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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční 
program pro oblast cel v Evropské unii na období let 2014–2020 (Clo 2020) a zrušuje 
rozhodnutí č. 624/2007/ES
(COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0706) a na pozměněný návrh (COM(2012)0464),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 33 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0241/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko 
Rozpočtového výboru (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Víceletý akční program pro oblast cel, 
který platil před rokem 2014, významně 
přispěl k usnadnění a posílení spolupráce
mezi celními orgány v rámci Unie. Řada 
činností v celní oblasti je přeshraniční 
povahy a zahrnuje a ovlivňuje všech 27 
členských států, takže jednotlivé členské 
státy nemohou tyto činnosti účinně a 
efektivně provádět samy. Program Clo 

(1) Problémy, s nimiž se celní orgány 
každý den potýkají, mají mnoho aspektů: 
musí čelit stále většímu objemu obchodu a 
zajistit hladký a snadný tok legitimního 
zboží, avšak současně nesou odpovědnost 
za zajištění bezpečnosti. Stále větší 
význam má proto účinná spolupráce mezi 
celními orgány Unie . Víceletý akční 
program pro oblast cel, který platil před 
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2020, který bude provádět Komise, nabízí 
členským státům unijní rámec pro rozvoj
této spolupráce, což je mnohem 
hospodárnější, než kdyby si každý členský 
stát zřídil svůj vlastní rámec pro spolupráci 
na dvoustranné nebo mnohostranné úrovni. 
Je tudíž vhodné zajistit pokračování tohoto 
programu zavedením nového programu ve 
stejné oblasti.

rokem 2014 (clo 2013), usnadnil a posílil 
spolupráci mezi celními orgány v rámci 
Unie, čímž významně přispěl k řádnému 
fungování celní unie a vnitřního trhu. 
Řada činností v celní oblasti je 
přeshraniční povahy a zahrnuje a ovlivňuje 
všech 27 členských států, takže jednotlivé 
členské státy nemohou tyto činnosti účinně 
a efektivně provádět samy. Program Clo 
2020, který bude provádět Komise, nabízí 
členským státům unijní rámec, v jehož 
rámci má dojít k rozvoji této spolupráce, 
což je mnohem hospodárnější, než kdyby si 
každý členský stát zřídil svůj vlastní rámec 
pro spolupráci na dvoustranné nebo 
mnohostranné úrovni. Je tudíž vhodné 
zajistit pokračování tohoto programu 
zavedením nového programu ve 
stejné oblasti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nastiňuje situaci, v níž se celní orgány nachází, a zdůvodňuje
pokračování programu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Očekává se, že činnosti realizované 
v rámci programu, tj. evropské informační 
systémy, společné akce pro úředníky celní 
správy a společné iniciativy v oblasti 
odborné přípravy, přispějí k naplňování 
strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Tím, že tento program poskytne rámec pro 
činnosti, které se zaměřují na účinnější 
fungování celních orgánů, posilují 
konkurenceschopnost podniků, podporují
zaměstnanost a přispívají k ochraně 

(2) Očekává se, že činnosti realizované 
v rámci programu, tj. evropské informační 
systémy, společné akce pro úředníky celní 
správy a společné iniciativy v oblasti 
odborné přípravy, přispějí k naplňování 
strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Tím, že tento program poskytne rámec pro 
činnosti, jejichž cílem je účinnější 
fungování celních a daňových orgánů, 
posílení konkurenceschopnosti podniků, 
podpora zaměstnanosti a ochrana 
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finančních a hospodářských zájmů Unie, 
zároveň aktivně posílí fungování celní 
unie.

finančních a hospodářských zájmů Unie, 
zároveň dojde k posílení fungování celní 
unie, díky čemuž podniky a občané budou 
moci v plné míře využívat potenciál
vnitřního trhu a světového obchodu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje přínosy zesíleného fungování celní unie.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Cíle programu odrážejí problémy a 
úkoly, které bude v oblasti cel nutné řešit 
v příštím desetiletí. Program by měl nadále 
hrát roli v takových klíčových oblastech, 
jako je soudržné provádění práva Unie 
v oblasti cel a v souvisejících oblastech. 
Program se dále zaměří na ochranu 
finančních a hospodářských zájmů Unie, 
zajištění bezpečnosti, usnadňování 
obchodu, mimo jiné společným úsilím 
v boji proti podvodům, a na zvyšování 
administrativní kapacity celních orgánů.

(4) Cíle programu odrážejí problémy a 
úkoly, které bude v oblasti cel nutné řešit 
v příštím desetiletí. Program by měl nadále 
hrát roli v takových klíčových oblastech, 
jako je soudržné provádění práva Unie 
v oblasti cel a v souvisejících oblastech. 
Program se dále zaměří na ochranu 
finančních a hospodářských zájmů Unie, 
usnadnění obchodu a na zvyšování 
administrativní kapacity celních orgánů.
Avšak s ohledem na dynamiku nových 
problémů a na nutnost chránit občany 
před bezpečnostními riziky, která s sebou 
nese mezinárodní obchod se zbožím, by se 
měl zvláštní důraz klást na boj proti 
podvodům. Mimo to je v době omezených 
zdrojů vyvíjen ještě větší tlak na to, aby 
celní kontroly vycházely z účinné a 
efektivní identifikace rizik, a posílily tak 
řízení rizik při proclívání.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje, že je třeba chránit občany před bezpečnostními riziky, 
která s sebou nese mezinárodní obchod, a zlepšením akceschopnosti Komise a členských států
podpořit boj proti nedovolenému obchodu a podvodům.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V posilování celních systémů v rámci 
Unie hrají klíčovou roli evropské 
informační systémy, a proto by měly být v 
rámci programu i nadále financovány. 
Kromě toho by mělo být možné do 
programu zahrnout i nové celní informační 
systémy zřízené podle právních předpisů 
Unie. Evropské informační systémy by 
měly být ve vhodných případech založeny 
na modelech sdíleného rozvoje a sdílené 
informační architektuře.

(6) V posilování celních systémů v rámci 
Unie hrají klíčovou roli evropské 
informační systémy, a proto by měly být 
v rámci programu i nadále financovány. 
Kromě toho by mělo být možné do 
programu zahrnout i nové celní informační 
systémy zřízené podle právních předpisů 
Unie. Evropské informační systémy by 
měly být v zájmu vyšší flexibility a 
účinnosti celní správy ve vhodných 
případech založeny na modelech sdíleného 
rozvoje a sdílené informační architektuře.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje potřebu rozvíjet společné modely a informační 
architekturu evropských informačních systémů.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Budování technických kapacit 
napomáhá zajištění bezpečnosti a
usnadňuje zákonný obchod. Avšak 
vzhledem k tomu, že se v současné době 
řada států potýká s nedostatkem financí, 
se pořízení a údržba nezbytného 
stacionáře (např. skenery, laboratorní 
vybavení atd.) jeví jako problém, který 
v důsledku představuje hrozbu pro 
účinnou ochranu vnějších hranic Unie. 
Je proto nutné zajistit finanční podporu 
pro pořízení a provoz nezbytného 
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technického vybavení.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být různým aspektům činnosti celních orgánů zajištěna ucelená podpora, je vhodné, aby 
se program vztahoval nejen na společné akce, budování kapacit v oblasti informačních 
technologií a na zvyšování odborné způsobilosti úředníků, ale i na budování technických 
kapacit.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Evropské informační systémy jsou 
zásadním prvkem programu, a je proto 
nezbytné vyčlenit odpovídající prostředky 
na jejich rozvoj a provoz. Kromě toho by 
měl program umožnit určitou míru 
pružnosti v rámci rozpočtu, aby bylo 
možné reagovat na změnu politických 
priorit.

Or. en

Odůvodnění

Rozpis rozpočtu na podporu činností, které lze z programu financovat, je klíčovým politickým 
rozhodnutím, a proto by spoluzákonodárné orgány měly mít výsadní právo na politické vedení
při přidělování výdajových částek.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Má-li se měřit výkonnost programu, 
je nutné stanovit ukazatele pro obecné, 
specifické a operativní cíle programu a 
případně je následně upravit v rámci 
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ročního pracovního programu.

Or. en

Odůvodnění

Komise ve svém návrhu několikrát hovoří o ukazatelích, a proto je důležité stanovit postup 
jejich rozvíjení s cílem sledovat a hodnotit význam a dopad opatření, která byla v rámci 
programu přijata. Má-li být tento postup dostatečně flexibilní, je třeba, aby Komise měla 
k této činnosti pravomoc v rámci ročního pracovního programu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V souladu se závazkem, který si 
Komise stanovila pro dosažení soudržnosti 
a zjednodušení finančních programů ve 
sdělení Komise o přezkumu rozpočtu z 
roku 2010, je třeba zdroje sdílet s ostatními 
nástroji Unie pro financování, jestliže 
budou předpokládané činnosti v rámci 
programu sledovat cíle, které jsou společné 
různým nástrojům financování, avšak s 
výjimkou dvojího financování. U akcí 
realizovaných v rámci tohoto programu by 
měla být zajištěna soudržnost ve využívání 
zdrojů Unie, které jsou určeny na podporu 
fungování celní unie.

(10) V souladu se závazkem, který si 
Komise stanovila pro dosažení soudržnosti 
a zjednodušení finančních programů ve 
sdělení Komise o přezkumu rozpočtu z 
roku 2010, je možné zdroje sdílet s 
ostatními nástroji Unie pro financování, 
jestliže budou předpokládané činnosti v 
rámci programu sledovat cíle, které jsou 
společné různým nástrojům financování, 
avšak s výjimkou dvojího financování. U 
akcí realizovaných v rámci tohoto 
programu by měla být zajištěna soudržnost 
ve využívání zdrojů Unie, které jsou 
určeny na podporu fungování celní unie.

Or. en

Odůvodnění

Možnost sdílení zdrojů je třeba zdůraznit, nikoli podporovat, jelikož to souvisí s hodnocením
sledovaných cílů.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Komisi by měly být svěřeny prováděcí 
pravomoci, pokud jde o sestavování 
ročních pracovních programů, aby se 
zajistily jednotné podmínky provádění 
tohoto nařízení. Tyto pravomoci by měly 
být vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu pravomocí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Některé prvky ročního pracovního programu zahrnují důležitá politická rozhodnutí (priority, 
úpravy pro rozpis rozpočtu, ukazatele pro měření výkonnosti), jejichž cílem je, jak stanovuje 
toto nařízení, doplnit nebo pozměnit hlavní prvky podílející se na tvorbě politik, a tudíž by 
Komise v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU měla získat pravomoc přijímat 
roční pracovní program.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie by měla být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat 
roční pracovní program, aby mohla 
vhodně reagovat na změnu politických 
priorit. Zvláště je důležité, aby Komise 
během přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací s odborníky. 
Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
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předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a 
Radě.

Or. en

Odůvodnění

Některé prvky ročního pracovního programu zahrnují důležitá politická rozhodnutí (např. 
priority, úpravy pro rozpis rozpočtu, ukazatele pro měření výkonu), jejichž cílem je, jak 
stanovuje toto nařízení, doplnit nebo pozměnit hlavní prvky podílející se na tvorbě politik, a 
tudíž je vhodné v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU na Komisi přenést 
pravomoc přijímat roční pracovní program.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při provádění programu by Komisi 
měl být nápomocen výbor pro program 
Clo 2020.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Některé prvky ročního pracovního programu zahrnují důležitá politická rozhodnutí (např. 
priority, úpravy pro rozpis rozpočtu, ukazatele pro měření výkonu), ), jejichž cílem je doplnit 
nebo pozměnit hlavní prvky podílející se na tvorbě politik, což stanovuje toto nařízení, a tudíž 
je vhodné v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU na Komisi přenést pravomoc 
přijímat roční pracovní program.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecný a zvláštní cíl Obecný cíl

Or. en
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Odůvodnění

 Stanovení obecných a zvláštních cílů v článcích tohoto nařízení je kvůli většímu zviditelnění a 
právní jednoznačnosti pro spoluzákonodárné orgány klíčovým politickým rozhodnutím.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je posílit 
vnitřní trh prostřednictvím účinné a 
efektivní celní unie.

Obecným cílem programu je podpořit 
fungování celní unie a posílit vnitřní trh 
prostřednictvím spolupráce mezi 
zúčastněnými zeměmi, jejich celními 
orgány, jejich úředníky a externími 
odborníky.

2. Zvláštním cílem programu je podpořit 
fungování celní unie, zejména cestou 
spolupráce mezi zúčastněnými zeměmi, 
jejich celními orgány, dalšími příslušnými 
orgány, jejich úředníky a externími 
odborníky.

Tento cíl bude měřen mimo jiné podle 
následujících ukazatelů:

3. Dosažení tohoto cíle se měří těmito 
ukazateli:

– vývoj toho, jak zainteresované strany 
vnímají příspěvek programu k posílení 
vnitřního trhu;

(1) dostupnost společné komunikační sítě 
pro evropské informační systémy;

– fungování celní unie;

(2) zpětná vazba od účastníků akcí 
realizovaných v rámci programu a 
uživatelů programu.

– harmonizace a standardizace postupů 
celních kontrol.

Or. en

Odůvodnění

 Stanovení obecných a zvláštních cílů v článcích tohoto nařízení je kvůli většímu zviditelnění a 
právní jednoznačnosti pro spoluzákonodárné orgány klíčovým politickým rozhodnutím. Je 
třeba klást zvláštní důraz na harmonizaci a standardizaci postupů celních kontrol.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Priority Zvláštní cíle

Or. en

Odůvodnění

 Stanovení obecných a zvláštních cílů v článcích tohoto nařízení je kvůli většímu zviditelnění a 
právní jednoznačnosti pro spoluzákonodárné orgány klíčovým politickým rozhodnutím.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Program má tyto priority: 1. Program má tyto zvláštní cíle:
(1) podporovat přípravu, jednotné 
uplatňování a účinné provádění právních 
předpisů Unie s cílem posílit celní unii z 
hlediska účinnosti, efektivity a jednotnosti;

(a) podporovat přípravu, jednotné 
uplatňování a účinné provádění právních 
předpisů Unie s cílem posílit celní unii z 
hlediska účinnosti, efektivity a jednotnosti;

(2) posílit konkurenceschopnost 
evropských podniků usnadněním řádného 
obchodu, snižováním administrativní 
zátěže a nákladů na dodržování předpisů a 
ochranou proti nekalé soutěži;

(b) posílit konkurenceschopnost 
evropských podniků usnadněním řádného 
obchodu, snižováním administrativní 
zátěže a nákladů na dodržování předpisů a 
ochranou proti nekalé soutěži;

(3) podporovat celní orgány při ochraně 
občanů, bezpečnosti a životního prostředí;

(c) zamezovat podvodům, a chránit tak 
občany, bezpečnost a životní prostředí;

(4) zajišťovat ochranu finančních a 
hospodářských zájmů Evropské unie a 
jejích členských států;

(d) bojovat proti podvodům a posilovat 
konkurenceschopnost a bezpečnost 
formou intenzivnější spolupráce 
s mezinárodními organizacemi, třetími 
zeměmi, dalšími orgány státní správy, 
hospodářskými subjekty a jejich 
organizacemi;

(5) přispívat k účinnému fungování 
celních orgánů zlepšováním jejich 
administrativní kapacity;

(e) posílit konkurenceschopnost 
evropských podniků usnadněním obchodu 
a snižováním nákladů na dodržování 
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předpisů, a tím zajistit ochranu 
finančních a hospodářských zájmů 
Evropské unie a jejích členských států;

(6) bojovat proti podvodům a posilovat 
konkurenceschopnost a bezpečnost 
formou intenzivnější spolupráce 
s mezinárodními organizacemi, třetími 
zeměmi, dalšími orgány státní správy, 
hospodářskými subjekty a jejich 
organizacemi.

(f) přispívat k účinnému fungování 
celních orgánů zlepšováním jejich 
administrativní kapacity.

2. Každý z výše uvedených zvláštních cílů 
se měří podle ukazatele, který vychází 
z toho, jak zainteresované strany  vnímají 
příspěvek programu k realizaci zvláštních 
cílů. Tyto ukazatele budou stanoveny a 
v případě potřeby upraveny v ročním 
pracovním programu.

Or. en

Odůvodnění

 Stanovení obecných a zvláštních cílů v článcích tohoto nařízení je kvůli většímu zviditelnění a 
právní jednoznačnosti pro spoluzákonodárné orgány klíčovým politickým rozhodnutím. Dále
je důležité stanovit postup vytváření ukazatelů s cílem sledovat a hodnotit význam a dopad 
opatření, která byla v rámci programu přijata.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Operační cíle programu

Operačními cíli pro provádění a sledování 
jednoho nebo více zvláštních cílů 
uvedených v článku 5 jsou:
(a) zavést opatření, která podpoří jednotný 
výklad a provádění práva Unie v oblasti 
cel;
(b) zavést opatření, která zlepší kontrolu a 
řízení dodavatelských řetězců využívaných 
pro pohyb zboží;
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(c) udržovat a rozvíjet evropské 
informační systémy pro cla;
(d) upevnit dovednosti a schopnosti 
celních úředníků a externích odborníků 
v oblasti proclívání;
(e) podporovat rozvoj elektronické správy 
pro celní orgány a externí subjekty;
(f) zavést celní opatření, která zahrnou 
třetí země a externí odborníky;
(g) podporovat určování a sdílení 
osvědčených postupů;
(h) zřídit skupiny odborníků, kteří budou 
společně provádět zvláštní operační úkoly;
(i) podporovat a usnadňovat spolupráci na 
operační činnosti v oblasti cel s dalšími 
příslušnými orgány.

Or. en

Odůvodnění

 V zájmu většího zviditelnění a právní jednoznačnosti je vhodné v po sobě následujících 
článcích stanovit obecné, zvláštní a operativní cíle. Mimo to je žádoucí posílit operační 
činnosti celních a jiných příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) zřizování skupin, které řídí a 
koordinují činnosti spadající do jejich 
působnosti;

Or. en

Odůvodnění

Toto písmeno je součástí návrhu Komise COM (2011)706.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) budování technických kapacit, 
především co se týče pořízení a údržby 
nezbytného technického vybavení;

Or. en

Odůvodnění

Má-li být různým aspektům činnosti celních orgánů zajištěna ucelená podpora, je vhodné, aby 
se program vztahoval nejen na společné akce, budování kapacit v oblasti informačních 
technologií a na zvyšování odborné způsobilosti úředníků, ale i na budování technických 
kapacit.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. i)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) kterékoli další činnosti, které podporují 
zvláštní cíl a priority uvedené v článcích 5 
a 6;

(i) kterékoli další činnosti, které podporují 
obecné, zvláštní a operační cíle uvedené 
v článcích 5 a 6;

Or. en

Odůvodnění

Cílem je uvést toto písmeno do souladu s pozměňovacími návrhy k článku 6 a s novým 
článkem 6a.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise ve spolupráci se zúčastněnými 
zeměmi koordinuje ty aspekty zřízení a 

2. Komise ve spolupráci se zúčastněnými 
zeměmi koordinuje ty aspekty zřízení a 
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fungování unijních i neunijních složek 
systémů a infrastruktury uvedených v 
bodech 1 a 2 přílohy, které jsou nezbytné 
pro zajištění jejich operability, vzájemné 
propojenosti a soustavného zlepšování.

fungování unijních složek, jež jsou 
stanoveny v bodě 2 oddílu II přílohy, i 
neunijních složek, jež popisuje bod 1a 
oddílu II přílohy, systémů a infrastruktury 
uvedených v bodě 1 oddílu II přílohy, 
které jsou nezbytné pro zajištění jejich 
operability, vzájemné propojenosti a 
soustavného zlepšování.

Or. en

Odůvodnění

Pro zvýšení právní jistoty je nutné odkázat na ustanovení, v němž jsou popsány pojmy „unijní 
složky“ a „neunijní složky“. Součástí tohoto pozměňovacího návrhu je i technická úprava.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Unie nese náklady na pořízení, vývoj, 
instalaci, údržbu a každodenní provoz 
unijních složek; náklady na pořízení, 
vývoj, instalaci, údržbu a každodenní 
provoz neunijních složek nesou 
zúčastněné země.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné jasně rozdělit výdaje mezi Unii a zúčastněné země, a zvýšit tak právní jistotu.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění programu 
je stanoveno na 548 080 000 EUR (v 
běžných cenách).

1. Finanční krytí pro provádění programu 
je stanoveno na … EUR (v běžných 
cenách)..
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Or. en

Odůvodnění

V souladu s horizontálním přístupem zpravodaj v době, kdy ještě není znám výsledek jednání 
o víceletém finančním rámci, ponechává částku pro finanční krytí prozatím nevyplněnou.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozdělení finančních prostředků na akce, 
které lze z programu financovat, jak je 
uvedeno v článku 6, probíhá v souladu 
s oddílem I přílohy.

Or. en

Odůvodnění

Rozpis rozpočtu na podporu činností, které lze z programu financovat, je klíčovým politickým 
rozhodnutím, a proto by spoluzákonodárné orgány měly mít výsadní právo na politické vedení
při přidělování výdajových částek.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční příděl pro program může 
pokrýt také náklady vzniklé přípravnými, 
monitorovacími, auditními a hodnotícími 
činnostmi, kterých je zapotřebí pro řízení 
programu a splnění jeho cílů, zejména 
náklady na studie, na schůzky odborníků, 
informační a komunikační akce, včetně 
institucionální komunikace o politických 
prioritách Evropské unie, jestliže se 
vztahují k cílům tohoto nařízení, náklady 
spojené se sítěmi informačních 
technologií se zaměřením na zpracování a 
výměnu informací, spolu se všemi 

2. Až 0,25 % finančního krytí
stanoveného v prvním pododstavci 
odstavce 1 může pokrýt také náklady 
vzniklé přípravnými, monitorovacími, 
auditními a hodnotícími činnostmi, kterých 
je zapotřebí pro řízení programu a splnění 
jeho cílů, spolu se všemi ostatními náklady 
na technickou a administrativní pomoc, 
které vzniknou Komisi při řízení programu.
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ostatními náklady na technickou a 
administrativní pomoc, které vzniknou 
Komisi při řízení programu.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné stanovit strop pro přidělování finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených 
s přípravnými, sledovacími, kontrolními, auditními a hodnotícími činnostmi s cílem zajistit 
přidělení odpovídajících finančních prostředků na činnosti, jež přímo podporují cíle 
programu.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, 
musí rámcové dohody, rozhodnutí Rady 
přidružení nebo podobné dohody se 
třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi, grantové dohody, 
rozhodnutí o grantu a smlouvy vyplývající 
z provádění tohoto nařízení  zmocnit 
Komisi, Účetní dvůr a OLAF 
k případnému provádění výše uvedených 
auditů, kontrol a inspekcí na místě.

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec je součástí nařízení COM (2011)0706.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K provádění programu přijímá Komise
roční pracovní programy, které stanoví 
sledované cíle, očekávané výsledky, 

1. Komisi je podle článku 15 svěřena 
pravomoc přijímat formou aktů 
v přenesené pravomoci roční pracovní 
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způsob provádění a jejich celkovou 
částku. Obsahují rovněž popis akcí, které 
mají být financovány, informaci o částce 
přidělené na jednotlivé druhy akcí a 
orientační harmonogram provádění. V 
případě grantů obsahují pracovní 
programy priority, základní hodnotící 
kritéria a maximální míru 
spolufinancování. Tento prováděcí akt se 
přijme přezkumným postupem podle čl. 14 
odst. 2.

programy, jejichž součástí budou priority 
programu na daný rok z hlediska 
obecných, zvláštních a operačních cílů, 
úpravy v rozpisu rozpočtu podle druhu 
akce, hodnotící kritéria pro granty na akce 
a zavedení a v případě potřeby úpravy 
ukazatelů, které slouží k měření účinků a 
dopadů programu.

Or. en

Odůvodnění

Některé prvky ročního pracovního programu zahrnují důležitá politická rozhodnutí (priority, 
úpravy pro rozpis rozpočtu, ukazatele pro měření výkonu), jejichž cílem je, jak stanovuje toto 
nařízení, doplnit nebo pozměnit hlavní prvky podílející se na tvorbě politik, a tudíž by Komise 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU měla získat pravomoc přijímat roční
pracovní program.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při přípravě ročního pracovního 
programu bere Komise v úvahu společný 
přístup v oblasti celní politiky. Tento 
přístup je pravidelně revidován a určován 
v partnerství mezi Komisí a členskými 
státy ve Skupině pro celní politiku složené 
z vedoucích celních správ členských států 
nebo jejich zástupců a z Komise.

2. Při přípravě ročního pracovního 
programu bere Komise v úvahu společný 
přístup v oblasti celní politiky. Tento 
přístup je neustále přizpůsobován novému 
vývoji v partnerství mezi Komisí a 
členskými státy ve Skupině pro celní 
politiku složené z Komise a vedoucích 
celních správ členských států nebo jejich 
zástupců.

Or. en

Odůvodnění

Formulace stejného opatření v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 624/2007/ES ze 
dne 23. května 2007, kterým se zavádí akční program pro oblast cel ve Společenství (Clo 
2013), je jasnější, a tudíž by měla být zachována. Pozměňovací návrh přináší i změnu 
technického charakteru.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Postup projednávání ve výboru Výkon přenesené pravomoci
1. Komisi je nápomocen výbor. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

2. Přenesení pravomoci uvedené v článku 
14 je Komisi svěřeno na období počínající 
dnem …* a končící dnem 31. prosince 
2020.
2a. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
v článku 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutí 
o zrušení ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
2b. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
2c. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 14 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Některé prvky ročního pracovního programu zahrnují důležitá politická rozhodnutí (např. 
priority, úpravy pro rozpis rozpočtu, ukazatele pro měření výkonu), jejichž cílem je, jak 
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stanovuje toto nařízení, doplnit nebo pozměnit hlavní prvky podílející se na tvorbě politik, a 
tudíž je vhodné v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU na Komisi přenést 
pravomoc přijímat roční pracovní program.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ukazatele uvedené v čl. 6 odst. 2 se mimo 
jiné použijí k měření účinků a dopadů 
programu. Měří se na základě předem 
stanovených výchozích hodnot, které 
odrážejí situaci před prováděním.

Or. en

Odůvodnění

Komise ve svém návrhu několikrát hovoří o ukazatelích, a proto je důležité stanovit postup 
jejich rozvíjení s cílem sledovat a hodnotit význam a dopad opatření, která byla v rámci 
programu přijata. Má-li být tento postup dostatečně flexibilní, je třeba, aby Komise měla 
k tomuto postupu pravomoc v rámci ročního pracovního programu.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Do 31. prosince 2018 Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
hodnocení v polovině období a do 
30. června 2022 zprávu o závěrečném 
hodnocení.
Tyto zprávy se z důvodu zajištění 
informovanosti zasílají Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů.

Or. en
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Odůvodnění

Pro zajištění transparentnosti a návaznosti na související ustanovení rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 624/2007/ES ze dne 23. května 2007, kterým se zavádí akční program 
pro oblast cel ve Společenství (Clo 2013) by zpráva o hodnocení v polovině období a zpráva o 
závěrečném hodnocení měly být předány spoluzákonodárným orgánům.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Pokud zpráva o hodnocení v polovině 
období odhalí závažné nedostatky 
programu, Komise zváží, zda má 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
návrh na změnu programu.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité počítat s možnou změnou programu, a tím předejít ohrožení jeho cílů.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha – Oddíl -I (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-I. Orientační rozdělení finančních 
prostředků na akce, které lze z programu 
financovat a jež jsou uvedeny v článku 6

Druhy akcí Rozpis rozpočtu v 
%

Budování kapacit 
v oblasti 
informačních 
technologií

alespoň 75 %

Společné akce nejvýše 15 %

Budování nejvýše 5 %
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technických 
kapacit
Budování 
lidských kapacit

nejvýše 5 %

Or. en

Odůvodnění

Rozpis rozpočtu na podporu činností, které lze z programu financovat, je klíčovým politickým 
rozhodnutím, a proto by spoluzákonodárné orgány měly mít výsadní právo na politické vedení
při přidělování výdajových částek. Mimo to orientační sestavení rozpisu rozpočtu umožňuje
dodatečně přidělit prostředky na technické a administrativní výdaje, jak určuje čl. 10 odst. 2.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Příloha – oddíl I – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropské informační systémy a jejich 
unijní složky

I. Evropské informační systémy a jejich 
unijní složky

Or. en

Odůvodnění
Souvisí s pozměňovacím návrhem č. 34 k příloze – oddíl I (nový).

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Příloha I – oddíl I – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) neunijní složky, tedy všechny složky, 
které nejsou v bodě 2 označeny jako 
unijní složky.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění právní jistoty je důležité určit neunijní složky.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ_

Souvislosti

Dne 9. listopadu 2011 předložila Komise návrh nařízení o programu FISKUS, v němž sloučila 
stávající samostatné programy pro daně (Fiscalis 2013) a pro cla (Clo 2013), a to s cílem 
usnadnit dosažení cílů Komise a snížit náklady na jejich realizaci.
Členové výborů IMCO a ECON však vyjádřili množství obav ze sloučení těchto dvou 
programů a pochybnosti o tom, zda toto sloučení bude mít jakýkoli podstatný a hmatatelný
přínos. Koordinátoři výboru IMCO se dne 29. února 2012 rozhodli rozdělit návrh Komise na 
program Clo a na program Fiscalis (koordinátoři výboru ECON dospěli k témuž rozhodnutí
dne 13. února 2012). 

S ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. května 2012, která návrh též 
podpořila, Komise vyhověla žádosti výborů IMCO a ECON o rozdělení návrhu a upravila 
svůj postoj tak, aby zohlednil postoj Parlamentu a Rady, a dne 29. srpna 2012 přijala 
pozměněný návrh programů Clo 2020 a Fiscalis 2020.

Návrh Komise Clo 2020 vychází z článku 33 Smlouvy o fungování Evropské unie, který 
vyzývá Evropskou unii k přijímání opatření v oblasti celní spolupráce a celní unie EU.

V souladu s návrhem nového víceletého finančního rámce v pozměněném znění ze dne 
6. července 2012 obsahuje toto nařízení o programu Clo 2020 rozpočtový rámec ve výši 
548 080 000 EUR (v běžných cenách) na období 2014–2020.

Stanovisko zpravodaje

Pan Baldassarre, zpravodaj k tomuto návrhu nařízení, je velmi spokojen, že Komise již 
zohlednila žádost Parlamentu o rozdělení předchozího návrhu programu FISCUS do dvou 
programů Clo a Fiscalis. 

Přesto zpravodaj předkládá následující hlavní pozměňovací návrhy k návrhu Komise ze dne
29. srpna 2012:

Zvláštní a operační cíle

 V zájmu většího zviditelnění a právní jednoznačnosti je vhodné v článcích nařízení stanovit 
obecné, zvláštní a operativní cíle.

Cíl: kontrola a boj proti podvodům

S ohledem na dynamiku nových výzev v oblasti daní a na nutnost chránit občany před 
bezpečnostními riziky, která s sebou nese mezinárodní obchod se zbožím, je nutné klást 
zvláštní důraz na harmonizaci a standardizaci postupů celních kontrol a na boj proti 
podvodům. 
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Rozpis rozpočtu 

V souladu s horizontálním přístupem zpravodaj v době, kdy ještě není znám výsledek jednání 
o víceletém finančním rámci, ponechává částku pro finanční krytí prozatím nevyplněnou.

Rozpis rozpočtu na podporu činností, které lze z programu financovat, je klíčovým politickým 
rozhodnutím, a proto by spoluzákonodárné orgány měly mít výsadní právo na politické vedení
při přidělování výdajových částek.

Kromě toho je nutné zajistit určité minimum pro rozvoj a údržbu informačních systémů, 
neboť ty jsou v rozpočtu klíčové (viz předchozí program Clo 2013, kde je na ně vyčleněno 
přibližně 75–80 % celkového rozpočtu).

Navržené aktuální procentuální hodnoty byly odhadnuty podle legislativního finančního
výkazu pro oblast cel:

Dále je nutné zachovat určitou míru flexibility, aby bylo možné reagovat na změnu 
politických priorit (tj. možnost přizpůsobit rozpis rozpočtu v ročním pracovním programu).

Rozpis rozpočtu je popsán orientačně: „alespoň xx %“ a „nejvýše ... %“, a tudíž je možné 
dodatečně přidělit prostředky na technické a administrativní výdaje.

Ukazatele

Komise ve svém návrhu několikrát hovoří o ukazatelích, a proto je důležité stanovit postup 
jejich rozvíjení s cílem sledovat a hodnotit význam a dopad opatření, která byla v rámci 
programu přijata. Má-li být tento postup dostatečně flexibilní, je třeba, aby Komise měla 
k této činnosti pravomoc v rámci ročního pracovního programu.

Roční pracovní program – akty v přenesené pravomoci

Některé prvky ročního pracovního programu zahrnují důležitá politická rozhodnutí (např. 
priority, úpravy pro rozpis rozpočtu, ukazatele pro měření výkonu), jejichž cílem je, jak 
stanovuje toto nařízení, doplnit nebo pozměnit hlavní prvky podílející se na tvorbě politik, a 
tudíž je vhodné v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU na Komisi přenést 
pravomoc přijímat roční pracovní program.

Použití aktů v přenesené pravomoci chrání výsady Evropského parlamentu. Evropskému 
parlamentu zajistí možnost vetovat akt v přenesené pravomoci nebo přenesení pravomoci na 
Komisi zrušit.

Podávání zpráv

Pro zajištění transparentnosti a návaznosti na související ustanovení rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 624/2007/ES ze dne 23. května 2007, kterým se zavádí akční program 
pro oblast cel ve Společenství (Clo 2013), by zpráva o hodnocení v polovině období a zpráva 
o závěrečném hodnocení měly být předány spoluzákonodárným orgánům.



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

CS

Podpora technických kapacit

Má-li být různým aspektům činnosti celních orgánů zajištěna ucelená podpora, je vhodné, aby 
se program vztahoval nejen na společné akce, budování kapacit v oblasti informačních 
technologií a na zvyšování odborné způsobilosti úředníků, ale i na budování technických 
kapacit.

Budování technických kapacit znamená podporu zúčastněným zemím při pořizování a údržbě 
vybavení (např. skenery, laboratorní vybavení).

To je obzvlášť důležité pro zajištění efektivní ochrany vnějších hranicích EU.

Složky evropských informačních systémů

Je třeba jasně určit, nejen které složky jsou považovány za unijní, ale i které složky jsou 
pokládány za neunijní.

Mimo to je třeba ujasnit, že Unie nese náklady na vývoj a údržbu unijních složek, a náklady 
spojené s neunijními složkami nesou zúčastněné země.


