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Pakeitimas 35
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) programos veikla, t. y. Europos 
informacinėmis sistemomis, bendrais 
muitinių pareigūnų veiksmais ir bendro 
mokymo iniciatyvomis tikimasi prisidėti 
prie pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo. Pagal programą bus 
kuriama veiklos sistema, kuria bus 
siekiama didinti muitinių darbo 
veiksmingumą, įmonių konkurencingumą, 
skatinti užimtumą ir padėti apsaugoti 
Sąjungos finansinius bei ekonominius 
interesus, todėl bus aktyviai gerinamas 
muitų sąjungos veikimas;

(2) programos veikla, t. y. Europos 
informacinėmis sistemomis, bendrais 
muitinių pareigūnų veiksmais ir bendro 
mokymo iniciatyvomis tikimasi prisidėti 
prie pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo. Pagal programą bus 
kuriama veiklos sistema, kuria bus 
siekiama didinti muitinių darbo 
veiksmingumą ir jas modernizuoti, didinti
įmonių konkurencingumą, skatinti 
užimtumą ir padėti apsaugoti Sąjungos 
finansinius bei ekonominius interesus, 
todėl bus aktyviai gerinamas muitų 
sąjungos veikimas;

Or. en

Pakeitimas 36
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant remti trečiųjų šalių 
prisijungimo ir asociacijos procesą 
programoje, įvykdžius tam tikras sąlygas, 
leidžiama dalyvauti stojančiosioms šalims, 
šalims kandidatėms, potencialioms 
kandidatėms ir šalims partnerėms pagal 
Europos kaimynystės politiką. 
Atsižvelgiant į vis intensyvesnius pasaulio 
ekonomikos tarpusavio ryšius, programa 
toliau teiks galimybę tam tikroje veikloje 

Išbraukta.
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dalyvauti išorės ekspertams, pvz., trečiųjų 
šalių pareigūnams, tarptautinių 
organizacijų atstovams arba ekonominės 
veiklos vykdytojams. Įsteigus Sąjungos 
vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijos 
pirmininko pavaduotojui pavaldžią EIVT 
galima sudaryti geresnes sąlygas 
koordinuoti politiką ir ją derinti srityje, 
kuri tiek dvišaliu, tiek daugiašaliu 
lygmeniu yra svarbus ES išorės strategijų 
ir veiklos elementas;

Or. nl

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 33 straipsnis: Sutarčių taikymo srityje 
Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, imasi 
priemonių valstybių narių tarpusavio bei jų ir Komisijos bendradarbiavimui muitinių darbo 
srityje gerinti.

Pakeitimas 37
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant remti trečiųjų šalių 
prisijungimo ir asociacijos procesą 
programoje, įvykdžius tam tikras sąlygas, 
leidžiama dalyvauti stojančiosioms šalims, 
šalims kandidatėms, potencialioms 
kandidatėms ir šalims partnerėms pagal 
Europos kaimynystės politiką.
Atsižvelgiant į vis intensyvesnius pasaulio 
ekonomikos tarpusavio ryšius, programa 
toliau teiks galimybę tam tikroje veikloje 
dalyvauti išorės ekspertams, pvz., trečiųjų 
šalių pareigūnams, tarptautinių 
organizacijų atstovams arba ekonominės 
veiklos vykdytojams. Įsteigus Sąjungos 
vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijos 
pirmininko pavaduotojui pavaldžią EIVT 
galima sudaryti geresnes sąlygas 

(3) siekiant remti trečiųjų šalių 
prisijungimo ir asociacijos procesą 
programoje, įvykdžius tam tikras sąlygas, 
leidžiama dalyvauti stojančiosioms šalims, 
šalims kandidatėms, potencialioms 
kandidatėms ir šalims partnerėms pagal 
Europos kaimynystės politiką.
Atsižvelgiant į vis intensyvesnius pasaulio 
ekonomikos tarpusavio ryšius, programa 
toliau teiks galimybę tam tikroje veikloje, 
pvz., renkant informaciją apie 
sukčiavimus ir pažeidimus, dalyvauti 
išorės ekspertams, pvz., trečiųjų šalių 
pareigūnams, tarptautinių organizacijų 
atstovams arba ekonominės veiklos 
vykdytojams. Įsteigus Sąjungos 
vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijos 



AM\918119LT.doc 5/23 PE500.428v01-00

LT

koordinuoti politiką ir ją derinti srityje, 
kuri tiek dvišaliu, tiek daugiašaliu 
lygmeniu yra svarbus ES išorės strategijų ir 
veiklos elementas;

pirmininko pavaduotojui pavaldžią EIVT 
galima sudaryti geresnes sąlygas 
koordinuoti politiką ir ją derinti srityje, 
kuri tiek dvišaliu, tiek daugiašaliu 
lygmeniu yra svarbus ES išorės strategijų ir 
veiklos elementas;

Or. en

Pakeitimas 38
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) nustatant programos tikslus atsižvelgta į 
problemas ir uždavinius, kuriuos muitinės 
turės spręsti per ateinantį dešimtmetį.
Programai ir toliau turėtų tekti reikšmingas 
vaidmuo atliekant tokius gyvybiškai 
svarbius uždavinius, kaip antai darnus
Sąjungos muitų ir susijusių teisės aktų 
įgyvendinimas. Be to, programoje daug 
dėmesio bus skiriama Sąjungos finansinių 
ir ekonominių interesų apsaugai, saugos ir 
saugumo užtikrinimui, prekybos 
palengvinimui, be kita, bendrai kovojant su 
sukčiavimu ir ugdant muitinių 
administracinius gebėjimus;

(4) nustatant programos tikslus atsižvelgta į 
problemas ir uždavinius, kuriuos muitinės 
turės spręsti per ateinantį dešimtmetį.
Programai ir toliau turėtų tekti reikšmingas 
vaidmuo atliekant tokius gyvybiškai 
svarbius uždavinius, kaip darnus Sąjungos 
muitų ir susijusių teisės aktų 
įgyvendinimas. Be to, programoje daug 
dėmesio bus skiriama Sąjungos finansinių 
ir ekonominių interesų apsaugai, saugos ir 
saugumo užtikrinimui, prekybos 
palengvinimui, be kita ko, bendrai kovojant 
su sukčiavimu ir ugdant muitinių 
administracinius gebėjimus. Komisija 
skatina valstybes nares, kurios dar 
neįdiegė atitinkamų elektroninių 
duomenų apdorojimo priemonių, tai 
padaryti ir pereiti prie labiau 
skaitmeninės bendrosios rinkos;

Or. en

Pakeitimas 39
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) nustatant programos tikslus atsižvelgta į 
problemas ir uždavinius, kuriuos muitinės 
turės spręsti per ateinantį dešimtmetį.
Programai ir toliau turėtų tekti reikšmingas 
vaidmuo atliekant tokius gyvybiškai 
svarbius uždavinius, kaip antai darnus 
Sąjungos muitų ir susijusių teisės aktų 
įgyvendinimas. Be to, programoje daug 
dėmesio bus skiriama Sąjungos finansinių 
ir ekonominių interesų apsaugai, saugos ir 
saugumo užtikrinimui, prekybos 
palengvinimui, be kita, bendrai kovojant su 
sukčiavimu ir ugdant muitinių 
administracinius gebėjimus;

(4) nustatant programos tikslus atsižvelgta į 
problemas ir uždavinius, kuriuos muitinės 
turės spręsti per ateinantį dešimtmetį.
Programai ir toliau turėtų tekti reikšmingas 
vaidmuo atliekant tokius gyvybiškai 
svarbius uždavinius, kaip darnus
atnaujintų Sąjungos muitų ir susijusių 
teisės aktų įgyvendinimas. Be to, 
programoje daug dėmesio bus skiriama 
Sąjungos finansinių ir ekonominių interesų 
apsaugai, saugos ir saugumo užtikrinimui, 
prekybos palengvinimui, tinkamai 
reikalavimų besilaikančioms įmonėms 
taikant supaprastintas procedūras, be kita
ko, bendrai kovojant su sukčiavimu ir 
ugdant muitinių administracinius 
gebėjimus;

Or. en

Pakeitimas 40
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) techninių pajėgumų stiprinimas 
padeda užtikrinti saugą ir saugumą ir 
palengvina teisėtą prekybą. Tačiau 
atsižvelgiant į finansinius sunkumus, su 
kuriais šiuo metu susiduria daugelis 
valstybių narių, tam reikalingos įrangos 
(pvz., skenerių, laboratorijos įrangos) 
įsigijimas ir priežiūra yra iššūkis, kuris 
kelia grėsmę veiksmingai Sąjungos išorės 
sienų apsaugai. Todėl itin svarbu teikti 
finansinę paramą reikalingai techninei 
įrangai įsigyti ir prižiūrėti. Skiriant lėšas 
šiai programai turėtų būti nustatyta, kad 
finansinės paramos, skirtos techninei 
įrangai pirkti ir prižiūrėti, bendro 
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finansavimo dalis būtų ne didesnė kaip 
10 proc. Tai turėtų skatinti nacionalines 
investicijas į muitinių pajėgumų didinimo 
priemones;

Or. it

Pakeitimas 41
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pagal programą rengiant bendro 
mokymo kursus reikėtų ugdyti ir 
žmogiškųjų išteklių gebėjimus. Muitinių 
pareigūnai turi plėsti ir atnaujinti žinias bei 
įgūdžius, kad galėtų tenkinti Sąjungos 
poreikius. Programa turėtų būti labai 
svarbi, nes didinant paramą muitinių 
pareigūnų bei ekonominės veiklos 
vykdytojų mokymui ja bus galima ugdyti 
žmogiškųjų išteklių gebėjimus. Šiuo tikslu 
dabartinį Sąjungos bendro mokymo 
metodą, kuris buvo daugiausia pagrįstas 
centrinės e. mokymosi programos plėtra, 
reikėtų plėtoti toliau, kad būtų galima 
parengti daugialypę Sąjungos paramos 
mokymui programą;

(7) itin svarbus yra žmogiškųjų išteklių 
gebėjimų ugdymas, kurį pagal programą
reikėtų vykdyti rengiant bendro mokymo 
kursus. Muitinių pareigūnai turi plėsti ir 
atnaujinti žinias bei įgūdžius, kad galėtų 
tenkinti Sąjungos poreikius. Programa 
turėtų būti labai svarbi, nes didinant 
paramą muitinių pareigūnų bei ekonominės 
veiklos vykdytojų mokymui ja bus galima 
ugdyti žmogiškųjų išteklių gebėjimus. Šiuo 
tikslu dabartinį Sąjungos bendro mokymo 
metodą, kuris buvo daugiausia pagrįstas 
centrinės e. mokymosi programos plėtra, 
reikėtų plėtoti toliau, kad būtų galima 
parengti daugialypę Sąjungos paramos 
mokymui programą;

Or. en

Pakeitimas 42
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) siekiant, kad patikimos ir 
reikalavimų besilaikančios įmonės gautų 
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maksimalią naudą iš muitinių 
elektroninio administravimo procedūrų 
supaprastinimo ir kad daug dėmesio būtų 
skirta pažeidimams, būtina 
bendradarbiauti racionaliai vertinant 
riziką;

Or. en

Pakeitimas 43
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) neteisėtas prekių gabenimas yra 
didelė Sąjungos problema, jis daro poveikį 
ne tik Sąjungos finansiniams interesams, 
bet ir kelia didžiulę riziką vartotojams ir 
gyventojams;

Or. en

Pakeitimas 44
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vyriausybinių institucijų atstovai, taip 
pat iš programoje nedalyvaujančių šalių, 
pagal 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 dalis,

a) vyriausybinių institucijų atstovai;

Or. nl

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 33 straipsnis: Sutarčių taikymo srityje 
Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, imasi 
priemonių valstybių narių tarpusavio bei jų ir Komisijos bendradarbiavimui muitinių darbo 
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srityje gerinti.

Pakeitimas 45
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programoje dalyvaujančios šalys –
valstybės narės ir 2 dalyje nurodytos šalys, 
jei įvykdytos toje dalyje nurodytos sąlygos.

1. Programoje dalyvaujančios šalys –
valstybės narės.

Or. nl

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 33 straipsnis: Sutarčių taikymo srityje 
Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, imasi 
priemonių valstybių narių tarpusavio bei jų ir Komisijos bendradarbiavimui muitinių darbo 
srityje gerinti.

Pakeitimas 46
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Programoje gali dalyvauti bet kuri iš 
šių šalių:

Išbraukta.

1) stojančiosios šalys, šalys kandidatės ir 
potencialios kandidatės, kurioms taikoma 
pasirengimo narystei strategija, pagal tų 
šalių dalyvavimo Sąjungos programose 
bendruosius principus, bendrąsias 
nuostatas ir sąlygas, nustatytas 
atitinkamuose bendruosiuose 
susitarimuose, Asociacijos tarybos 
sprendimuose arba panašiuose 
susitarimuose;
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2) šalys partnerės pagal Europos 
kaimynystės politiką, jei jos yra 
pakankamai suderinusios atitinkamus 
savo teisės aktus ir administracinius 
metodus su Sąjungos teisės aktais ir 
metodais; susijusios šalys partnerės 
dalyvauja programoje pagal nuostatas, 
kurios kartu su šiomis šalimis nustatomos 
sudarius bendruosius susitarimus dėl jų 
dalyvavimo Sąjungos programose.

Or. nl

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 33 straipsnis: Sutarčių taikymo srityje 
Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, imasi 
priemonių valstybių narių tarpusavio bei jų ir Komisijos bendradarbiavimui muitinių darbo 
srityje gerinti.

Pakeitimas 47
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrasis tikslas ir konkretus tikslas Bendrasis tikslas

Or. it

Pakeitimas 48
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrasis tikslas ir konkretus tikslas Bendrieji tikslai

Or. fr
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Pakeitimas 49
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis programos tikslas –
veiksminga ir efektyvia muitų sąjunga 
stiprinti vidaus rinką.

1. Programa parengiama taip, kad būtų 
pasiekti šie bendrieji tikslai:

Or. fr

Pakeitimas 50
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrasis programos tikslas –
veiksminga ir efektyvia muitų sąjunga
stiprinti vidaus rinką.

1. Bendrasis programos tikslas –
veiksmingai ir efektyviai modernizuojant
muitų sąjungą stiprinti vidaus rinką.

Or. en

Pakeitimas 51
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksminga ir efektyvia muitų sąjunga 
stiprinti vidaus rinką; 

Or. fr
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Pakeitimas 52
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti, kad valstybių narių muitinių 
administracijos bendradarbiautų ir 
vykdytų savo pareigas taip veiksmingai, 
lyg jos būtų viena administracija, kad 
būtų užtikrinta kontrolė, kurią vykdant 
kiekvienoje Sąjungos muitų teritorijos 
vietoje būtų gaunami lygiaverčiai 
rezultatai, ir kad būtų remiamas teisėtas 
verslas;

Or. fr

Pakeitimas 53
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkretus programos tikslas – remti 
muitų sąjungos veikimą, ypač vykdant 
dalyvaujančių šalių, jų muitinių, kitų 
kompetentingų institucijų, jų pareigūnų ir 
išorės ekspertų bendradarbiavimą.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 54
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Europos informacinių sistemų bendrojo 
ryšių tinklo buvimą;

1) Europos informacinių sistemų Sąjungos 
komponentų bendrojo ryšių tinklo buvimą
ir veikimą;

Or. it

Pakeitimas 55
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) suinteresuotųjų programos subjektų 
požiūrio į programos įnašą stiprinant 
vidaus rinką pokyčius;

Or. it

Pakeitimas 56
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) muitinės kontrolės procedūrų 
suderinimo ir standartizavimo pažangą.

Or. it

Pakeitimas 57
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Konkretieji tikslai

1. Konkretieji programos tikslai:
a) remti Sąjungos teisės aktų rengimą, 
nuoseklų taikymą ir veiksmingą 
įgyvendinimą siekiant didinti muitų 
sąjungos veiksmingumą, efektyvumą ir 
vienodumą;
b) didinti Europos įmonių 
konkurencingumą gerinant teisėtos 
prekybos sąlygas ir mažinant atitikties 
sąnaudas ir administracinę naštą, taip pat 
apsaugant nuo nesąžiningos 
konkurencijos;
c) užkirsti kelią sukčiavimui, kad būtų 
galima užtikrinti piliečių saugą ir 
saugumą bei apsaugoti aplinką;
d) kovoti su klastotėmis ir piratavimu, nes 
dėl jų Sąjungos ekonominės veiklos 
vykdytojai praranda pajamas, be to, tai 
yra intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimas;
e) kovoti su sukčiavimu ir didinti 
konkurencingumą, saugą bei saugumą 
stiprinant bendradarbiavimą su 
tarptautinėmis organizacijomis, 
trečiosiomis šalimis, kitomis 
vyriausybinėmis institucijomis, 
ekonominės veiklos vykdytojais ir jų 
organizacijomis;
f) didinti Sąjungos įmonių 
konkurencingumą gerinant prekybos 
sąlygas ir mažinant atitikties sąnaudas, 
kad būtų užtikrinta Sąjungos ir valstybių 
narių finansinių ir ekonominių interesų 
apsauga;
g) prisidėti prie veiksmingo muitinių 
veikimo ugdant jų administracinius 
gebėjimus.
2. Kiekvieno nurodyto konkretaus tikslo 
įgyvendinimas vertinamas pagal rodiklį, 
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pagrįstą suinteresuotųjų programos 
subjektų požiūriu į programos įnašą 
siekiant konkrečių tikslų. Šie rodikliai 
nustatomi ir prireikus patikslinami 
metinėje darbo programoje.

Or. fr

Pakeitimas 58
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prioritetai Konkretieji tikslai

Or. it

Pakeitimas 59
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos prioritetai: Konkretieji programos tikslai:

Or. it

Pakeitimas 60
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos įnašas įgyvendinant kiekvieną 
iš konkrečiųjų tikslų, nurodytų pirmoje 
pastraipoje, vertinamas pasitelkiant 
metinėje darbo programoje nurodytą 
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rodiklių rinkinį. Šie rodikliai apima 
5 straipsnio 3 dalyje nurodytus rodiklius 
ir finansuojamos veiklos suinteresuotųjų 
subjektų ir dalyvių požiūrį dėl programos 
naudingumo, t. y. ar ją įgyvendinant 
pasiekti konkretieji tikslai.

Or. it

Pakeitimas 61
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Remti Sąjungos teisės aktų rengimą, 
darnų taikymą ir veiksmingą įgyvendinimą 
siekiant didinti muitų sąjungos 
veiksmingumą, efektyvumą ir vienodumą.

1) Remti Sąjungos teisės aktų rengimą, 
darnų taikymą ir veiksmingą įgyvendinimą 
siekiant didinti muitų sąjungos 
veiksmingumą, efektyvumą ir vienodumą, 
ir ypač padėti užtikrinti, kad procedūros 
būtų visiškai kompiuterizuotos per 
Sąjungos muitinės kodekse nurodytą 
laikotarpį.

Or. it

Pakeitimas 62
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Didinti Europos įmonių 
konkurencingumą gerinant teisėtos 
prekybos sąlygas ir mažinant atitikties 
sąnaudas ir administracinę naštą, taip pat 
apsaugą nuo nesąžiningos konkurencijos.

2) Didinti Europos įmonių 
konkurencingumą gerinant teisėtos 
prekybos sąlygas ir mažinant atitikties 
sąnaudas ir administracinę naštą realiai 
supaprastinant procedūras reikalavimų 
besilaikantiems ir patikimiems veiklos 
vykdytojams, taip pat apsaugą nuo 
nesąžiningos konkurencijos.
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Or. en

Pakeitimas 63
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) nustatyti valstybių narių muitinių 
administracijų darbo rezultatų vertinimo 
sistemą siekiant, kad jos veiktų efektyviau 
ir veiksmingiau;

Or. en

Pakeitimas 64
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Užkirsti kelią sukčiavimui ir didinti 
konkurencingumą, saugą bei saugumą 
stiprinant bendradarbiavimą su 
tarptautinėmis organizacijomis, 
trečiosiomis šalimis, kitomis 
vyriausybinėmis institucijomis,
ekonominės veiklos vykdytojais ir jų 
organizacijomis.

6) Užkirsti kelią sukčiavimui, saugoti 
intelektinės nuosavybės teises ir didinti 
konkurencingumą, saugą bei saugumą 
stiprinant bendradarbiavimą su 
tarptautinėmis organizacijomis, 
trečiosiomis šalimis, kitomis 
vyriausybinėmis institucijomis ir
ekonominės veiklos vykdytojais.

Or. it

Pakeitimas 65
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 6 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Užkirsti kelią sukčiavimui ir didinti 
konkurencingumą, saugą bei saugumą 
stiprinant bendradarbiavimą su 
tarptautinėmis organizacijomis, 
trečiosiomis šalimis, kitomis 
vyriausybinėmis institucijomis, 
ekonominės veiklos vykdytojais ir jų 
organizacijomis.

6) Užkirsti kelią sukčiavimui ir didinti 
konkurencingumą, saugą bei saugumą 
stiprinant bendradarbiavimą su Sąjungos 
institucijomis, pvz., OLAF, tarptautinėmis 
organizacijomis, trečiosiomis šalimis, 
kitomis vyriausybinėmis institucijomis, 
ekonominės veiklos vykdytojais ir jų 
organizacijomis.

Or. en

Pakeitimas 66
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) lyginamajai analizei, kurią vykdo dvi 
ar daugiau dalyvaujančių šalių, galbūt 
įtraukiant Komisiją, siekiant palyginti 
darbo metodus, procedūras ar tvarką su 
bendrai sutartais rodikliais, kad būtų 
galima nustatyti geriausią praktiką ir 
trūkumus;

Or. it

Pakeitimas 67
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Veiklos tikslai

Vieno arba kelių konkrečių 5 straipsnyje 
nurodytų tikslų įgyvendinimo ir 
stebėsenos veiklos tikslai yra šie:
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a) imtis veiksmų siekiant gerinti bendrą 
Sąjungos muitų teisės aktų supratimą ir 
įgyvendinimą ir ypač padėti užtikrinti, kad 
procedūros būtų visiškai kompiuterizuotos 
per Sąjungos muitinės kodekse nurodytą 
laikotarpį;
b) plėtoti ir prižiūrėti Sąjungos muitų 
informacines sistemas;
c) imtis veiksmų siekiant gerinti prekių 
judėjimui naudojamų tiekimo grandinių 
kontrolę ir valdymą;
d) ugdyti muitinės pareigūnų bei išorės 
ekspertų muitų srities įgūdžius ir 
kompetenciją;
e) remti muitinių ir išorės suinteresuotųjų 
subjektų elektroninio administravimo 
plėtrą;
f) imtis su muitinėmis susijusių veiksmų 
įtraukiant į juos trečiąsias šalis ir išorės 
ekspertus;
g) remti gerosios patirties nustatymą ir 
dalijimąsi ja;
h) steigti ekspertų grupes siekiant kartu 
atlikti konkrečias operatyvines užduotis; 
taip pat
i) remti ir lengvinti bendrą muitinių ir 
kitų kompetentingų institucijų operatyvinę 
veiklą, ypač tų, kurios atsakingos už 
vidaus rinkos stebėseną.

Or. it

Pakeitimas 68
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) darbo vizitams, kuriuos rengia 
programoje dalyvaujančios arba trečiosios

c) darbo vizitams, kuriuos rengia 
programoje dalyvaujančios šalys, 
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šalys, siekdamos sudaryti sąlygas 
pareigūnams įgyti praktinės darbo patirties 
ar žinių muitinės klausimais, arba jas 
praplėsti; jei darbo vizitai rengiami 
trečiosiose šalyse, programos 
reikalavimus atitinka tik kelionės ir 
pragyvenimo (apgyvendinimo ir 
dienpinigių) išlaidos;

siekdamos sudaryti sąlygas pareigūnams 
įgyti praktinės darbo patirties ar žinių 
muitinės klausimais, arba jas praplėsti;

Or. nl

Pagrindimas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 33 straipsnis: Sutarčių taikymo srityje 
Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, imasi
priemonių valstybių narių tarpusavio bei jų ir Komisijos bendradarbiavimui muitinių darbo 
srityje gerinti.

Pakeitimas 69
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 punkto da papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) techninių pajėgumų didinimui, ypač 
techninės įrangos įsigijimui ir priežiūrai;

Or. it

Pakeitimas 70
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 punkto ea papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) bendradarbiavimui ir keitimuisi 
informacija tarp nacionalinių ir Sąjungos 
vidaus rinkos stebėsenos institucijų ir 
dviejų ar daugiau dalyvaujančių šalių 
muitinių;

Or. it



AM\918119LT.doc 21/23 PE500.428v01-00

LT

Pakeitimas 71
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Preliminarus finansinių išteklių 
paskirstymas reikalavimus atitinkantiems 
veiksmams pagal 6 straipsnį pateiktas 
priedo I skirsnyje.

Or. it

Pakeitimas 72
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Programos finansiniai asignavimai taip 
pat gali apimti išlaidas, susijusias su 
parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito 
ir vertinimo veikla, kurios reikia valdant 
programą ir siekiant jos tikslų, tyrimais, 
ekspertų susitikimais, informavimo ir 
komunikacine veikla, įskaitant bendrą 
informavimą apie Europos Sąjungos 
politikos prioritetus, jei jie susiję su 
bendraisiais šio reglamento tikslais, 
išlaidas, susijusias su IT tinklais, 
daugiausia dėmesio skiriant informacijos 
tvarkymui ir keitimuisi ja, taip pat visas 
kitas techninės ir administracinės pagalbos 
išlaidas, kurias Komisija patiria valdydama 
programą.

2. Programos finansiniai asignavimai taip 
pat gali apimti išlaidas, susijusias su 
parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito 
ir vertinimo veikla, kurios reikia valdant 
programą ir siekiant jos tikslų, taip pat 
visas kitas techninės ir administracinės 
pagalbos išlaidas, kurias Komisija patiria 
valdydama programą. Šių išlaidų, kurios 
jokiomis aplinkybėmis neviršija 0,4 proc. 
1 dalies 1 pastraipoje nurodytų finansinių 
asignavimų, įvertis pateikiamas metinėje 
darbo programoje.

Or. it
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Pakeitimas 73
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal šią programą techninės įrangos 
pirkimui ir priežiūrai teikiamos finansinės 
paramos bendro finansavimo dalis 
nurodoma metinėje darbo programoje ir 
jokiomis aplinkybėmis nėra didesnė kaip 
10 proc. 

Or. it

Pakeitimas 74
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiaudama su programoje 
dalyvaujančiomis šalimis Komisija, 
stebėdama programą ir jos veiksmus, seka, 
kaip įgyvendinami veiksmai.

Bendradarbiaudama su programoje 
dalyvaujančiomis šalimis Komisija, 
stebėdama programą ir jos veiksmus, seka, 
kaip įgyvendinami veiksmai. Programos 
įgyvendinimo stebėsenos tikslais 
Komisijos naudojami rodikliai apima 5 ir 
6 straipsniuose bei metinėse darbo 
programose nustatytus rodiklius.

Or. it

Pakeitimas 75
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo -I skirsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-I. Orientacinis lėšų paskirstymas 
6 straipsnyje išvardytiems reikalavimus 
atitinkantiems veiksmams
– IT pajėgumams didinti:
ne mažiau kaip 70 %
– bendriesiems veiksmams:
daugiausia 15 %;
– techniniams pajėgumams didinti:
daugiausia 5 %;
– žmogiškųjų išteklių gebėjimams ugdyti:
daugiausia 5 %.
(Šis pakeitimas turėtų sudaryti reglamento 
priedo pirmą skirsnį.)

Or. it


