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Tarkistus 35
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Ohjelman toimenpiteiden eli 
eurooppalaisten tietojärjestelmien, 
tulliviranomaisten yhteisten toimien sekä 
yhteisten koulutusaloitteiden odotetaan 
osaltaan edistävän älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategian toteutumista. Ohjelma tarjoaa 
puitteet toimille, joilla pyritään 
tulliviranomaisten toiminnan 
tehostamiseen, yritysten kilpailukyvyn 
vahvistamiseen, työllisyyden lisäämiseen 
sekä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseen, ja näin ohjelmalla lujitetaan 
aktiivisesti tulliliiton toimintaa.

(2) Ohjelman toimenpiteiden eli 
eurooppalaisten tietojärjestelmien, 
tulliviranomaisten yhteisten toimien sekä 
yhteisten koulutusaloitteiden odotetaan 
osaltaan edistävän älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategian toteutumista. Ohjelma tarjoaa 
puitteet toimille, joilla pyritään 
tulliviranomaisten toiminnan 
tehostamiseen ja nykyaikaistamiseen, 
yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen, 
työllisyyden lisäämiseen sekä unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseen, ja näin 
ohjelmalla lujitetaan aktiivisesti tulliliiton 
toimintaa.

Or. en

Tarkistus 36
Patricia van der Kammen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kolmansien maiden liittymis- ja 
assosiaatioprosessien tukemiseksi 
ohjelmaan voivat tiettyjen ehtojen 
täyttyessä osallistua myös liittyvät maat, 
ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat 
sekä Euroopan naapuruuspolitiikan  
kumppanimaat. Maailmantalouden 
jatkuvasti lisääntyvien keskinäisten 
yhteyksien vuoksi ohjelmassa varataan 
edelleen mahdollisuus ulkopuolisten 

Poistetaan.
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asiantuntijoiden osallistumiselle.
Ulkopuolisia asiantuntijoita voivat olla 
esimerkiksi kolmansien maiden 
virkamiehet tai kansainvälisten järjestöjen 
edustajat taikka tietyissä toimissa 
talouden toimijoiden edustajat. Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustaminen 
korkean edustajan / varapuheenjohtajan 
alaisuuteen voi helpottaa 
toimintapolitiikkojen koordinointia ja 
johdonmukaisuutta alalla, joka 
muodostaa olennaisen osan EU:n 
ulkoisista strategioista ja toimista niin 
kahden- kuin monenväliseltä pohjalta.

Or. nl

Perustelu

Euroopan parlamentin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 33 artikla: Euroopan 
parlamentti ja neuvosto toteuttavat perussopimusten soveltamisalalla tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteitä jäsenvaltioiden sekä jäsenvaltioiden ja 
komission välisen tulliyhteistyön vahvistamiseksi.

Tarkistus 37
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kolmansien maiden liittymis- ja 
assosiaatioprosessien tukemiseksi 
ohjelmaan voivat tiettyjen ehtojen 
täyttyessä osallistua myös liittyvät maat, 
ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat 
sekä Euroopan naapuruuspolitiikan 
kumppanimaat. Maailmantalouden 
jatkuvasti lisääntyvien keskinäisten 
yhteyksien vuoksi ohjelmassa varataan 
edelleen mahdollisuus ulkopuolisten 
asiantuntijoiden osallistumiselle. 
Ulkopuolisia asiantuntijoita voivat olla 
esimerkiksi kolmansien maiden 
virkamiehet tai kansainvälisten järjestöjen 

(3) Kolmansien maiden liittymis- ja 
assosiaatioprosessien tukemiseksi 
ohjelmaan voivat tiettyjen ehtojen 
täyttyessä osallistua myös liittyvät maat, 
ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat 
sekä Euroopan naapuruuspolitiikan 
kumppanimaat. Maailmantalouden 
jatkuvasti lisääntyvien keskinäisten 
yhteyksien vuoksi ohjelmassa varataan 
edelleen mahdollisuus ulkopuolisten 
asiantuntijoiden osallistumiselle. 
Ulkopuolisia asiantuntijoita voivat olla 
esimerkiksi kolmansien maiden 
virkamiehet tai kansainvälisten järjestöjen 
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edustajat taikka tietyissä toimissa talouden 
toimijoiden edustajat. Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustaminen korkean 
edustajan / varapuheenjohtajan alaisuuteen 
voi helpottaa toimintapolitiikkojen 
koordinointia ja johdonmukaisuutta alalla, 
joka muodostaa olennaisen osan EU:n 
ulkoisista strategioista ja toimista niin 
kahden- kuin monenväliseltä pohjalta.

edustajat taikka tietyissä toimissa, kuten 
petoksia ja sääntöjenvastaisuuksia 
koskevien tietojen keruussa, talouden 
toimijoiden edustajat. Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustaminen korkean 
edustajan / varapuheenjohtajan alaisuuteen 
voi helpottaa toimintapolitiikkojen 
koordinointia ja johdonmukaisuutta alalla, 
joka muodostaa olennaisen osan EU:n 
ulkoisista strategioista ja toimista niin 
kahden- kuin monenväliseltä pohjalta.

Or. en

Tarkistus 38
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Ohjelman tavoitteissa otetaan 
huomioon ongelmat ja haasteet, joita 
tullialalla seuraavalla vuosikymmenellä 
esiintyy. Ohjelmaan olisi jatkossakin 
kuuluttava tärkeiden alojen tehtäviä, kuten 
unionin tullialaa koskevan ja siihen 
liittyvän lainsäädännön yhdenmukainen 
täytäntöönpano. Lisäksi ohjelmassa 
keskitytään unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseen, turvallisuuden ja 
vaarattomuuden takaamiseen, kaupan 
helpottamiseen muun muassa yhteisten 
petostentorjuntatoimien avulla sekä 
tulliviranomaisten hallinnollisten 
valmiuksien lisäämiseen.

(4) Ohjelman tavoitteissa otetaan 
huomioon ongelmat ja haasteet, joita 
tullialalla seuraavalla vuosikymmenellä 
esiintyy. Ohjelmaan olisi jatkossakin 
kuuluttava tärkeiden alojen tehtäviä, kuten 
unionin tullialaa koskevan ja siihen 
liittyvän lainsäädännön yhdenmukainen 
täytäntöönpano. Lisäksi ohjelmassa 
keskitytään unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseen, turvallisuuden ja 
vaarattomuuden takaamiseen, kaupan 
helpottamiseen muun muassa yhteisten 
petostentorjuntatoimien avulla sekä 
tulliviranomaisten hallinnollisten 
valmiuksien lisäämiseen. Komissio 
kuitenkin kannustaa jäsenvaltioita, jotka 
eivät ole vielä kehittäneet asianmukaista 
sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää, 
tekemään niin ja siirtymään kohti 
digitaalisempia sisämarkkinoita.

Or. en
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Tarkistus 39
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Ohjelman tavoitteissa otetaan 
huomioon ongelmat ja haasteet, joita 
tullialalla seuraavalla vuosikymmenellä 
esiintyy. Ohjelmaan olisi jatkossakin 
kuuluttava tärkeiden alojen tehtäviä, kuten 
unionin tullialaa koskevan ja siihen 
liittyvän lainsäädännön yhdenmukainen 
täytäntöönpano. Lisäksi ohjelmassa 
keskitytään unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseen, turvallisuuden ja 
vaarattomuuden takaamiseen, kaupan 
helpottamiseen muun muassa yhteisten 
petostentorjuntatoimien avulla sekä 
tulliviranomaisten hallinnollisten 
valmiuksien lisäämiseen.

(4) Ohjelman tavoitteissa otetaan 
huomioon ongelmat ja haasteet, joita 
tullialalla seuraavalla vuosikymmenellä 
esiintyy. Ohjelmaan olisi jatkossakin 
kuuluttava tärkeiden alojen tehtäviä, kuten 
unionin nykyaikaistettua tullialaa 
koskevan ja siihen liittyvän lainsäädännön 
yhdenmukainen täytäntöönpano. Lisäksi 
ohjelmassa keskitytään unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseen, 
turvallisuuden ja vaarattomuuden 
takaamiseen, kaupan helpottamiseen 
yksinkertaistamalla sääntöjä noudattavien 
yritysten toimintaa muun muassa yhteisten 
petostentorjuntatoimien avulla sekä 
tulliviranomaisten hallinnollisten 
valmiuksien lisäämiseen.

Or. en

Tarkistus 40
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Teknisten valmiuksien lisääminen 
auttaa turvallisuuden ja vaarattomuuden 
varmistamisessa ja helpottaa laillista 
kauppaa. Monissa jäsenvaltioissa 
parhaillaan vallitsevien taloudellisten 
rajoitteiden vuoksi tätä varten tarvittavien 
laitteiden (muun muassa skannerit ja 
laboratoriolaitteistot) hankkiminen ja 
ylläpitäminen on haasteellista, mikä 
puolestaan uhkaa unionin ulkorajojen 
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tehokasta suojelua. Siksi on välttämätöntä 
tarjota taloudellista tukea tarvittavien 
teknisten laitteiden hankintaan ja 
ylläpitoon. Ohjelmalle myönnettävä 
rahoitus huomioon ottaen olisi 
säädettävä, että teknisten laitteiden 
hankintaan ja ylläpitoon myönnettävän 
taloudellisen tuen olisi perustuttava 
enintään 10 prosentin 
yhteisrahoitusasteeseen. Tällä olisi 
edistettävä kansallisia investointeja tullien 
valmiuksien lisäämiseen pyrkiviin toimiin.

Or. it

Tarkistus 41
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ohjelmassa olisi lisättävä myös 
inhimillisiä valmiuksia yhteisellä 
koulutuksella. Tulliviranomaisten on 
kehitettävä ja saatettava ajan tasalle 
unionin tarpeiden palvelemisessa 
tarvittavia tietojaan ja taitojaan. Ohjelmalla 
olisi oltava keskeinen merkitys 
inhimillisten valmiuksien vahvistamisessa, 
mikä tapahtuu tukemalla entistä enemmän 
tulliviranomaisille ja talouden toimijoille 
annettavaa koulutusta. Tätä varten nykyistä 
unionin yhteistä koulutusohjelmaa, joka 
perustuu suurelta osin keskitetyn verkko-
oppimisen kehittämiseen, olisi 
laajennettava monipuoliseksi koulutusta 
tarjoavaksi unionin tukiohjelmaksi.

(7) Ohjelmassa olisi lisättävä myös erittäin 
tärkeitä inhimillisiä valmiuksia yhteisellä 
koulutuksella. Tulliviranomaisten on 
kehitettävä ja saatettava ajan tasalle 
unionin tarpeiden palvelemisessa 
tarvittavia tietojaan ja taitojaan. Ohjelmalla 
olisi oltava keskeinen merkitys 
inhimillisten valmiuksien vahvistamisessa, 
mikä tapahtuu tukemalla entistä enemmän 
tulliviranomaisille ja talouden toimijoille 
annettavaa koulutusta. Tätä varten nykyistä 
unionin yhteistä koulutusohjelmaa, joka 
perustuu suurelta osin keskitetyn verkko-
oppimisen kehittämiseen, olisi 
laajennettava monipuoliseksi koulutusta 
tarjoavaksi unionin tukiohjelmaksi.

Or. en
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Tarkistus 42
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Järkevää riskienarviointia koskeva 
yhteistyö on erittäin tärkeää, jotta 
sääntöjä noudattavat ja luotettavat 
yritykset voivat hyötyä mahdollisimman 
hyvin tullin sähköisen hallinnon 
yksinkertaistamisesta ja jotta voidaan 
puuttua sääntöjenvastaisuuksiin.

Or. en

Tarkistus 43
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Tavaroiden laiton kuljettaminen on 
vakava ongelma unionissa ja sen lisäksi, 
että se vaikuttaa unionin taloudellisiin 
etuihin, se merkitsee huomattavaa riskiä 
myös kuluttajille ja kansalaisille.

Or. en

Tarkistus 44
Patricia van der Kammen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) valtion viranomaisten edustajia myös 
maista, jotka eivät osallistu ohjelmaan 

(a) valtion viranomaisten edustajia;
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3 artiklan 2 kohdan 1 ja 2 alakohdan 
nojalla;

Or. nl

Perustelu

Euroopan parlamentin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 33 artikla: Euroopan 
parlamentti ja neuvosto toteuttavat perussopimusten soveltamisalalla tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteitä jäsenvaltioiden sekä jäsenvaltioiden ja 
komission välisen tulliyhteistyön vahvistamiseksi.

Tarkistus 45
Patricia van der Kammen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osallistujamaita ovat jäsenvaltiot sekä 
2 kohdassa lueteltujen ehtojen toteutuessa 
myös mainitussa kohdassa tarkoitetut 
maat.

1. Osallistujamaita ovat jäsenvaltiot.

Or. nl

Perustelu

Euroopan parlamentin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 33 artikla: Euroopan 
parlamentti ja neuvosto toteuttavat perussopimusten soveltamisalalla tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteitä jäsenvaltioiden sekä jäsenvaltioiden ja 
komission välisen tulliyhteistyön vahvistamiseksi.

Tarkistus 46
Patricia van der Kammen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat 
maat:

Poistetaan.
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(1) liittyvät maat, ehdokasmaat ja 
mahdolliset ehdokasmaat, joihin 
sovelletaan liittymistä edeltävää 
strategiaa, kunkin maan osalta 
puitesopimuksessa, 
assosiaationeuvostojen päätöksissä ja 
muissa vastaavissa sopimuksissa 
vahvistettujen unionin ohjelmiin 
osallistumista koskevien yleisten 
periaatteiden ja yleisten ehtojen 
mukaisesti;
(2) Euroopan naapuruuspolitiikan 
kumppanimaat, jos niiden asiaa koskeva 
lainsäädäntö ja hallintomenetelmät ovat 
riittävän lähellä unionin lainsäädäntöä ja 
hallintomenetelmiä. Kyseiset 
kumppanimaat voivat osallistua 
ohjelmaan niiden säännösten mukaisesti, 
jotka määritellään sen jälkeen, kun 
näiden maiden kanssa on tehty niiden 
osallistumista unionin ohjelmiin koskevat 
puitesopimukset.

Or. nl

Perustelu

Euroopan parlamentin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 33 artikla: Euroopan 
parlamentti ja neuvosto toteuttavat perussopimusten soveltamisalalla tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteitä jäsenvaltioiden sekä jäsenvaltioiden ja 
komission välisen tulliyhteistyön vahvistamiseksi.

Tarkistus 47
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yleis- ja erityistavoite Yleistavoite

Or. it
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Tarkistus 48
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yleis- ja erityistavoite Yleiset tavoitteet

Or. fr

Tarkistus 49
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman yleistavoitteena on 
sisämarkkinoiden lujittaminen tehokkaan 
ja tuloksellisen tulliliiton avulla.

1. Ohjelman avulla on tarkoitus varmistaa 
seuraavien yleisten tavoitteiden 
saavuttaminen:

Or. fr

Tarkistus 50
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman yleistavoitteena on 
sisämarkkinoiden lujittaminen tehokkaan ja 
tuloksellisen tulliliiton avulla.

1. Ohjelman yleistavoitteena on 
sisämarkkinoiden lujittaminen tehokkaan ja 
tuloksellisen tulliliiton nykyaikaistamisen 
avulla.

Or. en
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Tarkistus 51
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) sisämarkkinoiden lujittaminen 
tehokkaan ja tuloksellisen tulliliiton 
avulla;

Or. fr

Tarkistus 52
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) jäsenvaltioiden tullihallintojen välinen 
vuorovaikutus ja niiden tehtävien 
hoitaminen yhtä tehokkaasti kuin yksi 
ainoa hallinto toimisi, jotta varmistetaan 
samantasoisiin tuloksiin johtava valvonta 
unionin tullialueen kaikissa osissa ja 
laillisen liiketoiminnan tukeminen;

Or. fr

Tarkistus 53
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman erityistavoitteena on tukea 
tulliliiton toimintaa erityisesti 
osallistujamaiden, niiden 
tulliviranomaisten, muiden toimivaltaisten 

Poistetaan.
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viranomaisten, virkamiesten ja 
ulkopuolisten asiantuntijoiden välisen 
yhteistyön avulla.

Or. it

Tarkistus 54
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) yhteisen tietoliikenneverkon saatavuus
eurooppalaisten tietojärjestelmien 
näkökulmasta;

(1) yhteisen tietoliikenneverkon ja 
eurooppalaisten tietojärjestelmien unioniin 
liittyvien osatekijöiden saatavuus ja 
toiminta;

Or. it

Tarkistus 55
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) ohjelman osapuolten käsitysten 
muuttuminen siitä, millä tavoin ohjelma 
lujittaa sisämarkkinoita;

Or. it

Tarkistus 56
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) edistyminen tullivalvonnan 
yhdenmukaistamis- ja 
standardointiprosessissa.

Or. it

Tarkistus 57
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Erityistavoitteet

1. Ohjelman erityistavoitteet ovat 
seuraavat:
a) tuetaan unionin lainsäädännön 
valmistelua, johdonmukaista soveltamista 
ja tehokasta täytäntöönpanoa tulliliiton 
tehokkuuden, toimivuuden ja 
yhdenmukaisuuden lujittamiseksi;
b) vahvistetaan eurooppalaisten yritysten 
kilpailukykyä helpottamalla laillista 
kauppaa, vähentämällä sääntöjen 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia 
ja hallinnollista rasitusta ja 
suojautumalla vilpillistä kilpailua 
vastaan;
c) estetään petoksia, jotta voidaan suojella 
kansalaisia, varmistaa turvallisuus ja 
vaarattomuus sekä suojella ympäristöä;
d) torjutaan väärentämistä ja piratismia, 
jotka aiheuttavat tulonmenetyksiä unionin 
talouden toimijoille ja loukkaavat teollis-
ja tekijänoikeuksia;
e) torjutaan petoksia ja lisätään 
kilpailukykyä sekä turvallisuutta ja 
vaarattomuutta lujittamalla yhteistyötä 
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kansainvälisten järjestöjen, kolmansien 
maiden, muiden valtion viranomaisten 
sekä talouden toimijoiden ja niiden 
järjestöjen kanssa;
f) vahvistetaan unionin yritysten 
kilpailukykyä helpottamalla kauppaa ja 
vähentämällä sääntöjen noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia, jotta voidaan 
varmistaa unionin ja jäsenvaltioiden 
rahoitus- ja taloudellisten etujen suoja;
g) edistetään osaltaan tulliviranomaisten 
tehokasta toimintaa parantamalla niiden 
hallinnollisia valmiuksia.
2. Kaikkien edellä mainittujen 
erityistavoitteiden saavuttamista mitataan 
indikaattorilla, joka perustuu ohjelman 
intressitahojen käsitykseen siitä, miten 
ohjelmalla on onnistuttu vaikuttamaan 
näiden erityisten tavoitteiden 
toteutumiseen. Indikaattorit vahvistetaan 
ja tarvittaessa niitä muutetaan 
vuotuisessa työohjelmassa.

Or. fr

Tarkistus 58
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Painopisteet Erityistavoitteet

Or. it

Tarkistus 59
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Ohjelman painopisteet ovat seuraavat: Ohjelman erityistavoitteet ovat seuraavat:

Or. it

Tarkistus 60
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman osuutta ensimmäisessä 
kohdassa asetettujen erityistavoitteiden 
saavuttamisessa mitataan vuosittaisessa 
työohjelmassa vahvistettujen 
indikaattoreiden avulla. Näihin 
indikaattoreihin sisältyvät osapuolten ja 
ohjelmasta rahoitettuihin toimiin 
osallistujien näkemykset ohjelman
hyödyllisyydestä tavoitteiden 
saavuttamisessa sekä 5 artiklan 
3 kohdassa asetetut indikaattorit.

Or. it

Tarkistus 61
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) tuetaan unionin lainsäädännön 
valmistelua, johdonmukaista soveltamista 
ja tehokasta täytäntöönpanoa tulliliiton 
tehokkuuden, toimivuuden ja 
yhdenmukaisuuden lujittamiseksi;

(1) tuetaan unionin lainsäädännön 
valmistelua, johdonmukaista soveltamista 
ja tehokasta täytäntöönpanoa tulliliiton 
tehokkuuden, toimivuuden ja 
yhdenmukaisuuden lujittamiseksi ja 
autetaan erityisesti varmistamaan, että 
menettelyt tietokoneistetaan täysin 
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unionin tullikoodeksissa asetetun 
määräajan sisällä;

Or. it

Tarkistus 62
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) vahvistetaan eurooppalaisten yritysten 
kilpailukykyä helpottamalla laillista 
kauppaa, vähentämällä sääntöjen 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja 
hallinnollista rasitusta ja suojautumalla 
epäoikeudenmukaista kilpailua vastaan;

(2) vahvistetaan eurooppalaisten yritysten 
kilpailukykyä helpottamalla laillista 
kauppaa, vähentämällä sääntöjen 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja 
hallinnollista rasitusta yksinkertaistamalla 
tosiasiallisesti toimintaa sääntöjä 
noudattavien ja luotettavien toimijoiden 
hyväksi ja suojautumalla 
epäoikeudenmukaista kilpailua vastaan;

Or. en

Tarkistus 63
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) ylläpidetään jäsenvaltioiden 
tullihallintojen suorituskykyä mittaavaa 
järjestelmää tehokkuuden ja 
tuloksellisuuden parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 64
Sergio Gaetano Cofferati
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) torjutaan petoksia ja lisätään 
kilpailukykyä sekä turvallisuutta ja 
vaarattomuutta lujittamalla yhteistyötä 
kansainvälisten järjestöjen, kolmansien 
maiden, muiden valtioiden viranomaisten 
sekä talouden toimijoiden ja niiden 
järjestöjen kanssa.

(6) torjutaan petoksia, suojellaan teollis- ja 
tekijänoikeuksia ja lisätään kilpailukykyä 
sekä turvallisuutta ja vaarattomuutta 
lujittamalla yhteistyötä kansainvälisten 
järjestöjen, kolmansien maiden, muiden 
valtion viranomaisten sekä talouden 
toimijoiden kanssa.

Or. it

Tarkistus 65
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) torjutaan petoksia ja lisätään 
kilpailukykyä sekä turvallisuutta ja 
vaarattomuutta lujittamalla yhteistyötä 
kansainvälisten järjestöjen, kolmansien 
maiden, muiden valtioiden viranomaisten 
sekä talouden toimijoiden ja niiden 
järjestöjen kanssa.

(6) torjutaan petoksia ja lisätään 
kilpailukykyä sekä turvallisuutta ja 
vaarattomuutta lujittamalla yhteistyötä 
unionin viranomaisten, kuten OLAFin, 
sekä kansainvälisten järjestöjen, 
kolmansien maiden, muiden valtioiden 
viranomaisten sekä talouden toimijoiden ja 
niiden järjestöjen kanssa.

Or. en

Tarkistus 66
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) kahden tai useamman 
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osallistujamaan järjestämät esikuva-
analyysit siten, että komissio on 
mahdollisesti mukana toiminnassa, jotta 
voidaan verrata työmenetelmiä, -
menettelyjä tai -prosesseja yhteisesti 
sovittujen indikaattoreiden avulla ja 
yksilöidä parhaat toimintatavat sekä 
tunnistaa puutteet;

Or. it

Tarkistus 67
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Toimintatavoitteet

Edellä 5 artiklassa mainittujen 
erityistavoitteiden toteuttamisella ja 
valvonnalla on seuraavat 
toimintatavoitteet:
(a) perustetaan toimia, joilla lujitetaan 
unionin tullilainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja tästä lainsäädännöstä 
vallitsevaa yhteisymmärrystä, ja 
varmistetaan, että menettelyt 
tietokoneistetaan täysin unionin 
tullikoodeksissa asetetun määräajan 
sisällä;
(b) kehitetään ja pidetään yllä tullin 
unionin tietojärjestelmiä;
(c) perustetaan toimia, joilla parannetaan 
tavaroiden liikkuvuudessa käytettävien 
toimitusketjujen valvontaa ja hallintaa;
(d) vahvistetaan tullivirkailijoiden ja 
ulkopuolisten asiantuntijoiden taitoja ja 
osaamista;
(e) tuetaan tulliviranomaisille ja 
ulkopuolisille intressitahoille tarkoitetun 
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sähköisen hallinnon kehittämistä;
(f) perustetaan tullialaan liittyviä toimia, 
joihin kolmannet maat ja ulkopuoliset 
asiantuntijat voivat osallistua;
(g) tuetaan parhaiden toimintatapojen 
yksilöimistä ja jakamista;
(h) perustetaan asiantuntijaryhmiä, jotka 
huolehtivat yhdessä operatiivisista 
erityistehtävistä; ja
(i) tuetaan ja helpotetaan operatiivisia 
tullitoimintoja, jotka ovat yhteisiä muiden 
toimivaltaisten, erityisesti 
sisämarkkinoiden valvonnasta vastaavien, 
viranomaisten kanssa.

Or. it

Tarkistus 68
Patricia van der Kammen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) osallistujamaiden tai kolmannen maan
järjestämät työvierailut, joiden 
tarkoituksena on antaa virkamiehille 
mahdollisuus hankkia asiantuntemusta tai 
tietoa tulliasioista tai lisätä olemassa olevaa 
asiantuntemusta tai tietoa; kolmansien 
maiden järjestämissä työvierailuissa vain 
matkakulut ja oleskelukorvaukset 
(majoituskulut ja päivärahat) ovat 
ohjelmassa tukikelpoisia;

(c) osallistujamaiden järjestämät 
työvierailut, joiden tarkoituksena on antaa 
virkamiehille mahdollisuus hankkia 
asiantuntemusta tai tietoa tulliasioista tai 
lisätä olemassa olevaa asiantuntemusta tai 
tietoa;

Or. nl

Perustelu

Euroopan parlamentin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 33 artikla: Euroopan 
parlamentti ja neuvosto toteuttavat perussopimusten soveltamisalalla tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteitä jäsenvaltioiden sekä jäsenvaltioiden ja 
komission välisen tulliyhteistyön vahvistamiseksi.
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Tarkistus 69
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) teknisten valmiuksien lisääminen, 
erityisesti teknisten laitteiden hankinta ja 
ylläpito;

Or. it

Tarkistus 70
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi))

Komission teksti Tarkistus

(e a) sisämarkkinoiden valvonnasta 
vastaavien kansallisten ja unionin 
viranomaisten sekä kahden tai useamman 
osallistujamaan tulliviranomaisten 
yhteistyö ja tietojen vaihto;

Or. it

Tarkistus 71
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rahoituksen ohjeellinen jakaminen 
tukikelpoisille toimille 6 artiklan 
mukaisesti on täsmennetty liitteessä 
olevassa 1 jaksossa.
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Or. it

Tarkistus 72
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelmaan osoitetuilla määrärahoilla 
voidaan myös kattaa kuluja, jotka liittyvät 
ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, erityisesti 
tutkimuksiin, asiantuntijoiden 
kokouksiin, tiedotus- ja 
viestintätoimintaan, mukaan luettuna 
Euroopan unionin poliittisista 
prioriteeteista tiedottaminen sikäli kuin ne 
liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin, 
tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin 
tietotekniikkaverkkoihin liittyvät kulut 
sekä kaikki muut sellaisen teknisen ja 
hallinnollisen avun kulut, joita 
komissiolle aiheutuu ohjelman 
hallinnoinnin yhteydessä.

2. Ohjelmaan osoitetuilla määrärahoilla 
voidaan myös kattaa kuluja, jotka liittyvät 
ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan ja muita mahdollisia 
teknisen ja hallinnollisen avun menoja, 
joita komissiolle voi aiheutua ohjelman 
hallinnoimisesta. Arvio kyseisistä 
kuluista, jotka eivät missään olosuhteissa 
saa ylittää 0,4 prosenttia 1 kohdassa 
esitetyistä määrärahoista, vahvistetaan 
vuosittaisessa työohjelmassa.

Or. it

Tarkistus 73
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän ohjelman mukaisesti teknisten 
laitteiden hankintaan ja kunnossapitoon 
myönnettävään tukeen sovellettava 
yhteisrahoitusaste m vuosittaisessa 
työohjelmassa eikä se saa missään 
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olosuhteissa ylittää 10 prosenttia.

Or. it

Tarkistus 74
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
16 artikla  

Komission teksti Tarkistus

Komissio seuraa ohjelman ja sen toimien 
toteutumista yhteistyössä osallistujamaiden 
kanssa valvoakseen toimien 
täytäntöönpanoa

Komissio seuraa ohjelman ja sen toimien 
toteutumista yhteistyössä osallistujamaiden 
kanssa valvoakseen toimien 
täytäntöönpanoa. Komission käyttämiin 
indikaattoreihin ohjelman toiminnan 
seuraamiseksi sisältyvät 5 ja 6 artiklassa 
sekä vuosittaisissa työohjelmissa asetetut 
indikaattorit.

Or. it

Tarkistus 75
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-I. Rahoituksen alustava jakautuminen
6 artiklassa tarkoitettuihin tukikelpoisiin 
toimiin
– tietoteknisten valmiuksien kehittäminen:
vähintään 70 %;
– yhteiset toimet:
enintään 15 %;
– teknisten valmiuksien kehittäminen:
enintään 5 %;
– inhimillisten valmiuksien kehittäminen
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enintään 5 %;
(Tämän tarkistuksen on tarkoitus muodostaa 
asetuksen liitteessä oleva 1 jakso.)

Or. it


