranstaltninger til 
styrkelse af toldmyndighedernes kapacitet.

Or. it

Ændringsforslag 41
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Udbygningen af de menneskelige 
kompetencer i form af fælles 
uddannelsesforanstaltninger bør også 
iværksættes under programmet. Det er 
nødvendigt, at toldembedsmænd udbygger 
og ajourfører deres viden og færdigheder, 
så de kan leve op til Unionens behov. 
Programmet bør spille en central rolle med 
hensyn til at styrke den menneskelige 
kapacitet gennem øget støtte til 
uddannelse, som er rettet mod såvel 
toldembedsmænd som erhvervsdrivende. 
Til dette formål bør Unionens nuværende 
fælles uddannelsesstrategi, der fortrinsvis 
var baseret på en centraliseret udvikling af 
e-læring, udvikles til et mangestrenget 
program for støtte til uddannelse i 
Unionen.

(7) Udbygningen af de menneskelige 
kompetencer er af afgørende betydning og 
bør ske i form af fælles 
uddannelsesforanstaltninger bør også 
iværksættes under programmet. Det er 
nødvendigt, at toldembedsmænd udbygger 
og ajourfører deres viden og færdigheder, 
så de kan leve op til Unionens behov. 
Programmet bør spille en central rolle med 
hensyn til at styrke den menneskelige 
kapacitet gennem øget støtte til 
uddannelse, som er rettet mod såvel 
toldembedsmænd som erhvervsdrivende. 
Til dette formål bør Unionens nuværende 
fælles uddannelsesstrategi, der fortrinsvis 
var baseret på en centraliseret udvikling af 
e-læring, udvikles til et mangestrenget 
program for støtte til uddannelse i 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 42
Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Samarbejde om intelligent 
risikovurdering er afgørende for at gøre 
det muligt for lovlydige og troværdige 
virksomheder at drage størst mulig fordel 
af forenklingerne i den elektroniske 
administration af toldbehandlingen, og 
uregelmæssigheder bringes herved sat i 
fokus.

Or. en

Ændringsforslag 43
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Illegal transport af varer er et 
alvorligt problem i EU og påvirker ikke 
blot Unionens finansielle interesser, men 
udgør også en betydelig risiko for 
forbrugere og borgere.

Or. en

Ændringsforslag 44
Patricia van der Kammen

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) repræsentanter for statslige 
myndigheder, herunder i lande, der ikke 
deltager i programmet i henhold til artikel 

a) repræsentanter for statslige myndigheder
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3, stk. 2, nr. 1) og 2)

Or. nl

Begrundelse

Artikel 33 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF): Inden for 
traktaternes anvendelsesområde træffer Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige 
lovgivningsprocedure foranstaltninger til styrkelse af toldsamarbejdet mellem 
medlemsstaterne og mellem disse og Kommissionen.

Ændringsforslag 45
Patricia van der Kammen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Deltagerlandene er medlemsstaterne og 
de lande, der er omhandlet i stk. 2, under 
forudsætning af at betingelserne i samme 
stykke er opfyldt.

1. Deltagerlandene er medlemsstaterne.

Or. nl

Begrundelse

Artikel 33 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF): Inden for 
traktaternes anvendelsesområde træffer Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige 
lovgivningsprocedure foranstaltninger til styrkelse af toldsamarbejdet mellem 
medlemsstaterne og mellem disse og Kommissionen.

Ændringsforslag 46
Patricia van der Kammen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Programmet er åbent for deltagelse af 
følgende lande:

udgår

1) tiltrædelseslande, kandidatlande og 
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potentielle kandidatlande, der er omfattet 
af en førtiltrædelsesstrategi, i 
overensstemmelse med de generelle 
principper og almindelige vilkår og 
betingelser for disse landes deltagelse i 
EU-programmer, som er fastsat i de 
respektive rammeaftaler, 
associeringsrådsafgørelser eller lignende 
aftaler
2) partnerlande i den europæiske 
naboskabspolitik, forudsat at disse lande i 
tilstrækkelig grad har tilnærmet relevant 
lovgivning og administrative metoder til 
de i Unionen gældende. De pågældende 
partnerlande deltager i programmet i 
overensstemmelse med bestemmelser, som 
aftales med disse lande efter fastlæggelsen 
af rammeaftaler vedrørende deres 
deltagelse i EU-programmer.

Or. nl

Begrundelse

Artikel 33 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF): Inden for 
traktaternes anvendelsesområde træffer Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige 
lovgivningsprocedure foranstaltninger til styrkelse af toldsamarbejdet mellem 
medlemsstaterne og mellem disse og Kommissionen.

Ændringsforslag 47
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 5 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelt mål og specifikt mål Generelt mål

Or. it

Ændringsforslag 48
Constance Le Grip
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Forslag til forordning
Artikel 5 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelt mål og specifikt mål Generelt mål

Or. fr

Ændringsforslag 49
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det generelle mål for programmet er at 
styrke det indre marked gennem en 
effektiv og virkningsfuld toldunion.

1. Programmet udformes, så det sikres, at 
følgende overordnede mål opfyldes:

Or. fr

Ændringsforslag 50
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det generelle mål for programmet er at 
styrke det indre marked gennem en effektiv 
og virkningsfuld toldunion.

1. Det generelle mål for programmet er at 
styrke det indre marked gennem en effektiv 
og virkningsfuld modernisering af 
toldunionen.

Or. en

Ændringsforslag 51
Constance Le Grip

Forslag til forordning



PE500.428v01-00 12/24 AM\918119DA.doc

DA

Artikel 5 – stk. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) styrkelse af det indre marked gennem 
en effektiv og virkningsfuld toldunion

Or. fr

Ændringsforslag 52
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikring af et lige så effektivt samspil 
mellem og opgaveløsning hos 
medlemsstaternes toldadministrationer, 
som var de én administration, således at 
det sikres, at den kontrol, der udføres, 
fører til ensartede resultater overalt inden 
for Unionens toldområde, og at legitime 
forretningsaktiviteter understøttes.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det specifikke mål for programmet er 
at støtte toldunionens funktion, navnlig 
gennem samarbejde mellem deltagende 
lande, deres toldmyndigheder, andre 
kompetente myndigheder, deres 
embedsmænd og eksterne eksperter.

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 54
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) tilgængeligheden af det fælles 
kommunikationsnet for de europæiske 
informationssystemer

1) tilgængeligheden og funktionen af det 
fælles kommunikationsnet for og EU-
komponenterne i de europæiske 
informationssystemer

Or. it

Ændringsforslag 55
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) udviklingen i interessenternes 
vurdering af programmets bidrag til 
styrkelse af det indre marked

Or. it

Ændringsforslag 56
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) fremskridt i processen for 
harmonisering og standardisering af
toldkontrollen

Or. it
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Ændringsforslag 57
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifikke mål
1. De specifikke mål for programmet er 
følgende:
a) at støtte forberedelsen, en konsekvent 
anvendelse og en effektiv gennemførelse 
af EU-lovgivningen med henblik på at 
styrke toldunionen, hvad angår 
effektivitet, virkning og ensartethed
b) at styrke de europæiske virksomheders 
konkurrenceevne ved at lette legitim 
handel, mindske 
overholdelsesomkostninger og 
administrative byrder og beskytte mod 
illoyal konkurrence
c) at forhindre svig for at beskytte 
borgere, sikkerhed og sikring og miljøet
d) at bekæmpe varemærkeforfalskning og 
piratkopiering, som fører til indtægtstab 
for de erhvervsdrivende i Unionen og 
krænker de intellektuelle 
ejendomsrettigheder
e) at bekæmpe svig og øge 
konkurrenceevne, sikkerhed og sikring 
ved at styrke samarbejdet med 
internationale organisationer, 
tredjelande, andre statslige myndigheder, 
erhvervsdrivende og deres organisationer
f) at styrke de europæiske virksomheders 
konkurrenceevne ved at lette legitim 
handel og mindske 
overholdelsesomkostninger for at sikre 
beskyttelsen af Unionens og 
medlemsstaternes finansielle og 
økonomiske interesser
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g) at bidrage til, at toldmyndighederne 
fungerer effektivt ved at forbedre deres 
administrative kapacitet.
2. Hvert af de ovennævnte specifikke mål 
måles ved hjælp af en indikator, som er 
baseret på den opfattelse, som de 
involverede i programmet har af dets 
bidrag til realiseringen af de specifikke 
mål. Indikatorerne fastsættes og ændres 
om nødvendigt i et årligt arbejdsprogram.

Or. fr

Ændringsforslag 58
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioriteter Specifikke mål

Or. it

Ændringsforslag 59
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioriteterne for programmet er følgende: De specifikke mål for programmet er 
følgende:

Or. it

Ændringsforslag 60
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmets bidrag til virkeliggørelsen 
af hvert af de specifikke mål, der er 
omhandlet i første afsnit, vurderes ud fra 
en række indikatorer, der defineres i det 
årlige arbejdsprogram. Disse indikatorer 
omfatter bl.a. en vurdering af 
programmets nytte med hensyn til, 
hvorvidt interessenterne og deltagerne i 
kraft af de finansierede foranstaltninger 
kan nå de specifikke mål, og de 
indikatorer, der er omhandlet i artikel 5, 
stk. 3.

Or. it

Ændringsforslag 61
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) at støtte forberedelsen, en konsekvent 
anvendelse og en effektiv gennemførelse af 
EU-lovgivningen med henblik på at styrke 
toldunionen hvad angår effektivitet, 
virkning og ensartethed

1) at støtte forberedelsen, en konsekvent 
anvendelse og en effektiv gennemførelse af 
EU-lovgivningen med henblik på at styrke 
toldunionen hvad angår effektivitet, 
virkning og ensartethed og navnlig bidrage 
til en fuldstændig digitalisering af 
procedurerne inden for de frister, der er 
angivet i EU-toldkodeksen

Or. it

Ændringsforslag 62
Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) at styrke de europæiske virksomheders 
konkurrenceevne ved at lette legitim 
handel, mindske 
overholdelsesomkostninger og 
administrative byrder og beskytte mod 
illoyal konkurrence

2) at styrke de europæiske virksomheders 
konkurrenceevne ved at lette legitim 
handel, mindske 
overholdelsesomkostninger og 
administrative byrder via reelle 
forenklinger for lovlydige og pålidelige 
operatører og beskytte mod illoyal 
konkurrence

Or. en

Ændringsforslag 63
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) at vedligeholde et system til måling af 
medlemsstaternes resultater inden for 
toldadministration for at forbedre deres 
effektivitet

Or. en

Ændringsforslag 64
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) at bekæmpe svig og øge 
konkurrenceevne, sikkerhed og sikring ved 
at styrke samarbejdet med internationale 
organisationer, tredjelande, andre statslige 
myndigheder, tredjelande,
erhvervsdrivende og deres organisationer.

6) at bekæmpe svig, forsvare den 
intellektuelle ejendomsret og øge 
konkurrenceevne, sikkerhed og sikring ved 
at styrke samarbejdet med internationale 
organisationer, tredjelande, andre statslige 
myndigheder og erhvervsdrivende.
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Or. it

Ændringsforslag 65
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) at bekæmpe svig og øge 
konkurrenceevne, sikkerhed og sikring ved 
at styrke samarbejdet med internationale 
organisationer, tredjelande, andre statslige 
myndigheder, tredjelande,
erhvervsdrivende og deres organisationer.

6) at bekæmpe svig og øge 
konkurrenceevne, sikkerhed og sikring ved 
at styrke samarbejdet med Unionens 
myndigheder, såsom OLAF, internationale 
organisationer, tredjelande, andre statslige 
myndigheder, erhvervsdrivende og deres 
organisationer

Or. en

Ændringsforslag 66
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) benchmarking-aktiviteter, der 
organiseres af to eller flere deltagende 
lande med muligheden for inddragelse af 
Kommissionen, i form af en 
sammenligning af arbejdsmetoder, 
procedurer eller fremgangsmåder, i 
forbindelse med aftalte indikatorer til at 
identificere både bedste praksis og 
mangler

Or. it

Ændringsforslag 67
Sergio Gaetano Cofferati
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Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a

Operationelle målsætninger

Der er følgende operationelle 
målsætninger for gennemførelsen og 
overvågningen af et eller flere af de 
specifikke mål i artikel 5:
a) iværksættelse af foranstaltninger, der 
styrker den fælles forståelse og 
gennemførelsen af EU-lovgivningen på 
toldområdet, og som bl.a. bidrager til en 
fuldstændig digitalisering af procedurerne 
inden for de frister, der er angivet i EU-
toldkodeksen
b) udvikling og vedligeholdelse af EU's 
informationssystemer på toldområdet
c) iværksættelse af foranstaltninger til 
forbedring af kontrol og forvaltning af de 
forsyningskæder, der anvendes til 
varebevægelser
d) udbygning af færdigheder og 
kompetencer på toldområdet for 
toldembedsmænd og eksterne eksperter
e) støtte til udviklingen af en e-
administration for toldmyndigheder og 
eksterne interessenter
f) iværksættelse af foranstaltninger på 
toldområdet, som omfatter tredjelande og 
eksterne eksperter
g) støtte til kortlægning og udveksling af 
eksempler på bedste praksis
h) etablering af eksperthold, der sammen 
udfører specifikke operationelle opgaver
og
i) støtte til og fremme af fælles 
operationelle toldaktiviteter med andre 
kompetente myndigheder og navnlig de 
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myndigheder, der er ansvarlige for 
overvågningen af det indre marked.

Or. it

Ændringsforslag 68
Patricia van der Kammen

Forslag til forordning
Artikel 7 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) arbejdsbesøg organiseret af de 
deltagende lande eller et tredjeland, som 
giver embedsmændene mulighed for at 
opnå eller øge deres ekspertise eller viden 
inden for toldanliggender; for 
arbejdsbesøg organiseret med tredjelande 
er kun rejse- og opholdsomkostninger 
(ophold og dagpenge) støtteberettigede 
under programmet

c) arbejdsbesøg organiseret af de 
deltagende lande, som giver 
embedsmændene mulighed for at opnå 
eller øge deres ekspertise eller viden inden 
for toldanliggender

Or. nl

Begrundelse

Artikel 33 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF): Inden for 
traktaternes anvendelsesområde træffer Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige 
lovgivningsprocedure foranstaltninger til styrkelse af toldsamarbejdet mellem 
medlemsstaterne og mellem disse og Kommissionen.

Ændringsforslag 69
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 7 – nr. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) teknisk kapacitetsopbygning, navnlig 
indkøb og vedligeholdelse af teknisk 
udstyr
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Or. it

Ændringsforslag 70
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 7 – nr. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) samarbejde og udveksling af 
oplysninger mellem de nationale og EU's 
tilsynsmyndigheder for det indre marked 
og toldmyndighederne i to eller flere 
deltagende lande

Or. it

Ændringsforslag 71
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En vejledende fordeling af 
finansieringsrammen blandt de 
støtteberettigede aktioner i henhold til 
artikel 6 er fastsat i del I i bilaget.

Or. it

Ændringsforslag 72
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den finansielle tildeling til programmet 2. Den finansielle tildeling til programmet 
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kan også anvendes til at dække udgifter til 
forberedelse, overvågning, kontrol, 
revision og evaluering, som er nødvendige 
for forvaltningen af programmet og 
opfyldelsen af dets mål; navnlig 
undersøgelser, ekspertmøder, 
informations- og kommunikationstiltag, 
herunder koncernkommunikation om 
Den Europæiske Unions politiske 
prioriteter, for så vidt de har relation til de 
overordnede mål for denne forordning, 
udgifter, der knytter sig til it-netværk med 
fokus på informationsbehandling og 
-udveksling, samt alle andre udgifter for 
Kommissionen til teknisk og administrativ 
bistand til forvaltningen af programmet.

kan også anvendes til at dække udgifter til 
forberedelse, overvågning, kontrol, 
revision og evaluering, som er nødvendige 
for forvaltningen af programmet og 
opfyldelsen af dets mål, samt alle andre 
udgifter for Kommissionen til teknisk og 
administrativ bistand til forvaltningen af 
programmet. Et overslag over disse 
udgifter, som under alle omstændigheder 
ikke må overstige 0,4 % af 
finansieringsrammen i henhold til stk. 1, 
nr. 1, skal være anført i det årlige 
arbejdsprogram.

Or. it

Ændringsforslag 73
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medfinansieringssatsen i henhold til 
dette program til indkøb og 
vedligeholdelse af det nødvendige tekniske 
udstyr skal være fastsat i det årlige 
arbejdsprogram og må under ingen 
omstændigheder overstige 10 %.

Or. it

Ændringsforslag 74
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
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Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen overvåger i samarbejde 
med de deltagende lande programmet og 
tiltagene heri for at følge gennemførelsen 
af tiltagene.

Kommissionen overvåger i samarbejde 
med de deltagende lande programmet og 
tiltagene heri for at følge gennemførelsen 
af tiltagene. I forbindelse med 
overvågningen af programmets drift 
anvender Kommissionen bl.a. de 
indikatorer, der er fastsat i artikel 5 og 6 
og i de årlige arbejdsprogrammer.

Or. it

Ændringsforslag 75
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til forordning
Bilag – sektion -I (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-I. Vejledende fordeling af midler mellem 
de berettigede aktioner i artikel 6
- it-kapacitets-opbygning:

mindst 70 %

- fælles aktioner:

højst 15 %

- teknisk kapacitets-opbygning:

højst 5 %

- personale-kapacitets-opbygning:

højst 5 %.

(Dette ændringsforslag skal udgøre det 
første afsnit i bilaget til forordningen.)

Or. it
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