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Ändringsförslag 35
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Programverksamheterna, dvs. 
europeiska informationssystem, 
gemensamma åtgärder för tulltjänstemän 
och gemensamma utbildningsinitiativ, 
väntas bidra till att Europa 2020-strategin 
för en smart och hållbar tillväxt för alla 
förverkligas. Genom att tillhandahålla en 
ram för verksamheter som syftar till att 
effektivisera tullmyndigheternas arbete, 
stärka företagens konkurrenskraft, främja 
sysselsättningen och bidra till skyddet av 
unionens finansiella och ekonomiska 
intressen kommer programmet att på ett 
aktivt sätt förbättra tullunionen.

(2) Programverksamheterna, dvs. 
europeiska informationssystem, 
gemensamma åtgärder för tulltjänstemän 
och gemensamma utbildningsinitiativ, 
väntas bidra till att Europa 2020-strategin 
för en smart och hållbar tillväxt för alla 
förverkligas. Genom att tillhandahålla en 
ram för verksamheter som syftar till att 
effektivisera och modernisera
tullmyndigheternas arbete, stärka 
företagens konkurrenskraft, främja 
sysselsättningen och bidra till skyddet av 
unionens finansiella och ekonomiska 
intressen kommer programmet att på ett 
aktivt sätt förbättra tullunionen.

Or. en

Ändringsförslag 36
Patricia van der Kammen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att stödja tredjeländers anslutning 
och associering bör programmet vara 
öppet för deltagande av anslutande 
länder, kandidatländer, potentiella 
kandidater och de partnerländer som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken, förutsatt att vissa 
villkor är uppfyllda. Med tanke på den allt 
större sammanlänkning av 

utgår
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världsekonomin, programmet fortsätter 
att ge möjlighet att anlita externa 
experter, exempelvis tjänstemän i 
tredjeländer, företrädare för 
internationella organisationer eller 
ekonomiska aktörer i vissa verksamheter. 
Inrättandet av utrikestjänsten under 
ledning av den höge 
representanten/kommissionens vice 
ordförande kan bidra till att uppnå större 
samstämmighet och samordning i 
politiken på detta område, som är av stor 
vikt i EU:s externa strategier och 
verksamhet, både vad gäller bilaterala och 
multilaterala kontakter.

Or. nl

Motivering

Artikel 33 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Inom 
fördragens tillämpningsområde ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet vidta åtgärder för att förstärka tullsamarbetet mellan 
medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Ändringsförslag 37
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att stödja tredjeländers anslutning 
och associering bör programmet vara öppet 
för deltagande av anslutande länder, 
kandidatländer, potentiella kandidater och 
de partnerländer som omfattas av den 
europeiska grannskapspolitiken, förutsatt 
att vissa villkor är uppfyllda. Med tanke på 
den allt större sammanlänkning av 
världsekonomin, programmet fortsätter att 
ge möjlighet att anlita externa experter, 
exempelvis tjänstemän i tredjeländer, 
företrädare för internationella 
organisationer eller ekonomiska aktörer i 

(3) För att stödja tredjeländers anslutning 
och associering bör programmet vara öppet 
för deltagande av anslutande länder, 
kandidatländer, potentiella kandidater och 
de partnerländer som omfattas av den 
europeiska grannskapspolitiken, förutsatt 
att vissa villkor är uppfyllda. Med tanke på 
den allt större sammanlänkningen av 
världsekonomin, fortsätter programmet att 
ge möjlighet att anlita externa experter, 
exempelvis tjänstemän i tredjeländer, 
företrädare för internationella 
organisationer eller ekonomiska aktörer i 
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vissa verksamheter. Inrättandet av 
utrikestjänsten under ledning av den höge 
representanten/kommissionens vice 
ordförande kan bidra till att uppnå större 
samstämmighet och samordning i politiken 
på detta område, som är av stor vikt i EU:s 
externa strategier och verksamhet, både 
vad gäller bilaterala och multilaterala 
kontakter.

vissa verksamheter, bland annat insamling 
av upplysningar om bedrägerier och 
oegentligheter. Inrättandet av 
utrikestjänsten under ledning av den höge 
representanten/kommissionens vice 
ordförande kan bidra till att uppnå större 
samstämmighet och samordning i politiken 
på detta område, som är av stor vikt i EU:s 
externa strategier och verksamhet, både 
vad gäller bilaterala och multilaterala 
kontakter.

Or. en

Ändringsförslag 38
Louis Grech

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Programmets mål tar hänsyn till de 
problem och utmaningar som konstaterats i 
tullhänseende för det kommande årtiondet. 
Programmet bör fortsätta att spela en roll 
på viktiga områden som det konsekventa 
genomförandet av unionens tullagstiftning 
och därmed sammanhängande lagstiftning. 
Dessutom ska programmets inriktning 
ligga på att skydda unionens finansiella 
och ekonomiska intressen, garantera skydd 
och säkerhet och främja handeln, bland 
annat genom samarbete inom 
bedrägeribekämpning och för att öka 
tullmyndigheternas administrativa 
kapacitet.

(4) Programmets mål tar hänsyn till de 
problem och utmaningar som konstaterats i 
tullhänseende för det kommande årtiondet. 
Programmet bör fortsätta att spela en roll 
på viktiga områden som det konsekventa 
genomförandet av unionens tullagstiftning 
och därmed sammanhängande lagstiftning. 
Dessutom ska programmets inriktning 
ligga på att skydda unionens finansiella 
och ekonomiska intressen, garantera skydd 
och säkerhet och främja handeln, bland 
annat genom samarbete inom 
bedrägeribekämpning och för att öka 
tullmyndigheternas administrativa 
kapacitet. Kommissionen bör uppmuntra 
medlemsstater som ännu inte har 
utvecklat lämpliga tekniker för 
elektronisk databehandling att göra det 
och gå över till en mer digital inre 
marknad. 

Or. en
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Ändringsförslag 39
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Programmets mål tar hänsyn till de 
problem och utmaningar som konstaterats i 
tullhänseende för det kommande årtiondet. 
Programmet bör fortsätta att spela en roll 
på viktiga områden som det konsekventa 
genomförandet av unionens tullagstiftning 
och därmed sammanhängande lagstiftning. 
Dessutom ska programmets inriktning 
ligga på att skydda unionens finansiella 
och ekonomiska intressen, garantera skydd 
och säkerhet och främja handeln, bland 
annat genom samarbete inom 
bedrägeribekämpning och för att öka 
tullmyndigheternas administrativa 
kapacitet.

(4) Programmets mål tar hänsyn till de 
problem och utmaningar som konstaterats i 
tullhänseende för det kommande årtiondet. 
Programmet bör fortsätta att spela en roll 
på viktiga områden som det konsekventa 
genomförandet av unionens moderniserade
tullagstiftning och därmed 
sammanhängande lagstiftning. Dessutom 
ska programmets inriktning ligga på att 
skydda unionens finansiella och 
ekonomiska intressen, garantera skydd och 
säkerhet och främja handeln genom 
förenklingar för företag som följer 
reglerna, bland annat genom samarbete 
inom bedrägeribekämpning och för att öka 
tullmyndigheternas administrativa 
kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 40
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Uppbyggnad av teknisk kapacitet 
bidrar till säkerheten och underlättar den 
legitima handeln. Mot bakgrund av de 
ekonomiska trångmål som många 
medlemsstater för närvarande befinner 
sig i är dock inköp och underhåll av 
utrustning som behövs för ändamålet 
(t.ex. skannrar, laboratorieutrustning 
osv.) svåra att klara av, vilket i sin tur 
hotar ett effektivt skydd av EU:s yttre 
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gränser. Därför är det nödvändigt att ge 
ekonomiskt stöd till inköp och underhåll 
av nödvändig teknisk utrustning. Med 
tanke på anslagen till programmet är det 
lämpligt att fastställa att det ekonomiska 
stödet till inköp och underhåll av teknisk 
utrustning ska begränsas till en 
medfinansiering på maximalt 10 procent. 
Detta bör dessutom främja nationella 
investeringar i åtgärder som syftar till att 
förstärka tullens kapacitet.

Or. it

Ändringsförslag 41
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kompetensuppbyggnad genom 
gemensam utbildning bör också 
genomföras inom ramen för programmet. 
Tulltjänstemän behöver utveckla och 
uppdatera de kunskaper och färdigheter 
som krävs för att tjäna unionens intressen. 
Programmet bör vara av största vikt för 
kompetensutveckling genom ökat stöd till 
fortbildning riktad till tulltjänstemän samt 
ekonomiska aktörer. Unionens nuvarande 
tillvägagångssätt för gemensam utbildning, 
som främst baserats på utveckling av 
centralt e-lärande, bör i detta syfte 
utvecklas till ett mångfasetterat program 
för stöd till fortbildning i unionen.

(7) Kompetensuppbyggnad är viktigt och 
bör ske genom gemensam utbildning också
genomföras inom ramen för programmet. 
Tulltjänstemän behöver utveckla och 
uppdatera de kunskaper och färdigheter 
som krävs för att tjäna unionens intressen. 
Programmet bör vara av största vikt för 
kompetensutveckling genom ökat stöd till 
fortbildning riktad till tulltjänstemän samt 
ekonomiska aktörer. Unionens nuvarande 
tillvägagångssätt för gemensam utbildning, 
som främst baserats på utveckling av 
centralt e-lärande, bör i detta syfte 
utvecklas till ett mångfasetterat program 
för stöd till fortbildning i unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 42
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Samarbete om rationell 
riskbedömning är viktigt för att ge 
tillförlitliga företag som följer reglerna 
största möjliga fördel av den förenklade e-
förvaltningen av tullförfarandet, och gör 
det möjligt att inrikta sig på 
oegentligheter.

Or. en

Ändringsförslag 43
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Olaglig transport av varor är ett 
allvarligt problem i unionen som inte bara 
drabbar unionens ekonomiska intressen,
utan också utgör en betydande risk för 
konsumenter och medborgare. 

Or. en

Ändringsförslag 44
Patricia van der Kammen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) företrädare för statliga myndigheter, 
även från länder som inte deltar i 

(a) företrädare för statliga myndigheter, 



AM\918119SV.doc 9/24 PE500.428v01-00

SV

programmet enligt artikel 3.2.1 och 3.2.2,

Or. nl

Motivering

Artikel 33 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Inom 
fördragens tillämpningsområde ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet vidta åtgärder för att förstärka tullsamarbetet mellan 
medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Ändringsförslag 45
Patricia van der Kammen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De deltagande länderna ska utgöras av 
medlemsstaterna och de länder som avses i 
punkt 2, förutsatt att villkoren i den 
punkten är uppfyllda.

1. De deltagande länderna ska utgöras av 
medlemsstaterna.

Or. nl

Motivering

Artikel 33 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Inom 
fördragens tillämpningsområde ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet vidta åtgärder för att förstärka tullsamarbetet mellan 
medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Ändringsförslag 46
Patricia van der Kammen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Programmet ska vara öppet för följande 
länders deltagande:

utgår

(1) Anslutande länder, kandidatländer 
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och potentiella kandidater som omfattas 
av en föranslutningsstrategi, enligt de 
allmänna principer och villkor för dessa 
länders deltagande i unionens program 
som fastställs i respektive ramavtal, beslut 
av associeringsrådet eller liknande avtal.
(2) De partnerländer som omfattas av den 
europeiska grannskapspolitiken, förutsatt 
att dessa länder i tillräcklig grad har 
tillnärmat sin relevanta lagstiftning och 
sina administrativa metoder till unionens 
lagstiftning och metoder. De berörda 
partnerländerna ska delta i programmet i 
enlighet med bestämmelser som ska 
fastställas tillsammans med dessa länder 
efter det att ramavtal om deras deltagande 
i unionens program har ingåtts.

Or. nl

Motivering

Artikel 33 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-FÖRDRAGET). Inom 
fördragens tillämpningsområde ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet vidta åtgärder för att förstärka tullsamarbetet mellan 
medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Ändringsförslag 47
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna och särskilda mål Allmänna mål

Or. it
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Ändringsförslag 48
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna och särskilda mål Allmänna mål

Or. fr

Ändringsförslag 49
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets övergripande mål är att 
stärka den inre marknaden genom en 
ändamålsenlig och effektiv tullunion.

1. Programmet är utformat för att uppnå 
följande övergripande mål:

Or. fr

Ändringsförslag 50
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets övergripande mål är att 
stärka den inre marknaden genom en 
ändamålsenlig och effektiv tullunion.

1. Programmets övergripande mål är att 
stärka den inre marknaden genom en 
ändamålsenlig och effektiv modernisering 
av tullunionen.

Or. en
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Ändringsförslag 51
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att stärka den inre marknaden genom 
en ändamålsenlig och effektiv tullunion.

Or. fr

Ändringsförslag 52
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att medlemsstaternas tullförvaltningar 
ska samverka och utföra sina uppgifter 
lika effektivt som om de vore en enda 
förvaltning, och se till att kontroller med 
likvärdiga resultat utförs i samtliga delar 
av unionens tullområde och att laglig 
affärsverksamhet får stöd.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Programmets särskilda mål ska vara att 
stödja tullunionens funktion, särskilt 
genom samarbete mellan de deltagande 
länderna och mellan deras 
tullmyndigheter och andra behöriga 

utgår
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myndigheter, samt deras tjänstemän och
externa experter.

Or. it

Ändringsförslag 54
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De europeiska informationssystemens 
tillgång till Gemensamma 
kommunikationsnätet.

(1) De europeiska informationssystemens 
tillgång till och funktionssättet för
Gemensamma kommunikationsnätet och 
unionskomponenterna.

Or. it

Ändringsförslag 55
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Utveckling av 
programintressenternas bedömning av i 
vilken utsträckning programmet har 
bidragit till en starkare inre marknad.

Or. it
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Ändringsförslag 56
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Utveckling av harmoniserings- och 
standardiseringsförfaranden för 
tullkontroller.

Or. it

Ändringsförslag 57
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Specifika mål

1. Programmet ska ha följande specifika 
mål:
a) Att stödja förberedande samt enhetlig 
och effektiv tillämpning av 
unionslagstiftningen, i syfte att göra 
tullunionen verkningsfullare, effektivare 
och enhetligare.
b) Att stärka de europeiska företagens 
konkurrenskraft genom att underlätta 
laglig handel, minska deras 
fullgörandekostnader och administrativa 
bördor och skydda dem mot illojal 
konkurrens.
c) Att förhindra bedrägerier i syfte att 
skydda medborgarna, säkerheten och 
miljön.
d) Att bekämpa varumärkesförfalskning 
och piratkopiering, som medför minskade 
inkomster för unionens ekonomiska 
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aktörer och gör intrång i de immateriella 
rättigheterna.
e) Att bekämpa bedrägerier och förbättra 
konkurrenskraften och säkerheten genom 
ökat samarbete med internationella 
organisationer, tredjeländer, andra 
statliga myndigheter, ekonomiska aktörer 
samt deras organisationer.
f) Att stärka EU-företagens 
konkurrenskraft genom att underlätta 
handeln och minska 
fullgörandekostnaderna i syfte att 
säkerställa skyddet av 
Europeiska unionens och 
medlemsstaternas finansiella och 
ekonomiska intressen.
g) Att bidra till att tullmyndigheterna 
fungerar effektivt genom att förbättra 
deras administrativa kapacitet.
2. Uppnåendet av vart och ett av dessa 
särskilda mål ska mätas med hjälp av en 
indikator som baseras på 
programintressenternas uppfattning om i 
vilken utsträckning programmet bidragit 
till att de särskilda målen uppnåtts. 
Indikatorerna ska fastställas och vid 
behov ändras i ett årligt arbetsprogram.

Or. fr

Ändringsförslag 58
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriteringar Särskilda mål

Or. it

Ändringsförslag 59
Sergio Gaetano Cofferati
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Förslag till förordning
Artikel 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmets prioriteringar ska vara 
följande:

Programmets särskilda mål ska vara 
följande:

Or. it

Ändringsförslag 60
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att bidra till att uppnå vart och ett av de 
särskilda målen, som enligt första stycket 
bedöms genom en uppsättning indikatorer 
som fastställs i det årliga 
arbetsprogrammet. Dessa indikatorer 
omfattar bland annat programmets nytta 
med avseende på huruvida intressenterna 
och deltagarna i de finansierade 
åtgärderna har uppnått de särskilda 
målen samt de indikatorer som anges i 
artikel 5.3.

Or. it

Ändringsförslag 61
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Att stödja förberedande samt enhetlig 
och effektiv tillämpning av 
unionslagstiftningen, i syfte att göra 

(1) Att stödja förberedande samt enhetlig 
och effektiv tillämpning av 
unionslagstiftningen, i syfte att göra 
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tullunionen verkningsfullare, effektivare 
och enhetligare.

tullunionen verkningsfullare, effektivare 
och enhetligare och framför allt bidra till 
en total digitalisering av förfarandena 
inom de tidsfrister som fastställs i 
unionens tullkodex.

Or. it

Ändringsförslag 62
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Att stärka de europeiska företagens 
konkurrenskraft genom att underlätta laglig 
handel, minska deras fullgörandekostnader 
och administrativa bördor och skydda dem 
mot illojal konkurrens,

(2) Att stärka de europeiska företagens 
konkurrenskraft genom att underlätta laglig 
handel, minska deras fullgörandekostnader 
och administrativa bördor genom verkliga 
förenklingar för tillförlitliga aktörer som 
följer reglerna och skydda dem mot illojal 
konkurrens,

Or. en

Ändringsförslag 63
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Att upprätthålla ett system för att 
mäta medlemsstaternas resultat när det 
gäller tullförvaltningarnas verksamhet, i 
syfte att göra dem mer effektiva och 
verkningsfulla.

Or. en
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Ändringsförslag 64
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Att bekämpa bedrägerier och förbättra 
konkurrenskraften och säkerheten genom 
ökat samarbete med internationella 
organisationer, tredjeländer, andra statliga 
myndigheter, ekonomiska aktörer samt 
deras organisationer.

(6) Att bekämpa bedrägerier, försvara 
immateriella rättigheter och förbättra 
konkurrenskraften och säkerheten genom 
ökat samarbete med internationella 
organisationer, tredjeländer, andra statliga 
myndigheter och ekonomiska aktörer.

Or. it

Ändringsförslag 65
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Att bekämpa bedrägerier och förbättra 
konkurrenskraften och säkerheten genom 
ökat samarbete med internationella 
organisationer, tredjeländer, andra statliga 
myndigheter, ekonomiska aktörer samt 
deras organisationer.

(6) Att bekämpa bedrägerier och förbättra 
konkurrenskraften och säkerheten genom 
ökat samarbete med EU-myndigheter 
såsom Olaf, internationella organisationer, 
tredjeländer, andra statliga myndigheter, 
ekonomiska aktörer samt deras 
organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 66
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 7 – led 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Riktmärkning, organiserad av två 
eller flera deltagande länder, eventuellt 
tillsammans med kommissionen, i form av 
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jämförelser av arbetsmetoder, 
förfaranden och processer i förhållande 
till överenskomna indikatorer, i syfte att 
identifiera bästa praxis och brister.

Or. it

Ändringsförslag 67
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Operativa mål

De operativa målen för att uppnå och 
övervaka ett eller flera av de särskilda mål 
som föreskrivs i artikel 5 ska vara 
följande:
a) Att vidta åtgärder som ökar den 
gemensamma förståelsen och främjar det 
gemensamma genomförandet av 
unionslagstiftningen om tullar och, i 
synnerhet, bidrar till en fullständig 
digitalisering av förfarandena inom de 
tidsfrister som fastställs i unionens 
tullkodex.
b) Att utveckla och underhålla EU:s 
informationssystem på tullområdet.
c) Att vidta åtgärder för att förbättra 
övervakningen och hanteringen av de 
leveranskedjor som används för 
varutransporter.
d) Att stärka tulltjänstemäns och externa 
experters kunskap och kompetens inom 
tullområdet.
e) Att stödja utvecklingen av en e-
förvaltning för tullmyndigheter och 
externa intressenter.
f) Att vidta åtgärder på tullområdet som 
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involverar tredjeländer och externa 
experter.
g) Att främja kartläggning och spridning 
av bästa praxis.
h) Att inrätta expertgrupper som ska 
utföra specifika operativa uppgifter 
tillsammans.
i) Att stödja och underlätta gemensam 
operativ verksamhet på tullområdet med 
andra behöriga myndigheter, framför allt 
de myndigheter som ansvarar för 
övervakningen av den inre marknaden.

Or. it

Ändringsförslag 68
Patricia van der Kammen

Förslag till förordning
Artikel 7 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Arbetsbesök, som organiseras av 
deltagande länder eller ett tredjeland för 
att tjänstemän ska kunna förvärva eller 
utöka expertis eller kunskaper på 
tullområdet. När det gäller arbetsbesök 
som organiseras i tredjeländer ska endast 
kostnader för resor och uppehälle (logi 
och dagtraktamenten) vara 
stödberättigande inom programmet.

(c) Arbetsbesök, som organiseras av 
deltagande länder för att tjänstemän ska 
kunna förvärva eller utöka expertis eller 
kunskaper på tullområdet.

Or. nl

Motivering

Artikel 33 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-FÖRDRAGET). Inom 
fördragens tillämpningsområde ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet vidta åtgärder för att förstärka tullsamarbetet mellan 
medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Ändringsförslag 69
Sergio Gaetano Cofferati
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Förslag till förordning
Artikel 7 – led 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Uppbyggnad av teknisk kapacitet, 
särskilt inköp och underhåll av teknisk 
utrustning.

Or. it

Ändringsförslag 70
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 7 – led 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Samarbete och informationsutbyte 
mellan tillsynsmyndigheterna för den inre 
marknaden på nationell nivå och på 
unionsnivå och tullmyndigheterna i två 
eller flera deltagande länder.

Or. it

Ändringsförslag 71
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den vägledande fördelningen av 
anslagen mellan de stödberättigande 
åtgärder som anges i artikel 6 anges i 
avsnitt I i bilagan.

Or. it
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Ändringsförslag 72
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Anslagen till programmet ska även täcka 
utgifter för förberedelse, övervakning, 
kontroll, revision och utvärdering som är 
direkt nödvändiga för att förvalta 
programmet och förverkliga 
programmålen. i synnerhet studier, 
expertmöten, informations- och 
kommunikationsåtgärder, inbegripande 
företagskommunikation av den 
Europeiska unionens politiska 
prioriteringar vad gäller denna 
förordnings allmänna mål, utgifter 
kopplade till IT-nätverk som fokuserar på 
informationsbearbetning och -utbyte, 
tillsammans med alla övriga tekniska och 
administrativa stödutgifter som 
kommissionen ådragit sig för hanterandet
av programmet.

2. Anslagen till programmet ska även täcka 
utgifter för förberedelse, övervakning, 
kontroll, revision och utvärdering som är 
direkt nödvändiga för att förvalta 
programmet och förverkliga 
programmålen, samt alla andra utgifter 
för tekniskt och administrativt stöd som 
kommissionen har för förvaltningen av 
programmet. Det årliga arbetsprogrammet 
måste innehålla en kalkyl för dessa 
uppgifter, som under inga omständigheter 
får överstiga 0,4 procent av de anslag som 
fastställs i punkt 1 första stycket.

Or. it

Ändringsförslag 73
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den medfinansieringsnivå som genom 
detta program beviljas för inköp och 
underhåll av teknisk utrustning måste tas 
upp i det årliga arbetsprogrammet och får 
under inga omständigheter överstiga 
10 procent. 

Or. it
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Ändringsförslag 74
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i samarbete med de 
deltagande länderna övervaka programmet 
och dess åtgärder i syfte att följa upp 
genomförandet av åtgärder.

Kommissionen ska i samarbete med de 
deltagande länderna övervaka programmet 
och dess åtgärder i syfte att följa upp 
genomförandet av åtgärder. Vid 
övervakningen av programmets funktion 
ska kommissionen även använda de 
indikatorer som anges i artiklarna 5 och 6 
och i de årliga arbetsprogrammen.

Or. it

Ändringsförslag 75
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till förordning
Bilaga – avsnitt -I (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-I. Vägledande fördelning av medel till de 
stödberättigande åtgärderna i artikel 6:
– uppbyggnad av it-kapacitet:
minst 70 procent
– gemensamma åtgärder:
maximalt 15 procent
– uppbyggnad av teknisk kapacitet:
maximalt 5 procent
– kompetensuppbyggnad:
maximalt 5 procent.
(Detta ändringsförslag bör utgöra det 
första avsnittet i bilagan till förordningen.)
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Or. it


