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Τροπολογία 35
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 36
Patricia van der Kammen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προκειμένου να στηριχθεί η 
διαδικασία προσχώρησης και σύνδεσης 
τρίτων χωρών, στο πρόγραμμα θα πρέπει 
να μπορούν να συμμετέχουν οι 
προσχωρούσες χώρες και οι υποψήφιες 

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

Or. nl

Αιτιολόγηση

Άρθρο 33 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ): Στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα με σκοπό την 
ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών καθώς και μεταξύ των 
τελευταίων και της Επιτροπής.

Τροπολογία 37
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προκειμένου να στηριχθεί η διαδικασία 
προσχώρησης και σύνδεσης τρίτων χωρών, 
στο πρόγραμμα θα πρέπει να μπορούν να 
συμμετέχουν οι προσχωρούσες χώρες και 
οι υποψήφιες χώρες, καθώς και οι δυνάμει 

(3) Προκειμένου να στηριχθεί η διαδικασία 
προσχώρησης και σύνδεσης τρίτων χωρών, 
στο πρόγραμμα θα πρέπει να μπορούν να 
συμμετέχουν οι προσχωρούσες χώρες και 
οι υποψήφιες χώρες, καθώς και οι δυνάμει 



AM\918119EL.doc 5/26 PE500.428v01-00

EL

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

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

Or. en

Τροπολογία 38
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

εμπορίου, μεταξύ άλλων μέσω 
συντονισμένων προσπαθειών για την 
καταπολέμηση της απάτης, και η βελτίωση 
των διοικητικών ικανοτήτων των 
τελωνειακών αρχών. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να ενθαρρύνει όσα κράτη μέλη δεν 
έχουν ακόμη αναπτύξει κατάλληλες 
ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας 
δεδομένων να το πράξουν και να 
προχωρήσουν σε μια πιο ψηφιακή ενιαία 
αγορά.

Or. en

Τροπολογία 39
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 40
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Τροπολογία 41
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 42
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 43
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 44
Patricia van der Kammen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εκπρόσωποι κρατικών αρχών, μεταξύ 
άλλων και από χώρες που δεν 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα σύμφωνα με 
το άρθρο 3 (2) 1 και 3 (2) 2,

(α) εκπρόσωποι κρατικών αρχών·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Άρθρο 33 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ): Στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα με σκοπό την 
ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών καθώς και μεταξύ των 
τελευταίων και της Επιτροπής.
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Τροπολογία 45
Patricia van der Kammen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συμμετέχουσες χώρες είναι τα κράτη 
μέλη και οι χώρες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, υπό τον όρο ότι πληρούνται 
οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν 
λόγω παράγραφο.

1. Συμμετέχουσες χώρες είναι τα κράτη 
μέλη.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Άρθρο 33 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ): Στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα με σκοπό την 
ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών καθώς και μεταξύ των 
τελευταίων και της Επιτροπής.

Τροπολογία 46
Patricia van der Kammen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πρόγραμμα μπορούν να 
συμμετέχουν:

διαγράφεται

(1) προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες 
χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες για 
τις οποίες έχει χαραχθεί προενταξιακή 
στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές 
αρχές και τους γενικούς όρους και 
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εν 
λόγω χωρών σε προγράμματα της 
Ένωσης, όπως ορίζονται στη σχετική 
συμφωνία-πλαίσιο, στις αποφάσεις του 
Συμβουλίου Σύνδεσης ή σε παρόμοιες 
συμφωνίες·
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(2) χώρες εταίροι της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας, υπό τον όρο ότι οι 
χώρες αυτές έχουν φθάσει σε 
ικανοποιητικό επίπεδο προσέγγισης των 
σχετικών νομοθετικών διατάξεων και 
των διοικητικών μεθόδων με εκείνες της 
Ένωσης. Οι οικείες χώρες εταίροι 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα σύμφωνα με 
τις διατάξεις που θα καθοριστούν με τις 
εν λόγω χώρες μετά τη θέσπιση 
συμφωνιών-πλαισίων σχετικά με τη 
συμμετοχή τους σε προγράμματα της 
Ένωσης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Άρθρο 33 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ): Στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα με σκοπό την 
ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών καθώς και μεταξύ των 
τελευταίων και της Επιτροπής.

Τροπολογία 47
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος και ειδικός στόχος 
Γενικός στόχος

Γενικός στόχος

Or. it

Τροπολογία 48
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός στόχος και ειδικός στόχος 
Γενικός στόχος 

Γενικοί στόχοι

Or. fr

Τροπολογία 49
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται με σκοπό 
την επίτευξη των ακόλουθων γενικών
στόχων:

Or. fr

Τροπολογία 50
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο γενικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς 
μέσω ενός αποδοτικού και 
αποτελεσματικού εκσυγχρονισμού της
τελωνειακής ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 51
Constance Le Grip
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς χάρη 
σε μια αποδοτική και αποτελεσματική 
τελωνειακή ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 52
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέριμνα ώστε οι τελωνειακές 
διοικήσεις των κρατών μελών να 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να 
εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους το ίδιο 
αποτελεσματικά όσο εάν συγκροτούσαν 
ενιαία διοίκηση, με σκοπό τη διενέργεια 
ελέγχων που θα έχουν αποτελέσματα 
ισοδύναμου επιπέδου σε κάθε σημείο του 
τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και 
θα στηρίζουν τη νόμιμη επιχειρηματική 
δραστηριότητα·

Or. fr

Τροπολογία 53
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ειδικός στόχος του προγράμματος 
είναι η στήριξη της λειτουργίας της 
τελωνειακής ένωσης, ιδίως μέσω της 

διαγράφεται



PE500.428v01-00 14/26 AM\918119EL.doc

EL

συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων 
κρατών, των τελωνειακών αρχών τους, 
των άλλων αρμοδίων αρχών, των 
υπαλλήλων και των εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων τους.

Or. it

Τροπολογία 54
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) της διαθεσιμότητας και της 
λειτουργίας του κοινού πληροφοριακού 
δικτύου και των ενωσιακών τμημάτων 
των ευρωπαϊκών πληροφορικών 
συστημάτων·

Or. it

Τροπολογία 55
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) της διακύμανσης των μετρήσεων
που διενεργούν οι συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα ως προς τη συμβολή του 
προγράμματος στην ενίσχυση της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. it

Τροπολογία 56
Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) της προόδου στη διεργασία 
εναρμόνισης και τυποποίησης των 
τελωνειακών ελέγχων.

Or. it

Τροπολογία 57
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 a
Ειδικοί στόχοι

1. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος θα 
είναι οι ακόλουθοι:
α) στήριξη της κατάρτισης, της 
συνεκτικής εφαρμογής και της 
αποτελεσματικής υλοποίησης του δικαίου 
της Ένωσης με σκοπό την ενίσχυση της 
τελωνειακής ένωσης σε επίπεδο 
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας 
και ομοιομορφίας,
β) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μέσω της 
διευκόλυνσης του θεμιτού εμπορίου, της 
μείωσης του κόστους συμμόρφωσης και 
του διοικητικού φόρτου και της 
προστασίας απέναντι στον αθέμιτο 
ανταγωνισμό,
γ) πρόληψη της απάτης ώστε να 
προστατευθούν οι πολίτες σε επίπεδο 
ασφάλειας, και να προστατευθεί το 
περιβάλλον,
δ) καταπολέμηση της απομίμησης και 
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της πειρατείας που προξενούν απώλεια 
εσόδων για τους οικονομικούς φορείς της 
ΕΕ και παραβιάζουν τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας,
ε) εξάλειψη της απάτης και βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας, 
ενισχύοντας τη συνεργασία με τους 
διεθνείς οργανισμούς, τις τρίτες χώρες, 
τις λοιπές κυβερνητικές αρχές, τους 
οικονομικούς φορείς και τις οργανώσεις 
τους.
στ) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μέσω της 
διευκόλυνσης του εμπορίου και της 
μείωσης του κόστους συμμόρφωσης, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
προστασία των δημοσιονομικών και 
οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών·
ζ) συμβολή στην αποδοτική λειτουργία 
των τελωνειακών αρχών, μέσα από τη 
βελτίωση των διοικητικών τους 
ικανοτήτων,
2. Καθένας από τους προαναφερθέντες 
ειδικούς στόχους μετράται με έναν δείκτη 
βασισμένο στην αντίληψη που έχουν οι 
ενδιαφερόμενοι σχετικά με το πρόγραμμα 
όσον αφορά τη συμβολή του στην 
υλοποίηση των ειδικών στόχων. Οι 
δείκτες ορίζονται και, εφόσον είναι 
αναγκαίο, τροποποιούνται σε ένα ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 58
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προτεραιότητες Ειδικοί στόχοι
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Or. it

Τροπολογία 59
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προτεραιότητες του προγράμματος 
είναι οι ακόλουθες:

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι 
οι εξής:

Or. it

Τροπολογία 60
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμβολή του προγράμματος στην 
επίτευξη καθενός από τους ειδικούς 
στόχους που προβλέπονται στο πρώτο 
εδάφιο αξιολογείται με μια σειρά από 
δείκτες τους οποίους προσδιορίζει το 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Μεταξύ των 
δεικτών αυτών είναι η αξιολόγηση της 
χρησιμότητας του προγράμματος από 
άποψη βαθμού επίτευξης των ειδικών 
στόχων εκ μέρους των ενδιαφερομένων 
και των συμμετεχόντων στις 
χρηματοδοτούμενες δράσεις, όπως και οι 
δείκτες που ορίζονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 3.

Or. it

Τροπολογία 61
Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 62
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 63
Ildikó Gáll-Pelcz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) διατήρηση ενός συστήματος 
μέτρησης των επιδόσεων των κρατών 
μελών στον τομέα της τελωνειακής 
διοίκησης, με σκοπό τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας,

Or. en

Τροπολογία 64
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) εξάλειψη της απάτης και βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας, 
ενισχύοντας τη συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς, τρίτες χώρες, άλλες κρατικές 
αρχές, οικονομικούς παράγοντες και τις 
οργανώσεις τους.

(6) εξάλειψη της απάτης και προάσπιση 
της πνευματικής ιδιοκτησίας και 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 
ασφάλειας, ενισχύοντας τη συνεργασία με 
διεθνείς οργανισμούς, τρίτες χώρες, άλλες 
κρατικές αρχές και με τους οικονομικούς 
φορείς.

Or. it

Τροπολογία 65
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) εξάλειψη της απάτης και βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας, 
ενισχύοντας τη συνεργασία με ευρωπαϊκές 
αρχές όπως η OLAF, διεθνείς 
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αρχές, οικονομικούς παράγοντες και τις 
οργανώσεις τους.

οργανισμούς, τρίτες χώρες, άλλες κρατικές 
αρχές, οικονομικούς παράγοντες και τις 
οργανώσεις τους.

Or. en

Τροπολογία 66
Sergio Gaetano Cofferati

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Τροπολογία 67
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 α
Επιχειρησιακοί στόχοι

Οι επιχειρησιακοί στόχοι για την 
υλοποίηση και την παρακολούθηση ενός 
ή περισσότερων από τους ειδικούς 
στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 5 
είναι οι ακόλουθοι:
α) ανάπτυξη δράσεων υπέρ της γενικής 
κατανόησης και εφαρμογής της 
ευρωπαϊκής τελωνειακής νομοθεσίας και 
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ειδικότερα υπέρ της πλήρους 
μηχανοργάνωσης των διαδικασιών εντός 
των προθεσμιών που ορίζει ο 
Τελωνειακός Κώδικας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·
β) ανάπτυξη και συντήρηση ευρωπαϊκών 
συστημάτων τελωνειακών πληροφοριών·
γ) ανάπτυξη δράσεων για τη βελτίωση 
του ελέγχου και της διαχείρισης των 
αλυσίδων εφοδιασμού που 
χρησιμοποιούνται για την κυκλοφορία 
των εμπορευμάτων·
δ) ενίσχυση των επαγγελματικών 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 
τελωνειακών υπαλλήλων και των 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων·
ε) στήριξη της ανάπτυξης ενός 
συστήματος ηλεκτρονικής διοίκησης για 
τις τελωνειακές αρχές και τους 
εξωτερικούς ενδιαφερόμενους·
στ) ανάπτυξη δράσεων σχετικών με τα 
τελωνεία με τη συμμετοχή τρίτων χωρών 
και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων·
ζ) στήριξη του προσδιορισμού και της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·
η) σύσταση ομάδων εμπειρογνωμόνων
για την από κοινού εκτέλεση ειδικών 
επιχειρησιακών καθηκόντων· και
θ) στήριξη και διευκόλυνση 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων 
πραγματοποιούμενων από κοινού από τα 
τελωνεία και άλλες αρμόδιες αρχές, 
μεταξύ των οποίων ειδικότερα είναι οι 
αρμόδιες για την εποπτεία της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. it

Τροπολογία 68
Patricia van der Kammen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επισκέψεις εργασίας, οι οποίες 
οργανώνονται από τις συμμετέχουσες 
χώρες ή τρίτη χώρα, με σκοπό να 
παράσχουν τη δυνατότητα στους 
υπαλλήλους να αποκτήσουν ή να 
αυξήσουν την εμπειρογνωμοσύνη ή τις 
γνώσεις τους σε τελωνειακά θέματα· για 
τις επισκέψεις εργασίας οι οποίες 
οργανώνονται σε τρίτες χώρες μόνον τα 
έξοδα ταξιδίου και διαμονής (στέγαση 
και ημερήσια αποζημίωση) είναι 
επιλέξιμα στο πλαίσιο του προγράμματος,

(γ) επισκέψεις εργασίας, οι οποίες 
οργανώνονται από τις συμμετέχουσες 
χώρες, με σκοπό να παράσχουν τη 
δυνατότητα στους υπαλλήλους να 
αποκτήσουν ή να αυξήσουν την 
εμπειρογνωμοσύνη ή τις γνώσεις τους σε 
τελωνειακά θέματα·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Άρθρο 33 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ): Στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα με σκοπό την 
ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών καθώς και μεταξύ των 
τελευταίων και της Επιτροπής.

Τροπολογία 69
Sergio Gaetano Cofferati

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων και 
συγκεκριμένα αγορά και συντήρηση 
τεχνικού εξοπλισμού·

Or. it

Τροπολογία 70
Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Τροπολογία 71
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η ενδεικτική κατανομή του 
δημοσιονομικού κονδυλίου μεταξύ των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 6 επιλέξιμων 
δράσεων προσδιορίζεται στο Τμήμα Ι του 
Παραρτήματος.

Or. it

Τροπολογία 72
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η χρηματοδότηση του προγράμματος 
μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που 
σχετίζονται με δραστηριότητες 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 
λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι 
οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του 

2. Η χρηματοδότηση του προγράμματος 
μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που 
σχετίζονται με δραστηριότητες 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 
λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι 
οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του 
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προγράμματος και την επίτευξη των 
στόχων του, και ειδικότερα δαπάνες για 
μελέτες, συσκέψεις εμπειρογνωμόνων, 
δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης θεσμικής 
επικοινωνίας σχετικά με τις πολιτικές 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στον βαθμό που σχετίζονται με 
τους στόχους του παρόντος κανονισμού, 
δαπάνες που σχετίζονται με δίκτυα ΤΠ τα 
οποία επικεντρώνονται στην επεξεργασία 
και στην ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς 
και κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και 
διοικητικής βοήθειας που 
πραγματοποιείται από την Επιτροπή για 
τη διαχείριση του προγράμματος.

προγράμματος και την επίτευξη των 
στόχων του, μαζί με όλες τις άλλες 
δαπάνες τεχνικής φύσης και διοικητικής 
υποστήριξης που πραγματοποιήθηκαν 
από την Επιτροπή για τη διαχείριση του 
προγράμματος. Το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας πρέπει να ορίζει μια πρόβλεψη 
αυτών των δαπανών, οι οποίες σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 
0,4% του προβλεπόμενου στην 
παράγραφο 1 εδάφιο πρώτο 
δημοσιονομικού κονδυλίου.

Or. it

Τροπολογία 73
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Τροπολογία 74
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 75
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – Τμήμα -Ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-I. Ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων 
μεταξύ των απαριθμούμενων στο άρθρο 6 
επιλέξιμων δράσεων
- ανάπτυξη ικανοτήτων ΤΠ:
τουλάχιστον 70%,
- κοινές δράσεις:
μέχρι 15%·
- ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων:
μέχρι 5%·
- ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρώπινου 
δυναμικού:
μέχρι 5%.
(η τροπολογία αυτή θα πρέπει να αποτελέσει 
το πρώτο τμήμα του παραρτήματος του 
Κανονισμού)

Or. it
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