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Muudatusettepanek 35
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Programmi meetmed, st Euroopa 
infosüsteemid, tolliametnike ühismeetmed 
ning ühised koolitusalgatused, aitavad 
eeldatavasti ellu viia Euroopa 2020. aasta 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiat. Programmi 
raames luuakse raamistik meetmetele, 
mille eesmärk on tagada tõhusamad 
tolliasutused, suurendada ettevõtjate 
konkurentsivõimet, edendada tööhõivet ja 
kaitsta liidu finants- ja majandushuve ning 
seega aitab ta aktiivselt tugevdada tolliliidu 
toimimist.

(2) Programmi meetmed, st Euroopa 
infosüsteemid, tolliametnike ühismeetmed 
ning ühised koolitusalgatused, aitavad 
eeldatavasti ellu viia Euroopa 2020. aasta 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiat. Programmi 
raames luuakse raamistik meetmetele, 
mille eesmärk on tagada tõhusamad ja 
ajakohastatud tolliasutused, suurendada 
ettevõtjate konkurentsivõimet, edendada 
tööhõivet ja kaitsta liidu finants- ja 
majandushuve ning seega aitab ta aktiivselt 
tugevdada tolliliidu toimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et toetada kolmandate riikide 
ühinemist ja assotsieerumist, peaks 
programm olema teatavatel tingimustel 
avatud osalemiseks ühinevatele riikidele, 
kandidaatriikidele, võimalikele 
kandidaatriikidele ja Euroopa 
naabruspoliitika partnerriikidele. Võttes 
arvesse maailma majanduse üha 
suuremat seotust, nähakse programmiga 
ka edaspidi ette välisekspertide, nagu 
kolmandate riikide ametnike, 
rahvusvaheliste organisatsioonide 

välja jäetud
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esindajate või tegutsevate ettevõtjate 
teatavatesse meetmetesse kaasamise 
võimalus. Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
komisjoni asepresidendi alluvusse loodud 
Euroopa välisteenistus võib hõlbustada 
poliitika kooskõlastamist ja ühtsemat 
kujundamist nii kahe- kui ka 
mitmepoolselt valdkonnas, mis on ELi 
välisstrateegiate ja välistegevuse 
asjakohane osa.

Or. nl

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 33: aluslepingute kohaldamisalas võtavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt meetmed tollikoostöö 
tugevdamiseks liikmesriikide ning liikmesriikide ja komisjoni vahel.

Muudatusettepanek 37
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et toetada kolmandate riikide 
ühinemist ja assotsieerumist, peaks 
programm olema teatavatel tingimustel 
avatud osalemiseks ühinevatele riikidele, 
kandidaatriikidele, võimalikele 
kandidaatriikidele ja Euroopa 
naabruspoliitika partnerriikidele. Võttes 
arvesse maailma majanduse üha suuremat 
seotust, nähakse programmiga ka edaspidi 
ette välisekspertide, nagu kolmandate 
riikide ametnike, rahvusvaheliste 
organisatsioonide esindajate või 
tegutsevate ettevõtjate teatavatesse 
meetmetesse kaasamise võimalus. Liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja ja komisjoni asepresidendi 
alluvusse loodud Euroopa välisteenistus 
võib hõlbustada poliitika kooskõlastamist 

(3) Selleks et toetada kolmandate riikide 
ühinemist ja assotsieerumist, peaks 
programm olema teatavatel tingimustel 
avatud osalemiseks ühinevatele riikidele, 
kandidaatriikidele, võimalikele 
kandidaatriikidele ja Euroopa 
naabruspoliitika partnerriikidele. Võttes 
arvesse maailma majanduse üha suuremat 
seotust, nähakse programmiga ka edaspidi 
ette välisekspertide, nagu kolmandate 
riikide ametnike, rahvusvaheliste 
organisatsioonide esindajate või 
tegutsevate ettevõtjate kaasamise võimalus
teatavatesse meetmetesse, näiteks teabe 
kogumine pettuse ja eeskirjade eiramise 
kohta. Liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
komisjoni asepresidendi alluvusse loodud 
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ja ühtsemat kujundamist nii kahe- kui ka 
mitmepoolselt valdkonnas, mis on ELi 
välisstrateegiate ja välistegevuse 
asjakohane osa.

Euroopa välisteenistus võib hõlbustada 
poliitika kooskõlastamist ja ühtsemat 
kujundamist nii kahe- kui ka mitmepoolselt 
valdkonnas, mis on ELi välisstrateegiate ja 
välistegevuse asjakohane osa.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Programmi eesmärkide seadmisel on 
võetud arvesse kindlakstehtud probleeme 
ja ülesandeid, mis seisavad tollivaldkonnas 
ees järgmisel aastakümnel. Programmil 
peaks ka edaspidi olema tähtis roll sellistes 
olulistes valdkondades nagu liidu 
tolliõiguse ja sellega seotud õiguse ühtne 
rakendamine. Lisaks on programmi keskne 
ülesanne kaitsta liidu finants- ja 
majandushuve, tagada ohutus ja turvalisus, 
hõlbustada kaubandust, tehes muu hulgas 
ühisjõupingutusi pettusega võitlemisel, 
ning suurendada tolliasutuste 
haldussuutlikkust.

(4) Programmi eesmärkide seadmisel on 
võetud arvesse kindlakstehtud probleeme 
ja ülesandeid, mis seisavad tollivaldkonnas 
ees järgmisel aastakümnel. Programmil 
peaks ka edaspidi olema tähtis roll sellistes 
olulistes valdkondades nagu liidu 
tolliõiguse ja sellega seotud õiguse ühtne 
rakendamine. Lisaks on programmi keskne 
ülesanne kaitsta liidu finants- ja 
majandushuve, tagada ohutus ja turvalisus, 
hõlbustada kaubandust, tehes muu hulgas 
ühisjõupingutusi pettusega võitlemisel, 
ning suurendada tolliasutuste 
haldussuutlikkust. Komisjon julgustab 
liikmesriike, kes ei ole veel välja töötanud 
asjakohaseid elektroonilisi 
andmetöötlustehnikaid, seda tegema ning 
liikuma digitaalsema ühtse turu suunas. 

Or. en

Muudatusettepanek 39
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Programmi eesmärkide seadmisel on 
võetud arvesse kindlakstehtud probleeme 
ja ülesandeid, mis seisavad tollivaldkonnas 
ees järgmisel aastakümnel. Programmil 
peaks ka edaspidi olema tähtis roll sellistes 
olulistes valdkondades nagu liidu 
tolliõiguse ja sellega seotud õiguse ühtne 
rakendamine. Lisaks on programmi keskne 
ülesanne kaitsta liidu finants- ja 
majandushuve, tagada ohutus ja turvalisus, 
hõlbustada kaubandust, tehes muu hulgas 
ühisjõupingutusi pettusega võitlemisel, 
ning suurendada tolliasutuste 
haldussuutlikkust.

(4) Programmi eesmärkide seadmisel on 
võetud arvesse kindlakstehtud probleeme 
ja ülesandeid, mis seisavad tollivaldkonnas 
ees järgmisel aastakümnel. Programmil 
peaks ka edaspidi olema tähtis roll sellistes 
olulistes valdkondades nagu liidu
ajakohastatud tolliõiguse ja sellega seotud 
õiguse ühtne rakendamine. Lisaks on 
programmi keskne ülesanne kaitsta liidu 
finants- ja majandushuve, tagada ohutus ja 
turvalisus, hõlbustada kaubandust
lihtsustusmeetmetega seaduskuulekate 
ettevõtjate huvides, tehes muu hulgas 
ühisjõupingutusi pettusega võitlemisel, 
ning suurendada tolliasutuste 
haldussuutlikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Tehnilise suutlikkuse suurendamine 
aitab tagada ohutuse ja turvalisuse ning 
hõlbustab seaduslikku kaubavahetust.
Arvestades aga paljude liikmesriikide 
praegusi rahandusalaseid piiranguid, on 
selleks vajalike seadmete (nt skannerid ja 
laboriseadmed) soetamine ja hooldamine 
probleem, mis järelikult ohustab liidu 
välispiiride tulemuslikku kaitsmist. 
Seepärast on rahaline toetus vajalike 
tehniliste seadmete soetamiseks ja 
hooldamiseks äärmiselt oluline.
Programmi rahaeraldisi silmas pidades 
tuleks sätestada, et tehniliste seadmete 
soetamiseks ja hooldamiseks eraldatav 
rahaline toetus peaks eeldama kuni 10%-
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list kaasrahastamise määra. See peaks 
soodustama riiklikke investeeringuid tolli 
valdkonna suutlikkuse suurendamise 
meetmetesse.

Or. it

Muudatusettepanek 41
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Programmi raames tuleks suurendada 
ka inimeste pädevust ühiskoolituste 
korraldamise kaudu. Tolliametnikud 
peavad koguma ja ajakohastama oma 
teadmisi ja oskusi, mida liit vajab.
Programm peaks olema esmatähtis, et 
suurendada tolliametnikele ja ettevõtjatele 
mõeldud suuremate koolitustoetuste kaudu 
inimeste suutlikkust. Liidu praegune ühine 
koolituspoliitika, mis põhineb peamiselt e-
õppe tsentraliseeritud arendamisel, tuleks 
arendada mitmetahuliseks liidu 
koolitusalaseks toetusprogrammiks.

(7) Inimeste pädevuse suurendamine on 
otsustava tähtsusega ning seda tuleks teha
ühiskoolituste korraldamise kaudu
programmi raames. Tolliametnikud 
peavad koguma ja ajakohastama oma 
teadmisi ja oskusi, mida liit vajab.
Programm peaks olema esmatähtis, et 
suurendada tolliametnikele ja ettevõtjatele 
mõeldud suuremate koolitustoetuste kaudu 
inimeste suutlikkust. Liidu praegune ühine 
koolituspoliitika, mis põhineb peamiselt e-
õppe tsentraliseeritud arendamisel, tuleks 
arendada mitmetahuliseks liidu 
koolitusalaseks toetusprogrammiks.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Selleks et võimaldada 
seaduskuulekatel ja usaldusväärsetel 
ettevõtjatel saada tolliprotseduure 
lihtsustavast e-haldusest maksimaalset 
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kasu, on vajalik koostöö aruka 
riskihindamise valdkonnas, mis annab 
võimaluse eeskirjade eiramise 
ohjeldamiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 43
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Ebaseaduslik kaubavedu on liidus 
tõsine probleem, mis mitte ainult ei 
mõjuta liidu finantshuve, vaid kujutab 
endast ka märkimisväärset ohtu 
tarbijatele ja elanikele.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) valitsusasutuste esindajad, sh 
kolmandate riikide valitsusasutuste 
esindajad, kes ei osale programmis 
vastavalt artikli 3 lõike 2 punktidele 1 ja 
2;

(a) valitsusasutuste esindajad;

Or. nl

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 33: aluslepingute kohaldamisalas võtavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt meetmed tollikoostöö 
tugevdamiseks liikmesriikide ning liikmesriikide ja komisjoni vahel.
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Muudatusettepanek 45
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmis osalevad riigid on 
liikmesriigid ja lõikes 2 osutatud riigid, 
kes täidavad kõnealuses lõikes sätestatud 
tingimusi.

1. Programmis osalevad riigid on 
liikmesriigid.

Or. nl

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 33: aluslepingute kohaldamisalas võtavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt meetmed tollikoostöö 
tugevdamiseks liikmesriikide ning liikmesriikide ja komisjoni vahel.

Muudatusettepanek 46
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmis võivad osaleda järgmised 
riigid:

välja jäetud

(1) ühinemiseelse strateegia raames abi 
saavad ühinevad riigid, kandidaatriigid ja 
võimalikud kandidaatriigid vastavalt 
nende riikide Euroopa Liidu 
programmides osalemise üldpõhimõtetele 
ja -tingimustele, mis on sätestatud 
vastavates raamlepingutes, 
assotsiatsiooninõukogu otsustes ja 
muudes sarnastes lepingutes;
(2) Euroopa naabruspoliitika 
partnerriigid, tingimusel et nende riikide 
asjakohased õigusaktid ja haldusmeetodid 
on piisavalt ühtlustatud liidu vastavate 
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õigusaktide ja haldusmeetoditega. 
Asjaomased partnerriigid osalevad 
programmis vastavalt sätetele, mis 
määratakse koos nende riikidega kindlaks 
pärast nende riikide osalemist liidu 
programmides käsitlevate 
raamkokkulepete sõlmimist.

Or. nl

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 33: aluslepingute kohaldamisalas võtavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt meetmed tollikoostöö 
tugevdamiseks liikmesriikide ning liikmesriikide ja komisjoni vahel.

Muudatusettepanek 47
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üld- ja erieesmärk Üldeesmärk

Or. it

Muudatusettepanek 48
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üld- ja erieesmärk Üldeesmärgid

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Constance Le Grip
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi üldeesmärk on tugevdada 
siseturgu tõhusa ja tulemusliku tolliliidu 
kaudu.

1. Programm kavandatakse sellisena, et 
oleks tagatud järgmiste üldeesmärkide 
täitmine:

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi üldeesmärk on tugevdada 
siseturgu tõhusa ja tulemusliku tolliliidu 
kaudu.

1. Programmi üldeesmärk on tugevdada 
siseturgu tolliliidu tõhusa ja tulemusliku 
ajakohastamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tugevdada siseturgu tõhusa ja 
tulemusliku tolliliidu kaudu;

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Constance Le Grip
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagada, et liikmesriikide tolliasutused 
suhtlevad ja täidavad oma ülesandeid 
sellise tõhususega, nagu oleks tegemist 
ühe asutusega, et tagada kontroll, mis 
annab samaväärseid tulemusi igas liidu 
tolliterritooriumi punktis, ning toetada 
seaduslikku äritegevust;

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi erieesmärk on toetada 
tolliliidu toimimist eelkõige osalevate 
riikide, nende tolliasutuste, muude 
pädevate asutuste, nende ametnike ja 
välisekspertide koostöö kaudu.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 54
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa infosüsteemide juurdepääs 
ühisele teabevõrgule;

(1) ühise teabevõrgu ja Euroopa
infosüsteemi liiduga seotud komponentide 
juurdepääsetavus ja toimimine;

Or. it
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Muudatusettepanek 55
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) muutused programmi sidusrühmade 
arvamuses programmi panuse kohta 
siseturu tugevdamisse;

Or. it

Muudatusettepanek 56
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) tollikontrolli ühtlustamis- ja 
standardimismenetluse edenemine.

Or. it

Muudatusettepanek 57
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Erieesmärgid

1. Programmi erieesmärgid on järgmised:
(a) toetada liidu õiguse ettevalmistamist, 
järjekindlat kohaldamist ning 
tulemuslikku rakendamist eesmärgiga 
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suurendada tolliliidu tõhusust, 
tulemuslikkust ja ühtsust;
(b) tugevdada Euroopa ettevõtjate 
konkurentsivõimet seadusliku 
kaubanduse soodustamise, õigusnormide 
täitmisega seotud kulude ja 
halduskoormuse vähendamise ning 
kõlvatu konkurentsi eest kaitsmise kaudu;
(c) tõkestada pettusi, et kaitsta kodanike 
ohutust ja turvalisust ning samuti 
keskkonda;
(d) võidelda liidu ettevõtjatele 
majanduslikku kahju põhjustava ning 
intellektuaalomandi õigusi rikkuva 
võltsimise ja piraatluse vastu; 
(e) võidelda pettuse vastu ning 
suurendada konkurentsivõimet, ohutust ja 
turvalisust rahvusvaheliste 
organisatsioonide, kolmandate riikide, 
muude valitsusasutuste, ettevõtjate ja 
nende organisatsioonidega tehtava 
koostöö tugevdamise kaudu;
(f) tugevdada liidu ettevõtjate 
konkurentsivõimet kaubanduse 
soodustamise ning õigusnormide 
täitmisega seotud kulude vähendamise 
kaudu, et tagada liidu ja liikmesriikide 
finants- ja majandushuvide kaitse; 
(g) aidata kaasa tolliasutuste tõhusale 
toimimisele nende haldussuutlikkuse 
suurendamise kaudu.
2. Iga eespool nimetatud erieesmärgi 
saavutamist hinnatakse näitaja alusel, mis 
põhineb programmi sidusrühmade 
arvamusel programmi panuse kohta 
erieesmärkide saavutamisse. Näitajad 
kehtestatakse ja neid muudetakse 
vajaduse korral iga-aastase 
tööprogrammiga. 

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tähtsaimad ülesanded Erieesmärgid

Or. it

Muudatusettepanek 59
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi tähtsaimad ülesanded on 
järgmised:

Programmi erieesmärgid on järgmised:

Or. it

Muudatusettepanek 60
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi panust lõigus 1 sätestatud 
erieesmärkide saavutamisse hinnatakse 
iga-aastase tööprogrammiga ette nähtud 
näitajate alusel. Need näitajad hõlmavad 
sidusrühmade ja programmi raames 
rahastatud meetmetes osalenute arvamust 
programmi kasulikkuse kohta 
erieesmärkide saavutamisel ning samuti 
artikli 5 lõikes 3 sätestatud näitajaid.

Or. it
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Muudatusettepanek 61
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) toetada liidu õiguse ettevalmistamist, 
ühtset kohaldamist ning tõhusat 
rakendamist eesmärgiga suurendada 
tolliliidu tõhusust, tulemuslikkust ja 
ühtsust;

(1) toetada liidu õiguse ettevalmistamist, 
ühtset kohaldamist ning tõhusat 
rakendamist eesmärgiga suurendada 
tolliliidu tõhusust, tulemuslikkust ja ühtsust
ning aidata eelkõige tagada, et 
tolliprotseduurid muudetakse täielikult 
elektrooniliseks liidu tolliseadustikus 
sätestatud ajavahemiku jooksul.

Or. it

Muudatusettepanek 62
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) tugevdada Euroopa ettevõtjate 
konkurentsivõimet seadusliku kaubanduse 
soodustamise, õigusnormide täitmise ja 
halduskoormusega seotud kulude 
vähendamise ning kõlvatu konkurentsi eest 
kaitsmise kaudu;

(2) tugevdada Euroopa ettevõtjate 
konkurentsivõimet seadusliku kaubanduse 
soodustamise, õigusnormide täitmise ja 
halduskoormusega seotud kulude 
vähendamise, mille huvides 
tolliprotseduure seaduskuulekate ja 
usaldusväärsete ettevõtjate jaoks 
tõepoolest lihtsustatakse, ning kõlvatu 
konkurentsi eest kaitsmise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)



AM\918119ET.doc 17/23 PE500.428v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) hoida toimivana liikmesriikide 
tolliasutuste töö tulemuslikkuse mõõtmise 
süsteem, et parandada nende töö tõhusust 
ja tulemuslikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) võidelda pettuse vastu ning suurendada 
konkurentsivõimet, ohutust ja turvalisust 
rahvusvaheliste organisatsioonide, 
kolmandate riikide, muude 
valitsusasutuste, ettevõtjate ja nende 
organisatsioonidega tehtava koostöö 
tugevdamise kaudu.

(6) võidelda pettuse vastu, kaitsta 
intellektuaalomandit ning suurendada 
konkurentsivõimet, ohutust ja turvalisust 
rahvusvaheliste organisatsioonide, 
kolmandate riikide, muude valitsusasutuste
ja ettevõtjatega tehtava koostöö 
tugevdamise kaudu.

Or. it

Muudatusettepanek 65
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) võidelda pettuse vastu ning suurendada 
konkurentsivõimet, ohutust ja turvalisust 
rahvusvaheliste organisatsioonide, 
kolmandate riikide, muude 
valitsusasutuste, ettevõtjate ja nende
organisatsioonidega tehtava koostöö 
tugevdamise kaudu.

(6) võidelda pettuse vastu ning suurendada 
konkurentsivõimet, ohutust ja turvalisust
ELi ametiasutuste, näiteks Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF),
rahvusvaheliste organisatsioonide, 
kolmandate riikide, muude 
valitsusasutuste, ettevõtjate ja nende 
organisatsioonidega tehtava koostöö 
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tugevdamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kahe või enama osaleva riigi 
korraldatud võrdlusuuringud, võimaluse 
korral komisjoni osalusel, et võrrelda 
töömeetodeid, menetlusi ja protsesse 
ühiselt kokku lepitud näitajatega parimate 
tavade ja puuduste väljaselgitamiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 67
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Tegevuseesmärgid

Tegevuseesmärgid ühe või mitme artiklis 
5 sätestatud erieesmärgi saavutamiseks ja 
nende järelevalveks on järgmised:
(a) kehtestada meetmed, et parandada 
üldiselt liidu tolliseadustiku mõistmist ja 
selle rakendamist ning eelkõige aidata 
tagada, et tolliprotseduurid muudetakse 
täielikult elektrooniliseks liidu 
tolliseadustikus sätestatud ajavahemiku 
jooksul;  
(b) töötada välja ja hoida töös liidu 
tolliinfosüsteem;
(c) kehtestada meetmed kaupade 
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liikumisel kasutatavate tarneahelate 
kontrolli ja haldamise tõhustamiseks;
(d) tugevdada tollitöötajate ja 
välisekspertide tollialaseid oskusi ja 
pädevusi;
(e) toetada tolliasutustele ja välistele 
sidusrühmadele mõeldud e-halduse 
arendamist; 
(f) kehtestada tollialased meetmed, milles 
võivad osaleda kolmandad riigid ja 
väliseksperdid;
(g) toetada parimate tavade 
väljaselgitamist ja jagamist;
(h) moodustada eksperdirühmad, kes 
tegelevad üheskoos operatiivsete 
eriülesannetega; ning
(i) toetada ja hõlbustada operatiivseid 
tollitegevusi, mis on ühised muude 
pädevate asutustega ja eelkõige siseturu 
järelevalve eest vastutavate asutustega.

Or. it

Muudatusettepanek 68
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osalevate riikide või kolmandate riikide 
korraldatud töövisiidid, mis võimaldavad 
ametnikel omandada või täiendada oskusi 
ja teadmisi tollivaldkonnas; kolmandates 
riikides korraldatud töövisiitide puhul on 
programmi raames toetuskõlblikud ainult 
sõidu- ja elamiskulud (majutuskulud ja 
päevaraha);

(c) osalevate riikide või kolmandate riikide 
korraldatud töövisiidid, mis võimaldavad 
ametnikel omandada või täiendada oskusi 
ja teadmisi tollivaldkonnas;

Or. nl
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Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 33: aluslepingute kohaldamisalas võtavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt meetmed tollikoostöö 
tugevdamiseks liikmesriikide ning liikmesriikide ja komisjoni vahel.

Muudatusettepanek 69
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tehnilise suutlikkuse suurendamine, 
eelkõige tehniliste seadmete soetamine ja 
hooldamine;

Or. it

Muudatusettepanek 70
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) siseturu järelevalve eest 
vastutatavate riiklike ja liidu asutuste 
ning kahe või enama osaleva riigi 
tolliasutuste koostöö ja teabe 
koondamine;

Or. it

Muudatusettepanek 71
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Rahaliste vahendite soovituslik jaotus 
artiklis 6 sätestatud toetuskõlblike 
meetmete vahel on ette nähtud lisa I jaos.

Or. it

Muudatusettepanek 72
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi rahalistest vahenditest võib 
katta ka programmi haldamiseks ja selle 
eesmärkide saavutamiseks vajalike 
ettevalmistustööde, järelevalve, kontrolli, 
auditi ja hindamise, eelkõige uuringute, 
asjatundjate kohtumiste, info- ja 
kommunikatsioonimeetmetega (sh 
ettevõtjate teavitamine Euroopa Liidu 
poliitilistest prioriteetidest, mis on seotud
käesoleva määruse eesmärkidega) seotud
kulusid, infotöötlemisele ja -vahetusele 
keskendatud IT-võrkudega seotud kulusid
ning kõiki muid tehnilisi ja 
haldusabikulusid, mis komisjonile 
programmi juhtimisel tekivad.

2. Programmi rahalistest vahenditest võib 
katta ka programmi haldamiseks ja selle 
eesmärkide saavutamiseks vajalike 
ettevalmistustööde, järelevalve, kontrolli, 
auditi ja hindamisega seotud kulusid ning 
kõiki muid tehnilisi ja haldusabikulusid, 
mis komisjonile programmi juhtimisel 
tekivad. Hinnang nimetatud kulude
kohta, mis ei tohi mingil juhul ületada 
0,4% lõike 1 esimeses lõigus osutatud 
rahaeraldisest, esitatakse iga-aastases 
tööprogrammis.

Or. it

Muudatusettepanek 73
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tehniliste seadmete soetamiseks ja 
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hooldamiseks programmi vahenditest 
eraldatava toetuse kaasrahastamise määr 
nähakse ette iga-aastases tööprogrammis 
ning see ei tohi mingil juhul ületada 10%.

Or. it

Muudatusettepanek 74
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teostab koostöös osalevate 
riikidega programmi ja 
programmimeetmete üle järelevalvet, et 
jälgida meetmete rakendamist.

Komisjon teostab koostöös osalevate 
riikidega programmi ja 
programmimeetmete üle järelevalvet, et 
jälgida meetmete rakendamist. Näitajad, 
mida komisjon kasutab programmi 
toimimise jälgimiseks, hõlmavad artiklites 
5 ja 6 ning iga-aastastes tööprogrammides 
ette nähtud näitajaid. 

Or. it

Muudatusettepanek 75
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – - I jagu (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-I. Soovituslik artiklis 6 loetletud 
toetuskõlblike meetmete rahastamismäär 
– IT-suutlikkuse suurendamine:
vähemalt 70%;
– ühismeetmed:
maksimaalselt 15%;
– tehnilise suutlikkuse suurendamine:
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maksimaalselt 5%;
– inimeste suutlikkuse suurendamine:
maksimaalselt 5%;
(See muudatusettepanek peaks 
moodustama määruse lisa esimese jao.)

Or. it


