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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. Europos Sąjungos muitinių veiksmų programa 
(„Muitinė 2020“) ir panaikinamas sprendimas Nr. 624/2007/EB
(COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0706) ir į iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2012) 0464),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 33 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0241/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Biudžeto 
komiteto nuomonę (A7–0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) daugiamete iki 2014 m. taikyta muitinių 
veiksmų programa labai palengvintas ir 
sustiprintas muitinių bendradarbiavimas 
Sąjungoje. Daug muitų srities veiksmų yra 
tarpvalstybiniai, jie apima ir veikia visas 
27 valstybes nares, todėl vienos pačios 
valstybės narės negali jų įgyvendinti 
veiksmingai ir efektyviai. Komisija
įgyvendinama programa „Muitinė 2020“ 

(1) muitinės nuolat susiduria su 
daugialypėmis problemomis: viena vertus, 
jos turi susidoroti su nuolat didėjančiu 
prekių srautu ir reikalavimu užtikrinti 
sklandų ir nesudėtingą teisėtų prekių 
judėjimą, kita vertus, jos tuo pat metu 
atsako už saugos ir saugumo užtikrinimą. 
Todėl vis svarbesnis veiksmingas 
Sąjungos muitinių bendradarbiavimas. 
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valstybėms narėms siūloma minėtos
bendradarbiavimo veiklos sistema –
sąnaudų požiūriu tai veiksmingiau, nei 
kiekvienai valstybei narei kurti savo atskirą 
bendradarbiavimo sistemą dvišaliu ar 
daugiašaliu pagrindu. Todėl reikėtų 
užtikrinti šios programos tęstinumą 
nustatant naują tos pačios srities programą;

Daugiamete iki 2014 m. taikyta muitinių 
veiksmų programa („Muitinė 2013“)
palengvintas ir sustiprintas muitinių 
bendradarbiavimas Sąjungoje, ir tai labai 
prisidėjo prie geresnio muitų sąjungos ir 
vidaus rinkos veikimo. Daug muitų srities 
veiksmų yra tarpvalstybiniai, jie apima ir 
veikia visas 27 valstybes nares, todėl 
vienos pačios valstybės narės negali jų 
įgyvendinti veiksmingai ir efektyviai.
Komisijos įgyvendinama programa
„Muitinė 2020“ valstybėms narėms
Sąjungos mastu siūlo sistemą, pagal kurią 
būtų plėtojama minėta bendradarbiavimo
veikla, nes tai sąnaudų požiūriu 
veiksmingiau, nei kiekvienai valstybei 
narei kurti savo atskirą bendradarbiavimo 
sistemą dvišaliu ar daugiašaliu pagrindu.
Todėl reikėtų užtikrinti šios programos 
tęstinumą nustatant naują tos pačios srities 
programą;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas apibrėžia esamą muitinių padėtį, pateisinančią tolesnį programos vykdymą.

Pakeitimas 2

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 

(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 



PR\914837LT.doc 7/29 PE496.681v01-00

LT

Sąjungos finansinius bei ekonominius 
interesus, todėl bus aktyviai gerinamas 
muitų sąjungos veikimas;

Sąjungos finansinius bei ekonominius 
interesus, todėl bus aktyviai gerinamas 
muitų sąjungos veikimas, kad įmonės ir 
gyventojai gautų visiškai pasinaudoti 
vidaus rinkos ir pasaulinės prekybos 
potencialu;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime pabrėžiama muitų sąjungos veikimo stiprinimo nauda.

Pakeitimas 3

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, prekybos 
palengvinimui ir muitinių administracinių 
gebėjimų ugdymui. Be to, atsižvelgiant į 
naujų uždavinių dinamiškumą ir poreikį 
apsaugoti piliečius nuo saugumo ir 
saugos rizikos, kurią sukelia tarptautinė 
prekyba prekėmis, reikia skirti daugiau 
dėmesio kovai su sukčiavimu. Taip pat 
tais laikotarpiais, kai ištekliai menki, 
muitinėms tenka netgi didesnis spaudimas 
muitinės kontrolę pagrįsti veiksmingai ir 
efektyviai spręsti su rizika susijusias 
problemas, kad būtų galima įgyvendinti
muitinių rizikos valdymą;

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pabrėžti tikslą apsaugoti piliečius nuo saugumo ir saugos rizikos, 
kurią sukelia tarptautinė prekyba, ir remti kovą prieš neteisėtą prekybą ir sukčiavimą didinant 
Komisijos ir valstybių narių įgaliojimus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos informacinės sistemos yra 
labai svarbios stiprinant Sąjungos muitų 
sistemas, todėl jas reikėtų ir toliau 
finansuoti pagal programą. Be to, turėtų 
būti įmanoma į programą įtraukti naujas 
pagal Sąjungos teisės aktus nustatytas su 
muitais susijusias informacines sistemas.
Europos informacinės sistemos, kai 
tinkama, turėtų būti pagrįstos bendro 
plėtojimo modeliais ir IT struktūra;

(6) Europos informacinės sistemos yra 
labai svarbios stiprinant Sąjungos muitų 
sistemas, todėl jas reikėtų ir toliau 
finansuoti pagal programą. Be to, turėtų 
būti įmanoma į programą įtraukti naujas 
pagal Sąjungos teisės aktus nustatytas su 
muitais susijusias informacines sistemas.
Europos informacinės sistemos, kai 
tinkama, turėtų būti pagrįstos bendro 
plėtojimo modeliais ir IT struktūra, kad 
būtų galima padidinti muitinės 
administracijos lankstumą ir efektyvumą;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pabrėžiamas tikslas plėtoti Europos informacinių sistemų bendrus modelius ir 
IT struktūrą.

Pakeitimas 5

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 daug valstybių 
narių, atrodo, kad tam reikalingos įrangos 
(skenerių, laboratorijos įrangos ir pan.) 
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įsigijimas ir priežiūra yra iššūkis, keliantis 
grėsmę veiksmingai Sąjungos išorės sienų 
apsaugai. Todėl itin svarbu teikti 
finansinę paramą reikalingai techninei 
įrangai įsigyti ir prižiūrėti;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visapusišką paramą įvairiais muitinių darbo aspektais, būtų tinkama į šią 
programą įtraukti ne tik bendrus veiksmus, IT pajėgumų stiprinimą ir pareigūnų gebėjimų 
ugdymą, bet ir techninių pajėgumų stiprinimą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) kadangi Europos informacinės 
sistemos yra viena iš pagrindinių 
sudėtinių programos dalių, labai svarbu 
skirti pakankamai lėšų jų plėtrai ir 
veikimui. Be to, ši programa turėtų 
pasižymėti tam tikru biudžetiniu 
lankstumu, kad galėtų reaguoti į politikos 
prioritetų pokyčius;

Or. en

Pagrindimas

Biudžeto paskirstymas, kuriuo remiama reikalavimus atitinkanti veikla, yra svarbus politinis 
sprendimas, todėl teisės aktų leidėjai turėtų turėti įgaliojimus teikti politines gaires dėl 
skiriamų sumų paskirstymo.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) siekiant įvertinti programos 
veiksmingumą reikia nustatyti jos su 
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bendraisiais, konkrečiaisiais ir veiklos 
tikslais susijusius rodiklius ir, jei reikia, 
atitinkamai pakoreguoti metinę darbų 
programą;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Komisijos pasiūlyme pateiktos kelios nuorodos į rodiklius, svarbu nustatyti rodiklių 
raidos procesą, kad būtų galima stebėti ir vertinti pagal programą įgyvendinamų priemonių 
naudą ir poveikį. Siekiant užtikrinti būtiną šio proceso lankstumo lygį būtų tinkama suteikti 
Komisijai įgaliojimus imtis šios veiklos pagal metinę darbo programą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į 2010 m. komunikate dėl 
biudžeto peržiūros nustatytą Komisijos 
įsipareigojimą derinti ir paprastinti 
finansavimo programas, ištekliais reikėtų
dalytis su kitomis Sąjungos finansavimo 
priemonėmis, jei numatyta programos 
veikla siekiama įvairioms finansavimo 
priemonėms bendrų tikslų, bet atmetant 
dvigubo finansavimo galimybę. Siekiant 
remti muitų sąjungos veikimą, šios 
programos veiksmais reikėtų užtikrinti 
darnų Sąjungos išteklių naudojimą;

(10) atsižvelgiant į 2010 m. komunikate dėl 
biudžeto peržiūros nustatytą Komisijos 
įsipareigojimą derinti ir paprastinti 
finansavimo programas, ištekliais galima 
būtų dalytis su kitomis Sąjungos 
finansavimo priemonėmis, jei numatyta 
programos veikla siekiama įvairioms 
finansavimo priemonėms bendrų tikslų, bet
atmetant dvigubo finansavimo galimybę.
Siekiant remti muitų sąjungos veikimą, 
šios programos veiksmais reikėtų užtikrinti 
darnų Sąjungos išteklių naudojimą;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti dalijimosi galimybę, o ne skatinti ja naudotis, nes tai susiję su siekiamų tikslų 
įvertinimu.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi metinėje darbo programoje yra svarbių politinių sprendimų (pvz.: prioritetų, 
biudžeto paskirstymo pakeitimų, veiklos vertinimo rodiklių), skirtų papildyti arba pakeisti 
šiame reglamente nustatytus pirminius politikos formavimo aspektus, metinės darbo 
programos priėmimo įgaliojimus tinkama perduoti Komisijai, remiantis SESV 290 straipsniu.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant tinkamai reaguoti į 
politikos prioritetų pokyčius, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti metinę darbo 
programą. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
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pačiu metu tinkamai laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi metinėje darbo programoje yra svarbių politinių sprendimų (pvz.: prioritetų, 
biudžeto paskirstymo pakeitimų, veiklos vertinimo rodiklių), skirtų papildyti arba pakeisti 
šiame reglamente nustatytus pirminius politikos formavimo aspektus, metinės darbo 
programos priėmimo įgaliojimus tinkama perduoti Komisijai, remiantis SESV 290 straipsniu.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) įgyvendinti programą Komisijai 
turėtų padėti programos „Muitinė 2020“ 
komitetas,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi metinėje darbo programoje yra svarbių politinių sprendimų (pvz.: prioritetų, 
biudžeto paskirstymo pakeitimų, veiklos vertinimo rodiklių), skirtų papildyti arba pakeisti 
šiame reglamente nustatytus pirminius politikos formavimo aspektus, metinės darbo 
programos priėmimo įgaliojimus tinkama perduoti Komisijai, remiantis SESV 290 straipsniu.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrasis tikslas ir konkretus tikslas Bendrasis tikslas

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio matomumo ir teisinio tikrumo, ypač svarbu, kad teisėkūros institucijos 
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šiame reglamente numatytų bendruosius ir konkrečiuosius tikslus.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bendrasis programos tikslas – remti muitų 
sąjungos veikimą ir stiprinti vidaus rinką, 
vykdant dalyvaujančių šalių, jų muitinių, 
jų pareigūnų ir išorės ekspertų 
bendradarbiavimą.

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

Šio tikslo įgyvendinimas vertinamas, 
inter alia, pagal šiuos rodiklius:

3. Šio tikslo įgyvendinimas vertinamas 
pagal tokius rodiklius:

– suinteresuotųjų programos subjektų 
požiūrio į programos įnašą stiprinant 
vidaus rinką pokyčius;

1) Europos informacinių sistemų 
bendrojo ryšių tinklo buvimą;

– muitų sąjungos veikimą;

2) programos veiklos dalyvių ir programos 
naudotojų grįžtamąją informaciją.

– muitinės kontrolės procedūrų 
suderinimą ir standartizavimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio matomumo ir teisinio tikrumo, ypač svarbu, kad teisėkūros institucijos 
šiame reglamente numatytų bendruosius ir konkrečiuosius tikslus. Ypač daug dėmesio turėtų 
būti skiriama muitinės kontrolės procedūrų suderinimui ir standartizavimui.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prioritetai Konkretieji tikslai

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant didesnio matomumo ir teisinio tikrumo, ypač svarbu, kad teisėkūros institucijos
šiame reglamente numatytų bendruosius ir konkrečiuosius tikslus.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos prioritetai: 1. Konkretieji programos tikslai:
1) Remti Sąjungos teisės aktų rengimą, 
darnų taikymą ir veiksmingą įgyvendinimą 
siekiant didinti muitų sąjungos 
veiksmingumą, efektyvumą ir vienodumą.

a) remti Sąjungos teisės aktų rengimą, 
darnų taikymą ir veiksmingą įgyvendinimą 
siekiant didinti muitų sąjungos 
veiksmingumą, efektyvumą ir vienodumą;

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

b) didinti Europos įmonių 
konkurencingumą gerinant teisėtos 
prekybos sąlygas ir mažinant atitikties 
sąnaudas ir administracinę naštą, taip pat 
apsaugą nuo nesąžiningos konkurencijos;

3) Padėti muitinėms apsaugoti piliečius, 
saugą ir saugumą bei aplinką.

c) užkirsti kelią sukčiavimui ir apsaugoti 
piliečius bei aplinką, užtikrinti saugą ir 
saugumą;

4) Apsaugoti finansinius ir ekonominius 
Europos Sąjungos ir jos valstybių narių 
interesus.

d) 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;

5) Prisidėti prie veiksmingo muitinių 
veikimo ugdant jų administracinius 
gebėjimus.

e) didinti Europos įmonių 
konkurencingumą gerinant prekybos 
sąlygas ir mažinant atitikties sąnaudas, 
kad būtų užtikrinta Europos Sąjungos ir 
valstybių narių finansinių ir ekonominių 
interesų apsauga;

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

f) prisidėti prie veiksmingo muitinių 
veikimo ugdant jų administracinius 
gebėjimus.
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ekonominės veiklos vykdytojais ir jų 
organizacijomis.

2. Kiekvieno nurodyto konkretaus tikslo 
įgyvendinimas vertinamas pagal rodiklį, 
pagrįstą suinteresuotųjų programos 
subjektų požiūriu į programos įnašą 
įgyvendinant konkrečius tikslus. Šie 
rodikliai nustatomi ir prireikus 
patikslinami metinėje darbo programoje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio matomumo ir teisinio tikrumo, ypač svarbu, kad teisėkūros institucijos 
šiame reglamente numatytų bendruosius ir konkrečiuosius tikslus. Be to, svarbu nustatyti 
rodiklių raidos procesą, kad būtų galima stebėti ir vertinti pagal programą įgyvendinamų 
priemonių poveikį.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Programos veiklos tikslai

Vieno arba kelių konkrečių 5 straipsnyje 
nurodytų tikslų įgyvendinimo ir 
stebėsenos veiklos tikslai yra šie:
a) imtis veiksmų siekiant gerinti bendrą 
Sąjungos muitinės teisės aktų supratimą 
ir įgyvendinimą;
b) imtis veiksmų siekiant gerinti prekių 
judėjimui naudojamų tiekimo grandinių 
kontrolę ir valdymą;
c) plėtoti ir prižiūrėti Europos muitų 
informacines sistemas;
d) ugdyti muitinės pareigūnų bei išorės 
ekspertų muitų srities įgūdžius ir 
kompetenciją;
e) remti muitinių ir išorės suinteresuotųjų 
subjektų elektroninio administravimo 
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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;
i) remti ir lengvinti bendrą muitinių ir 
kitų kompetentingų institucijų operatyvinę 
veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio matomumo ir teisinio tikrumo tolesniuose straipsniuose būtų tinkama 
nustatyti bendruosius, konkrečiuosius ir veiklos tikslus. Be to, reikėtų stiprinti bendrą muitinių 
ir kitų kompetentingų institucijų operatyvinę veiklą.

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) grupių, kurioms būtų pavesta valdyti 
ir koordinuoti jų kompetencijai 
priklausančius veiksmus, sudarymui;

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis jau buvo įtraukta į Komisijos pasiūlymą COM(2011) 706.
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Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visapusišką paramą įvairiais muitinių darbo aspektais, būtų tinkama į šią 
programą įtraukti ne tik bendrus veiksmus, IT pajėgumų stiprinimą ir pareigūnų gebėjimų 
ugdymą, bet ir techninių pajėgumų stiprinimą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) visiems kitiems veiksmams, kuriais 
remiami 5 ir 6 straipsniuose nustatytas 
konkretus tikslas ir prioritetai.

i) visiems kitiems veiksmams, kuriais 
remiami 5 ir 6 straipsniuose nustatyti 
bendrieji, konkretieji ir veiklos tikslai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 6 straipsnio ir 6a (naujo) straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendradarbiaudama su programoje 
dalyvaujančiomis šalimis Komisija 
koordinuoja priedo 1 ir 2 punktuose
nurodytų sistemų ir infrastruktūros
Sąjungos ir ne Sąjungos komponentų

2. Bendradarbiaudama su programoje 
dalyvaujančiomis šalimis Komisija 
koordinuoja priedo II dalies 2 punkte 
nurodytų Sąjungos komponentų ir priedo 
II dalies 1a punkte apibrėžtų ne Sąjungos 
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kūrimo ir veikimo aspektus, būtinus 
siekiant užtikrinti šių komponentų 
tinkamumą naudoti, tarpusavio ryšius ir 
nuolatinį tobulinimą.

komponentų, taip pat priedo II dalies
1 punkte nurodytų sistemų ir 
infrastruktūros kūrimo ir veikimo aspektus, 
būtinus siekiant užtikrinti šių komponentų 
tinkamumą naudoti, tarpusavio ryšius ir 
nuolatinį tobulinimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti teisinį tikrumą būtina pateikti nuorodą į nuostatą, kurioje pateiktas terminų 
„Sąjungos komponentai“ ir „ne Sąjungos komponentai“ aprašymas. Ši galimybė apima ir 
techninį pakeitimą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sąjunga padengia Sąjungos 
komponentų įsigijimo, vystymo, 
instaliacijos, priežiūros ir kasdienio 
veikimo išlaidas, o ne Sąjungos 
komponentų įsigijimo, vystymo, 
instaliacijos, priežiūros ir kasdienio 
veikimo išlaidas padengia dalyvaujančios 
valstybės.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti teisinį tikrumą būtina aiškiai atskirti Sąjungos ir dalyvaujančių valstybių 
išlaidas.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos įgyvendinimo finansinio 
paketo dydis – 548 080 000 EUR 

1. Programos įgyvendinimo finansinio 
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(dabartinėmis kainomis). paketo dydis ... (dabartinėmis kainomis)..

Or. en

Pagrindimas

Taikant horizontalųjį požiūrį, kol nežinomi derybų dėl daugiametės finansinės programos 
rezultatai, pranešėjas kol kas nenurodo finansinio paketo dydžio.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lėšų paskirstymas reikalavimus 
atitinkantiems veiksmams, kaip nurodyta 
6 straipsnyje, vykdomas pagal priedo –
I dalį.

Or. en

Pagrindimas

Biudžeto paskirstymas, kuriuo remiama reikalavimus atitinkanti veikla, yra svarbus politinis 
sprendimas, todėl teisės aktų leidėjai turėtų turėti įgaliojimus teikti politines gaires dėl 
skiriamų sumų paskirstymo.

Pakeitimas 24

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, 

2. Iki 0,25 proc. pagal 1 dalies pirmą 
pastraipą nustatyto finansinio paketo 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.
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daugiausia dėmesio skiriant informacijos 
tvarkymui ir keitimuisi ja, taip pat visas 
kitas techninės ir administracinės pagalbos 
išlaidas, kurias Komisija patiria valdydama 
programą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti finansinių išteklių, skirtų su parengiamųjų veiksmų, stebėsenos, priežiūros, 
audito ir vertinimo veiksmų vykdymu susijusioms išlaidoms padengti, skyrimo ribas siekiant 
užtikrinti pakankamą veiksmų, kuriais tiesiogiai prisidedama prie programos tikslų, 
finansavimą.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nepažeidžiant 1, 2 ir 3 dalių, 
įgyvendinant šį reglamentą sudaromuose 
bendruosiuose susitarimuose, Asociacijos 
tarybos sprendimuose arba panašiuose 
susitarimuose su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis, dotacijos 
susitarimuose arba sprendimuose dėl 
dotacijos skyrimo arba sutartyse Komisija, 
Audito Rūmai ir OLAF prireikus 
įgaliojami atlikti tokius auditus, kontrolę 
ir patikrinimus vietoje.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis įtraukta į COM(2011) 0706.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama įgyvendinti programą 
Komisija priima metines darbo programas,
kuriose išdėstomi siekiami tikslai, 
numatomi rezultatai, įgyvendinimo būdas 
ir jų metinė suma. Jose taip pat aprašomi 
numatomi finansuoti veiksmai, nurodoma 
kiekvienos rūšies veiksmui skirta 
orientacinė lėšų suma ir pateikiamas 
preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis. 
Darbo programose numatomi dotacijų
prioritetai, pagrindiniai vertinimo kriterijai 
ir didžiausia bendro finansavimo norma. 
Šis įgyvendinimo aktas priimamas pagal 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 15 straipsnį 
kaip metines darbo programas, į kurias 
įtraukiami tos programos metiniai
prioritetai, susiję su bendraisiais, 
konkrečiaisiais ir veiklos tikslais, biudžeto 
paskirstymo pakeitimai kiekvienai veiklos 
rūšiai, dotacijų veiklai suteikimo 
įvertinimo kriterijai ir, prireikus, 
programos poveikio ir rezultatų vertinimo 
rodiklių pakeitimas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi metinėje darbo programoje yra svarbių politinių sprendimų (pvz.: prioritetų, 
biudžeto paskirstymo pakeitimų, veiklos vertinimo rodiklių), skirtų papildyti arba pakeisti 
šiame reglamente nustatytus pirminius politikos formavimo aspektus, metinės darbo 
programos priėmimo įgaliojimus tinkama perduoti Komisijai, remiantis SESV 290 straipsniu.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama metinę darbo programą 
Komisija atsižvelgia į bendrą su muitų 
politika susijusį požiūrį. Šis požiūris nuolat 
peržiūrimas ir nustatomas Komisijai ir 
valstybėms narėms bendradarbiaujant 
Muitų politikos grupėje, kurią sudaro 
valstybių narių muitinių vadovai arba jų 
atstovai ir Komisija.

2. Rengdama metinę darbo programą 
Komisija atsižvelgia į bendrą su muitų 
politika susijusį požiūrį. Šis požiūris nuolat
pritaikomas prie naujų pokyčių Komisijai 
ir valstybėms narėms bendradarbiaujant 
Muitų politikos grupėje, kurią sudaro
Komisija ir valstybių narių muitinių
administracijų vadovai arba jų atstovai.
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Or. en

Pagrindimas

Kadangi 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 624/2007/EB, 
kuriuo nustatoma Bendrijos muitinių veiksmų programa („Muitinė 2013“), įtvirtintos tos 
pačios nuostatos formuluotė yra aiškesnė, ji turėtų būti išlaikyta. Ši galimybė apima ir 
techninį pakeitimą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komiteto procedūra Naudojimasis įgaliojimais
1. Komisijai padeda komitetas. Tas 
komitetas – tai komitetas, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis.

2. 14 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
deleguojami Komisijai iki 2020 m.
gruodžio 31 d.
2a. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kuriuo metu atšaukti 
14 straipsnyje nurodytų įgaliojimų 
suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro 
poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų 
teisėtumui.
2b. Kai tik Komisija priima deleguotąjį 
aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
2c. Pagal 14 straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie 
jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
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Komisijai, kad jie nepareikš 
prieštaravimų. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviems mėnesiams.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi metinėje darbo programoje yra svarbių politinių sprendimų (pvz.: prioritetų, 
biudžeto paskirstymo pakeitimų, veiklos vertinimo rodiklių), skirtų papildyti arba pakeisti 
šiame reglamente nustatytus pirminius politikos formavimo aspektus, metinės darbo 
programos priėmimo įgaliojimus tinkama perduoti Komisijai, remiantis SESV 290 straipsniu.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnio 2 dalyje nurodyti rodikliai 
naudojami, be kita ko, įvertinti programos 
poveikį. Jie vertinami lyginant su iš 
anksto apibrėžtomis aplinkybėmis, 
atitinkančiomis padėtį iki programos 
įgyvendinimo.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Komisijos pasiūlyme pateiktos kelios nuorodos į rodiklius, svarbu nustatyti rodiklių 
raidos procesą, kad būtų galima stebėti ir vertinti pagal programą įgyvendinamų priemonių 
naudą ir poveikį. Siekiant užtikrinti būtiną šio proceso lankstumo lygį būtų tinkama suteikti 
Komisijai įgaliojimus imtis šio proceso pagal metinę darbo programą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija iki 2018 m. gruodžio 31 d. 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
tarpinę vertinimo ataskaitą, o iki 2022 m. 
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birželio 30 d. – galutinę vertinimo 
ataskaitą.
Šios ataskaitos siunčiamos Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui bei Regionų komitetui 
susipažinti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir šiuo metu taikomų 2007 m. gegužės 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Sprendimu Nr. 624/2007/EB priimtų nuostatų tęstinumą, tarpinės ir 
galutinės vertinimo ataskaitos turėtų būti perduotos teisėkūros institucijoms.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Jei tarpinė vertinimo ataskaita 
atskleidžia didelius programos trūkumus, 
Komisija apsvarsto galimybę teikti 
pasiūlymą Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl programos pakeitimo.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu numatyti galimą programos pakeitimą siekiant užtikrinti, kad nebūtų keliamas pavojus 
programos tikslams.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo -I skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-I. Orientacinis lėšų paskirstymas 
6 straipsnyje išvardytiems reikalavimus 

atitinkantiems veiksmams
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Veiksmų rūšys Biudžeto 
paskirstymas 
proc.

IT pajėgumų 
didinimas

ne mažiau kaip 
75 proc.

Bendri veiksmai daugiausia 
15 proc.

Techninių 
pajėgumų 
didinimas

daugiausia 
5 proc.

Žmogiškųjų 
išteklių gebėjimų 
ugdymas

daugiausia 
5 proc.

Or. en

Pagrindimas

Biudžeto paskirstymas, kuris remia reikalavimus atitinkančią veiklą, yra svarbus politinis 
sprendimas, todėl teisėkūros institucijos turėtų turėti įgaliojimus teikti politines gaires dėl 
skiriamų sumų paskirstymo. Be to, pateikus orientacinę biudžeto paskirstymo formuluotę 
sudaroma galimybė papildomai paskirstyti technines ir administracines išlaidas, kaip 
nustatyta 10 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos informacinės sistemos ir jų 
Sąjungos komponentai

I. Europos informacinės sistemos ir jų 
Sąjungos komponentai

Or. en

Pagrindimas
Pakeitimas susijęs su 34 pakeitimu dėl priedo – I skirsnis (naujas).
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I skirsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) ne Sąjungos komponentai, tai yra visi 
komponentai, 2 punkte nenurodyti kaip 
Sąjungos komponentai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą svarbu apibrėžti ne Sąjungos komponentus.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindiniai faktai

2011 m. lapkričio 9 d. Komisija pasiūlė programos FISCUS reglamento projektą, kuris 
sujungė dvi atskiras mokesčių („Fiscalis 2020“) ir muitų („Muitinė 2020“) programas į vieną, 
siekdama supaprastinti savo tikslus ir sumažinti išlaidas.
Nepaisant to, IMCO ir ECON komitetų nariai iškėlė keletą klausimų dėl šių dviejų programų 
sujungimo ir suabejojo, ar jis atneš apčiuopiamos naudos. 2012 m. vasario 29 d. IMCO 
komiteto koordinatoriai priėmė sprendimą padalyti Komisijos pasiūlymą į dvi dalis, kurias 
sudarytų programa „Muitinė 2020“ ir „Fiscalis 2020“ (ECON komiteto koordinatoriai tą patį 
sprendimą priėmė 2012 m. vasario 13 d.). 

2012 m. gegužės 16 d. Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą paremti IMCO ir ECON 
komitetų prašymą dėl padalijimo, Komisija priderino savo požiūrį prie Parlamento ir Tarybos 
pozicijos ir 2012 m. rugpjūčio 29 d. priėmė pakeistą pasiūlymą dėl „Customs 2020“ ir 
„Fiscalis 2020“ programų.

Komisijos pasiūlymas dėl programos „Muitinė 2020“ pagrįstas Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 33 straipsniu, kuriame Europos Sąjunga raginama imtis veiksmų muitinių 
bendradarbiavimo ir ES muitų sąjungos atžvilgiu.

Pagal 2012 m. liepos 6 d. pakeistą pasiūlymą dėl naujos daugiametės finansinės programos 
šiame programos „Muitinė 2020“ reglamente 2014–2020 m. laikotarpiui numatytas 
548 080 000 EUR (dabartinėmis kainomis) biudžetas.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas šiuo klausimu R. Baldassarre labai džiaugiasi, kad Komisija jau atsižvelgė į 
Parlamento prašymą padalyti FISCUS programą į dvi programas – „Muitinė 2020“ ir 
„Fiscalis 2020“. 

Vis dėlto pranešėjas pasiūlė šiuos pagrindinius 2012 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos pasiūlymo 
pakeitimus.

Konkretieji ir veiklos tikslai

Siekiant didesnio matomumo ir teisinio tikrumo reglamento straipsniuose būtų tinkama 
nustatyti bendruosius, konkrečiuosius ir veiklos tikslus.

Tikslas: kontrolė ir kova su sukčiavimu

Atsižvelgiant į naujų uždavinių muitinėje problemiškumą ir poreikį apsaugoti piliečius nuo 
saugumo ir saugos rizikos, kurią sukelia tarptautinė prekyba prekėmis, reikia skirti daugiau 
dėmesio muitinės kontrolės procedūrų suderinimui ir standartizavimui bei kovai su 
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sukčiavimu. 

Biudžeto paskirstymas 

Taikant horizontalųjį požiūrį, kol nežinomi derybų dėl daugiametės finansinės programos 
rezultatai, pranešėjas kol kas nenurodo finansinio paketo dydžio.

Biudžeto paskirstymas, kuriuo remiama reikalavimus atitinkanti veikla, yra svarbus politinis 
sprendimas, todėl teisėkūros institucijos turėtų turėti įgaliojimus teikti politines gaires dėl 
skiriamų sumų paskirstymo.

Be to, kadangi IT sistemos užima svarbią vietą biudžete (žr. ankstesnę „Muitinė 2013“ 
programą, pagal kurią apie 75–80 proc. viso biudžeto paskirta informacinėms 
technologijoms), turėtų būti skiriama tam tikra minimali suma IT sistemų plėtojimui ir 
techninei priežiūrai.

Pasiūlytos tikrosios procentinės vertės apskaičiuotos remiantis finansinės teisės akto
pasiūlymo pažymos muitinių skirsniu:

Be to, turėtų būti palaikomas tam tikras lankstumo lygis siekiant reaguoti į politikos prioritetų 
pokyčius (t. y. galimybė prisitaikyti prie biudžeto paskirstymo metinėje darbo programoje).

Turint omenyje tai, kad biudžeto paskirstymas nusakomas bendrais bruožais: „mažiausia 
... proc.“ ir „daugiausia ... proc.“, sudaroma galimybė papildomai paskirstyti technines ir 
administracines išlaidas.

Rodikliai

Kadangi Komisijos pasiūlyme pateiktos kelios nuorodos į rodiklius, svarbu nustatyti rodiklių 
raidos procesą, kad būtų galima stebėti ir vertinti pagal programą įgyvendinamų priemonių 
naudą ir poveikį. Siekiant užtikrinti būtiną šio proceso lankstumo lygį būtų tinkama suteikti 
Komisijai įgaliojimus imtis šios veiklos pagal metinę darbo programą.

Metinė darbo programa – deleguotieji aktai

Kadangi metinėje darbo programoje yra svarbių politinių sprendimų (pvz.: prioritetų, biudžeto 
paskirstymo pakeitimų, veiklos vertinimo rodiklių), skirtų papildyti arba pakeisti šiame 
reglamente nustatytus pirminius politikos formavimo aspektus, metinės darbo programos 
priėmimo įgaliojimus tinkama perduoti Komisijai, remiantis SESV 290 straipsniu.

Deleguotųjų aktų taikymas apsaugo Europos Parlamento prerogatyvas. Jie suteiks Europos 
Parlamentui teisę vetuoti pasiūlytą aktą arba atšaukti Komisijos įgaliojimų delegavimą.

Ataskaitų teikimas

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir šiuo metu taikomų 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos Sprendimu Nr. 624/2007/EB priimtų nuostatų tęstinumą, tarpinės ir galutinės 
vertinimo ataskaitos turėtų būti perduotos teisėkūros institucijoms.
Techninių pajėgumų rėmimas
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Siekiant užtikrinti visapusišką paramą įvairiais muitinių darbo aspektais, būtų tinkama į šią 
programą įtraukti ne tik bendrus veiksmus, IT pajėgumų stiprinimą ir pareigūnų gebėjimų 
ugdymą, bet ir techninių pajėgumų didinimą.

Techninių pajėgumų didinimas reiškia, jog dalyvaujančioms valstybėms skiriama parama 
techninei įrangai įsigyti ir prižiūrėti (pvz.: skeneriams, laboratorijos įrangai).

Tai ypač svarbu siekiant veiksmingai apsaugoti ES išorės sienas.

Europos informacinių sistemų komponentai

Turėtų būti aiškiai apibrėžti ne tik tie komponentai, kurie laikomi Sąjungos komponentais, bet 
ir tie, kurie yra ne Sąjungos komponentai.

Be to, turėtų būti aišku, kad Sąjunga padengia Sąjungos komponentų vystymo ir priežiūros 
išlaidas, o dalyvaujančios valstybės – su ne Sąjungos komponentais susijusias išlaidas.


