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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud muudatusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse Euroopa Liidu tollialane tegevusprogramm ajavahemikuks 2014–2020 
(„Customs 2020”) ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 624/2007/EÜ
(COM(2012)0464 – C7-0241/2012– 2011/0341A(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0706) ning muudetud ettepanekut (COM(2012)0464),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 33, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0241/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust 
(A7-0000/2012),

1. võtab esimesel lugemisel vastu allpool toodud seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Enne 2014. aastat rakendatud 
mitmeaastane tollialane tegevusprogramm 
on aidanud märkimisväärselt hõlbustada ja 
tugevdada liidu tolliasutuste koostööd. 
Paljud tolli valdkonnas rakendatud 
meetmed on piiriülesed, hõlmates ja 
mõjutades kõiki 27 liikmesriiki, ja seetõttu 
ei saa üksikud liikmesriigid neid 

(1) Tolliasutused puutuvad igapäevaselt 
kokku mitmetahuliste ülesannetega: ühelt 
poolt peavad nad tegelema püsivalt 
suurenevate kaubakogustega ning tagama 
sujuva ja lihtsustatud seaduslike kaupade 
voo, samal ajal on nad teisalt vastutavad 
ohutuse ja turvalisuse tagamise eest.
Seega, tõhus koostöö liidu tolliasutuste 
vahel on suureneva tähtsusega. Enne 
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tulemuslikult ja tõhusalt rakendada.
Komisjoni rakendatava programmiga 
„Customs 2020” luuakse liikmesriikidele 
kõnealuse koostöö arendamiseks liidu 
raamistik, mis on kulutõhusam kui oleksid
igas liikmesriigis eraldi kahe- või 
mitmepoolselt loodavad 
koostööraamistikud.

 Seetõttu on asjakohane tagada kõnealuse 
programmi jätkumine uue programmi 
kehtestamisega samas valdkonnas.

2014. aastat rakendatud mitmeaastane 
tollialane tegevusprogramm (Toll 2013) on 
aidanud hõlbustada ja tugevdada liidu 
tolliasutuste koostööd ja see on oluliselt 
kaasa aidanud tolliliidu ja siseturu 
nõuetekohasele toimimisele. Paljud tolli 
valdkonnas rakendatud meetmed on 
piiriülesed, hõlmates ja mõjutades kõiki 27 
liikmesriiki, ja seetõttu ei saa üksikud 
liikmesriigid neid tulemuslikult ja tõhusalt 
rakendada. Komisjoni rakendatava 
programmiga „Customs 2020” luuakse 
liikmesriikidele kõnealuse koostöö 
arendamiseks piiritletud liidu raamistik, 
mis on kulutõhusam kui oleks igas 
liikmesriigis eraldi kahe- või 
mitmepoolselt loodavad 
koostööraamistikud. Seetõttu on 
asjakohane tagada kõnealuse programmi 
jätkumine uue programmi kehtestamisega 
samas valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek visandab tolli praeguse olukorra ja põhjendab programmi 
jätkamise vajadust.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Programmi meetmed, st Euroopa 
infosüsteemid, tolliametnike ühismeetmed 
ning ühised koolitusalgatused, aitavad 
eeldatavasti ellu viia Euroopa 2020. aasta 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiat. Programmi 
raames luuakse raamistik meetmetele, 
mille eesmärk on tagada tõhusamad 
tolliasutused, suurendada ettevõtjate 
konkurentsivõimet, edendada tööhõivet ja 

(2) Programmi meetmed, st Euroopa 
infosüsteemid, tolliametnike ühismeetmed 
ning ühised koolitusalgatused, aitavad 
eeldatavasti ellu viia Euroopa 2020. aasta 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiat. Programmi 
raames luuakse raamistik meetmetele, 
mille eesmärk on tagada tõhusamad 
tolliasutused, suurendada ettevõtjate 
konkurentsivõimet, edendada tööhõivet ja 
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kaitsta liidu finants- ja majandushuve ning 
seega aitab ta aktiivselt tugevdada tolliliidu 
toimimist.

kaitsta liidu finants- ja majandushuve ning 
seega aitab ta aktiivselt tugevdada tolliliidu 
toimimist, nii et ettevõtjad ja kodanikud 
saaksid kasu siseturu ja 
maailmakaubanduse kogu potentsiaalist.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek rõhutab tolliliidu toimimise tugevdamisest tulenevat kasu.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Programmi eesmärkide seadmisel on 
võetud arvesse kindlakstehtud probleeme 
ja ülesandeid, mis seisavad tollivaldkonnas 
ees järgmisel aastakümnel. Programmil 
peaks ka edaspidi olema tähtis roll sellistes 
olulistes valdkondades nagu liidu 
tolliõiguse ja sellega seotud õiguse ühtne 
rakendamine. Lisaks on programmi keskne 
ülesanne kaitsta liidu finants- ja 
majandushuve, tagada ohutus ja 
turvalisus, hõlbustada kaubandust, tehes 
muu hulgas ühisjõupingutusi pettusega 
võitlemisel, ning suurendada tolliasutuste 
haldussuutlikkust.

(4) Programmi eesmärkide seadmisel on 
võetud arvesse kindlakstehtud probleeme 
ja ülesandeid, mis seisavad tollivaldkonnas 
ees järgmisel aastakümnel. Programmil 
peaks ka edaspidi olema tähtis roll sellistes 
olulistes valdkondades nagu liidu 
tolliõiguse ja sellega seotud õiguse ühtne 
rakendamine. Lisaks on programmi keskne 
ülesanne kaitsta liidu finants- ja 
majandushuve, hõlbustada kaubandust ning 
suurendada tolliasutuste haldussuutlikkust.
Kindlaksmääratud uute ülesannete 
dünaamikat arvesse võttes ja vajadust 
kaitsta kodanikke rahvusvahelise 
kaubandusega kaasnevate ohutust ja 
turvalisust ähvardavate ohtude eest, tuleks 
suuremat tähelepanu pöörata pettuse 
vastu võitlemisele. Pealegi on väheste 
ressursside puhul veel suurem surve 
rajada tollikontroll tulemuslikule ja 
tõhusale ohtude eesmärgistamisele, et 
tugevdada tolli riskijuhtimist.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tõstab esile eesmärgi, et kaitsta kodanikke rahvusvahelise 
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kaubandusega kaasnevate ohutust ja turvalisust ähvardavate ohtude eest ja toetada võitlust 
salakaubanduse ja pettuse vastu komisjoni ja liikmesriikide tegutsemisvõimekuse tõstmise 
abil. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa infosüsteemid mängivad 
äärmiselt tähtsat rolli liidu tollisüsteemide 
tugevdamisel ja seetõttu tuleks neid ka 
edaspidi programmi raames rahastada. 
Lisaks tuleks ette näha võimalus lisada 
programmi ka liidu õigusaktide alusel 
loodud uued tolliga seotud infosüsteemid. 
Euroopa infosüsteemid peaksid vajaduse 
korral põhinema ühistel arengumudelitel ja 
IT-arhitektuuril.

(6) Euroopa infosüsteemid mängivad 
äärmiselt tähtsat rolli liidu tollisüsteemide 
tugevdamisel ja seetõttu tuleks neid ka 
edaspidi programmi raames rahastada. 
Lisaks tuleks ette näha võimalus lisada 
programmi ka liidu õigusaktide alusel 
loodud uued tolliga seotud infosüsteemid. 
Euroopa infosüsteemid peaksid vajaduse 
korral põhinema ühistel arengumudelitel ja 
IT-arhitektuuril, et suurendada 
tolliasutuste paindlikkust ja tõhusust.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tõstab esile Euroopa infosüsteemide ühiste arengumudelite ja 
IT-arhitektuuri eesmärgid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Tehnilise suutlikkuse suurendamine 
aitab tagada ohutust ja turvalisust ning 
soodustab seaduslikku kaubandust. 
Kindlaksmääratud rahaliste piirangute 
tõttu, mida paljud liikmesriigid praegu 
kogevad, on ilmnenud, et vajalike 
seadmete (nt skännerid, laboriseadmed 
jne) soetamine ja hooldamine on 
problemaatiline, mis omakorda seab ohtu 
liidu välispiiride tõhusa kaitsmise. 
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Seetõttu on hädavajalik anda rahalist 
toetust vajalike tehniliste vahendite 
soetamiseks ja hooldamiseks. 

Or. en

Selgitus

Et tagada kõikehõlmav toetus tolliasutuste mitmesugustele tegevusaspektidele, on asjakohane, 
et programm ei kata ainult ühismeetmetega, IT-suutlikkuse suurendamisega ja tolliametnike 
pädevuse suurendamisega seotud kulusid, vaid ka tehnilise suutlikkuse suurendamisega 
seotud kulusid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kuna Euroopa infosüsteemid on 
programmi peamine element, on ülimalt 
tähtis eraldada asjakohased vahendid 
nende arendamiseks ja toimimiseks. 
Lisaks peaks programm tagama eelarve 
teatud paindlikkuse, et kohanduda 
muutunud poliitiliste prioriteetidega.

Or. en

Selgitus

Eelarve jaotamine toetuskõlblike meetmete toetamiseks on tähtis poliitikavalik ja seetõttu 
peaks kaasseadusandjatel olema eelisõigus anda poliitilisi suuniseid kulusummade jaotamise 
osas. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Programmi tulemuslikkuse 
hindamiseks tuleb luua programmi üld-, 
eri- ja tegevuseesmärkidega seotud 
näitajad, vajaduse korral tuleb neid 
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näitajad muuta iga-aastases 
tööprogrammis.

Or. en

Selgitus

Kuna komisjoni ettepanek sisaldab mitmeid viiteid näitajatele, on oluline kehtestada näitajate 
arendamise protsess, et jälgida ja hinnata programmi raames võetud meetmete väärtust ja 
mõju. Selleks et tagada nimetatud protsessis vajalikul tasemel paindlikkus, on asjakohane 
anda komisjonile volitus tegutseda iga-aastase tööprogrammi raamistikus.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Vastavalt 2010. aasta eelarve 
läbivaatamist käsitleva teatise kohasele 
komisjoni kohustusele muuta 
rahastamisprogrammid ühtsemaks ja 
lihtsamaks tuleks juhul, kui programmiga 
ette nähtud meetmetel on eri 
rahastamisvahenditega ühised eesmärgid, 
jagada ressursse teiste liidu 
rahastamisvahenditega, välistades siiski 
kahekordse rahastamise. Käesoleva 
programmi raames võetud meetmetega 
tuleks tagada liidu vahendite kasutamise 
ühtsuse tolliliidu toimimise toetamisel.

(10) Vastavalt 2010. aasta eelarve 
läbivaatamist käsitleva teatise kohasele 
komisjoni kohustusele muuta 
rahastamisprogrammid ühtsemaks ja 
lihtsamaks võib juhul, kui programmiga 
ette nähtud meetmetel on eri 
rahastamisvahenditega ühised eesmärgid, 
jagada ressursse teiste liidu 
rahastamisvahenditega, välistades siiski 
kahekordse rahastamise. Käesoleva 
programmi raames võetud meetmetega 
tuleks tagada liidu vahendite kasutamise 
ühtsuse tolliliidu toimimise toetamisel.

Or. en

Selgitus

On oluline rõhutada vahendite jagamise võimalikkust taolise praktika soodustamise asemel, 
kuna see on seotud taotletavate hindamise eesmärkidega.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada ühetaolised 
tingimused käesoleva määruse 
rakendamiseks, tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused iga-aastaste 
tööprogrammide kehtestamiseks. Neid 
volitusi tuleks rakendada kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna iga-aastane tööprogramm hõlmab olulisi poliitikavalikuid (tähtsaimad ülesanded, 
eelarve jaotamise kohandamine, tulemuslikkuse hindamise näitajad), mille eesmärk on 
täiendada või muuta käesolevas määruses sätestatud esmaseid poliitikakujundamise 
vahendeid, on otstarbekas delegeerida komisjonile volitused võtta ELi toimimise lepingu 
artikli 290 alusel vastu iga-aastane tööprogramm.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Selleks et nõuetekohaselt 
reageerida muutunud poliitilistele 
prioriteetidele, tuleks komisjonile 
delegeerida volitused võtta Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 alusel vastu 
iga-aastaseid tööprogramme. On eriti 
tähtis, et komisjon viiks oma 
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ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil. 
Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Selgitus

Kuna iga-aastane tööprogramm hõlmab olulisi poliitikavalikuid (nt tähtsaimad ülesanded, 
eelarve jaotamise kohandamine, tulemuslikkuse hindamise näitajad), mille eesmärk on 
täiendada või muuta käesolevas määruses sätestatud esmaseid poliitikakujundamise 
vahendeid, on otstarbekas delegeerida komisjonile volitused võtta ELi toimimise lepingu 
artikli 290 alusel vastu iga-aastane tööprogramm.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Komisjoni peaks käesoleva 
programmi rakendamisel abistama 
programmi „Customs 2020” komitee.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna iga-aastane tööprogramm hõlmab olulisi poliitikavalikuid (nt tähtsaimad ülesanded, 
eelarve jaotamise täpsustamine, tulemuslikkuse hindamise näitajad), mille eesmärk on 
täiendada või muuta käesolevas määruses sätestatud esmaseid poliitikakujundamise 
vahendeid, on otstarbekas delegeerida komisjonile volitused kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 290 õigus võtta vastu iga-aastane tööprogramm.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üld- ja erieesmärk Üldeesmärk

Or. en

Selgitus

Suurema läbipaistvuse ja õigusliku selguse huvides on kaasseadusandjate tähtsaimaks 
poliitikavalikuks sätestada määruse artiklites üld- ja erieesmärgid.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi üldeesmärk on tugevdada 
siseturgu tõhusa ja tulemusliku tolliliidu 
kaudu.

Programmi üldeesmärk on toetada 
tolliliidu toimimist ja tugevdada siseturgu 
osalevate riikide, nende tolliasutuste, 
muude pädevate asutuste, nende ametnike 
ja välisekspertide koostöö kaudu.

2. Programmi erieesmärk on toetada 
tolliliidu toimimist eelkõige osalevate 
riikide, nende tolliasutuste, muude 
pädevate asutuste, nende ametnike ja 
välisekspertide koostöö kaudu.

Seda eesmärki tuleb muuhulgas hinnata 
järgnevate näitajate alusel:

3. Selle eesmärgi saavutamist hinnatakse 
järgmiste näitajate alusel:

– programmi sidusrühmade arvamuse 
arendamine programmi panuse kohta 
siseturu tugevdamiseks;

(1) Euroopa infosüsteemide juurdepääs 
ühisele teabevõrgule;

– tolliliidu toimimine;

(2) programmimeetmetes osalejate ja
programmi kasutajate tagasiside.

– tollikontrolli protseduuride 
kooskõlastamine ja ühtlustamine.

Or. en

Selgitus

Suurema läbipaistvuse ja õigusliku selguse huvides on kaasseadusandjate tähtsaimaks 
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poliitikavalikuks sätestada määruse artiklites üld- ja erieesmärgid. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata tollikontrolli protseduuride kooskõlastamisele ja ühtlustamisele. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tähtsaimad ülesanded Erieesmärgid

Or. en

Selgitus

Suurema läbipaistvuse ja õigusliku selguse huvides on kaasseadusandjate tähtsaimaks 
poliitikavalikuks sätestada määruse artiklites üld- ja erieesmärgid.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi tähtsaimad ülesanded on 
järgmised:

1. Programmi erieesmärgid on järgmised:

(1) toetada liidu õiguse ettevalmistamist, 
ühtset kohaldamist ning tõhusat 
rakendamist eesmärgiga suurendada 
tolliliidu tõhusust, tulemuslikkust ja 
ühtsust;

(a) toetada liidu õiguse ettevalmistamist, 
ühtset kohaldamist ning tõhusat 
rakendamist eesmärgiga suurendada 
tolliliidu tõhusust, tulemuslikkust ja 
ühtsust;

(2) tugevdada Euroopa ettevõtjate 
konkurentsivõimet seadusliku kaubanduse 
soodustamise, õigusnormide täitmise ja 
halduskoormusega seotud kulude 
vähendamise ning kõlvatu konkurentsi eest 
kaitsmise kaudu;

(b) tugevdada Euroopa ettevõtjate 
konkurentsivõimet seadusliku kaubanduse 
soodustamise, õigusnormide täitmise ja 
halduskoormusega seotud kulude 
vähendamise ning kõlvatu konkurentsi eest 
kaitsmise kaudu;

(3) toetada tolli kodanike ja keskkonna
kaitsmisel ning ohutuse ja turvalisuse 
tagamisel;

(c) pettuse ärahoidmine, et kaitsta 
kodanike ja keskkonna ohutust ja 
turvalisust;

(4) tagada Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide finants- ja majandushuvide 
kaitse;

(d) võidelda pettuse vastu ning 
suurendada konkurentsivõimet, ohutust ja 
turvalisust rahvusvaheliste 
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organisatsioonide, kolmandate riikide, 
muude valitsusasutuste, ettevõtjate ja 
nende organisatsioonidega tehtava 
koostöö tugevdamise kaudu;

(5) aidata kaasa tolliasutuste tõhusale 
toimimisele nende haldussuutlikkuse 
suurendamise kaudu;

(e) suurendada Euroopa ettevõtjate 
konkurentsivõimet kaubanduse 
hõlbustamise ja õigusnormide täitmisega 
seonduvate kulude vähendamise abil, et 
tagada Euroopa Liidu ja liikmesriikide
finants- ja majandushuvide kaitse;

(6) võidelda pettuse vastu ning 
suurendada konkurentsivõimet, ohutust ja 
turvalisust rahvusvaheliste 
organisatsioonide, kolmandate riikide, 
muude valitsusasutuste, ettevõtjate ja 
nende organisatsioonidega tehtava 
koostöö tugevdamise kaudu.

(f) aidata kaasa tolliasutuste tõhusale 
toimimisele nende haldussuutlikkuse 
suurendamise kaudu.

2. Iga eespool nimetatud erieesmärgi 
saavutamist hinnatakse näitaja alusel, mis 
põhineb programmi sidusrühmade 
arvamusel programmi panuse kohta 
erieesmärkide saavutamisse. Näitajad 
tuleb luua ja vajadusel muuta iga-
aastases tööprogrammis.

Or. en

Selgitus

Suurema läbipaistvuse ja õigusliku selguse huvides on kaasseadusandjate tähtsaimaks 
poliitikavalikuks sätestada määruse artiklites üld- ja erieesmärgid. Peale selle on vaja 
kehtestada näitajate arendamise protsess, et jälgida ja hinnata programmi raames võetud 
meetmete väärtust ja mõju.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Programmi tegevuseesmärgid

Artiklis 5 sätestatud ühe või mitme 
erieesmärgi rakendamise ja selle üle 
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järelevalve teostamise tegevuseesmärgid 
on järgmised:
(a) võtta kasutusele meetmed, mis 
toetavad tolliseadusi käsitlevate liidu 
õigusaktide ühetaolist mõistmist ja 
rakendamist;
(b) võtta kasutusele meetmed kaupade 
liikumise turustusahela kontrolli ja 
juhtimise täiustamiseks;
(c) luua ja hallata tollialaseid Euroopa 
infosüsteeme;
(d) tugevdada tolliametnike ja 
välisekspertide tollialaseid oskusi ja 
pädevust; 
(e) toetada e-halduse väljatöötamist 
tolliasutuste ning väliste sidusrühmade 
jaoks;
(f) võtta kasutusele tollindusega seotud 
meetmed, millesse on kaasatud 
kolmandad riigid ja väliseksperdid;
(g) toetada parimate tavade 
kindlakstegemist ja jagamist;
(h) luua eksperdirühmad, mis täidavad 
koos konkreetseid operatiivülesandeid;
(i) toetada ja hõlbustada tollimeetmete 
ühist tegutsemist teiste pädevate 
asutustega.

Or. en

Selgitus

 Suurema läbipaistvuse ja õigusliku selguse huvides on kaasseadusandjate tähtsaimaks 
poliitikavalikuks sätestada määruse artiklites üld- ja erieesmärgid. Peale selle tuleb 
tugevdada tollimeetmete ühist tegutsemist teiste pädevate asutustega.



PR\914837ET.doc 17/29 PE496.681v01-00

ET

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) juhtrühmade loomine ja meetmete 
kooskõlastamine jääb nende 
pädevusalasse;

Or. en

Selgitus

Käesolev artikkel on juba lisatud komisjoni ettepanekusse COM(2011) 706.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – punkt 1 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tehnilise suutlikkuse suurendamine, 
eelkõige tehniliste seadmete soetamine ja 
hooldamine;

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada kõikehõlmav toetus tolliasutuste tegevuse mitmesugustele aspektidele, on 
asjakohane, et programm ei kata ainult ühismeetmetega, IT-suutlikkuse suurendamisega ja 
tolliametnike pädevuse suurendamisega seotud kulusid, vaid ka tehnilise suutlikkuse 
suurendamisega seotud kulusid.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – punkt 1 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) mis tahes muu tegevus, mis toetab 
artiklites 5 ja 6 sätestatud erieesmärkide ja 

(i) mis tahes muu tegevus, mis toetab 
artiklites 5 ja 6 sätestatud üldiste, eri- ja 
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tähtsaimate ülesannete täitmist; tegevuseesmärkide saavutamist;

Or. en

Selgitus

Selleks et ühtlustada artiklit 6 ja uut artiklit 6 a (uus) muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kooskõlastab koostöös 
osalevate riikidega lisa punktides 1 ja 2
osutatud süsteemide ja taristu ELi ja 
muude komponentide loomise ja 
toimimisega seotud aspektid, et tagada 
nende toimivus, vastastikune ühenduvus ja 
pidev täiustamine.

2. Komisjon kooskõlastab koostöös 
osalevate riikidega lisa II jaotise punktis 2 
sätestatud ELi komponentide loomise ja 
toimimisega seotud aspektid; muud lisa II 
jaotise punktis 1a kirjeldatud 
komponendid, ning lisa II jaotise punktis 
1 osutatud süsteemid ja taristud, et tagada 
nende toimivus, vastastikune ühenduvus ja 
pidev täiustamine. 

Or. en

Selgitus

Õigusliku usaldatavuse suurendamiseks on vajalik viidata õigussätetele, mis annavad 
mõistete „ELi komponendid” ja „muud komponendid” kirjeldused. Käesolev valik sisaldab 
ka tehnilist muudatusettepanekut. 

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liit kannab ELi komponentide 
soetamise, arendamise, paigaldamise, 
hooldamise kulud ja jooksvad 
tegevuskulud, samal ajal muude 
komponentide soetamise, arendamise, 
paigaldamise hooldamise kulud ja 
jooksvad tegevuskulud jäävad osalevate 



PR\914837ET.doc 19/29 PE496.681v01-00

ET

liikmesriikide kanda. 

Or. en

Selgitus

Liidu ja osalevate liikmesriikide kulud tuleb jaotada selgepiiriliselt, et suurendada õiguslikku 
usaldatavust. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett on 548 080 000 eurot 
(hetkehindades).

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett on … eurot
(hetkehindades).

Or. en

Selgitus

Vastavalt horisontaalsele lähenemisviisile jättis raportöör selles etapis, mitmeaastase 
finantsraamistiku läbirääkimiste tulemuste ootamise ajaks, rahastamispaketi summa välja. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahaliste vahendite jagamine 
toetuskõlblike meetmete vahel vastavalt 
sätetele artiklis 6, peab olema tagatud lisa 
jaotise -I kohaselt.

Or. en

Selgitus

Eelarve jaotamine toetuskõlblike meetmete toetamiseks on oluline poliitikavalik ja seetõttu 
peaks kaasseadusandjatel olema eelisõigus anda poliitilisi suuniseid kulusummade jaotamise 
osas.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi rahalistest vahenditest võib 
katta ka programmi haldamiseks ja selle 
eesmärkide saavutamiseks vajalike 
ettevalmistustööde, järelevalve, kontrolli, 
auditi ja hindamise, eelkõige uuringute, 
asjatundjate kohtumiste, info- ja 
kommunikatsioonimeetmetega (sh 
ettevõtjate teavitamine Euroopa Liidu 
poliitilistest prioriteetidest, mis on seotud 
käesoleva määruse eesmärkidega) seotud 
kulusid, infotöötlemisele ja -vahetusele 
keskendatud IT-võrkudega seotud kulusid
ning kõiki muid tehnilisi ja 
haldusabikulusid, mis komisjonile 
programmi juhtimisel tekivad.

2. Kuni 0,25 % rahastamispaketist, mis on 
toodud lõike 1 esimeses lõigus, võib katta
ka programmi haldamiseks ja selle 
eesmärkide saavutamiseks vajalike 
ettevalmistustööde, järelevalve, kontrolli, 
auditi ja hindamisega seotud kulusid ning 
kõiki muid tehnilisi ja haldusabikulusid, 
mis komisjonile programmi juhtimisel 
tekivad.

Or. en

Selgitus

Et otseselt programmi eesmärke toetavateks meetmeteks eraldataks piisavad rahalised 
vahendid, tuleb rahalistele vahenditele, millest kaetakse ettevalmistustööde, järelevalve, 
kontrolli, auditi ja hindamisega seotud kulusid, ülempiir seada.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 
kohaldamist, volitatakse kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega sõlmitud 
raamlepingutes, assotsiatsiooninõukogu 
otsustes ja muudes sarnastes lepingutes 
ning käesoleva määruse rakendamisest 
tulenevates toetuslepingutes, toetuse 
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andmise otsustes ja lepingutes komisjoni, 
kontrollikoda ja Euroopa Pettustevastase 
Ameti selliste auditite, kohapealsete 
kontrollide ja inspekteerimiste tegemiseks.

Or. en

Selgitus

Lõige on lisatud dokumenti COM (2011)0706.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendamiseks võtab 
komisjon vastu iga-aastased 
tööprogrammid, milles nähakse ette 
eesmärgid, oodatavad tulemused,
rakendamise meetod ja programmide 
kogumaht. Samuti esitatakse neis 
rahastatavate meetmete kirjeldus, igale 
meetmele eraldatav ligikaudne summa ja
rakendamise ligikaudne ajakava. Toetuste 
kohta on tööprogrammides märgitud 
prioriteedid, peamised 
hindamiskriteeriumid ja maksimaalne 
kaasrahastamismäär. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu artikli 14 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud meetmeid kooskõlas 
artikliga 15 iga-aastase tööprogrammi 
raames, sealhulgas ka programmi iga-
aastased prioriteedid seoses üld-, eri- ja 
tegevuseesmärkidega, eelarve jaotamine 
vastavalt meetme tüübile ning programmi 
tulemuslikkuse ja mõjude näitajate 
loomine ja vajadusel muutmine.

Or. en

Selgitus

Kuna iga-aastane tööprogramm hõlmab olulisi poliitikavalikuid (tähtsaimad ülesanded, 
eelarve jaotamise kohandamine, tulemuslikkuse hindamise näitajad), mille eesmärk on 
täiendada või muuta käesolevas määruses sätestatud esmaseid poliitikakujundamise 
vahendeid, on otstarbekas delegeerida komisjonile volitused võtta ELi toimimise lepingu 
artikli 290 alusel vastu iga-aastane tööprogramm.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga-aastase tööprogrammi koostamisel 
võtab komisjon arvesse ühist 
lähenemisviisi tollipoliitikale. Selle
lähenemisviisi vaatavad korrapäraselt läbi 
ja kehtestavad koostöös komisjon ja 
liikmesriigid tollipoliitika töörühmas, kuhu 
kuuluvad liikmesriikide tolliasutuste juhid 
või nende esindajad ja komisjon.

2. Iga-aastase tööprogrammi koostamisel 
võtab komisjon arvesse ühist 
lähenemisviisi tollipoliitikale. Seda
lähenemisviisi kohandavad pidevalt uute 
arengutega koostöös komisjon ja 
liikmesriigid tollipoliitika töörühmas, kuhu 
kuuluvad komisjon, liikmesriikide 
tolliasutuste juhid või nende esindajad.

Or. en

Selgitus

Kuna antud sätte sõnastus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai 2007 aasta otsuses nr 
624/2007/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tollialane tegevusprogramm (Toll 2013), 
selgem, siis tuleks see alles jätta. Sellesse valikusse on juurde arvatud ka tehniline 
muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komiteemenetlus Volituste delegeerimine
1. Komisjoni abistab komitee. Kõnealune 
komitee on komitee määruse (EL) 
nr 182/2011 tähenduses.

1. Komisjonile antakse käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte.

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

2. Artiklis 14 osutatud volitused 
delegeeritakse komisjonile alates ...* ja 
lõpevad 31. detsembril 2020.
2 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklis 14 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses täpsustatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast otsuse avaldamist Euroopa 
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Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta mis 
tahes juba kehtivate delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.
2 b. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
2 c. Artikli 14 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei 
ole esitanud sellele vastuväiteid kahe kuu 
jooksul alates sellest, kui õigusakt 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavaks tehti, või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne nimetatud 
ajavahemiku möödumist teatanud, et ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.

Or. en

Selgitus

Kuna iga-aastane tööprogramm hõlmab olulisi poliitikavalikuid (nt tähtsaimad ülesanded, 
eelarve jaotamise kohandamine, tulemuslikkuse hindamise näitajad), mille eesmärk on 
täiendada või muuta käesolevas määruses sätestatud esmaseid poliitikakujundamise 
vahendeid, on otstarbekas delegeerida komisjonile volitused võtta ELi toimimise lepingu 
artikli 290 alusel vastu iga-aastane tööprogramm.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõikes 2 osutatud näitajaid tuleks 
kasutada muuhulgas ka programmi 
tulemuslikkuse ja mõjude hindamisel. 
Neid tuleb võrrelda eelnevalt määratletud 
lähtejoonega, mis kajastab olukorda enne 
eesmärkide elluviimist.
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Or. en

Selgitus

Kuna komisjoni ettepanek sisaldab mitmeid viiteid näitajatele, on vaja kehtestada näitajate 
arendamise protsess, et jälgida ja hinnata programmiga võetavate meetmete väärtust ja mõju. 
Selleks et tagada nimetatud protsessis vajalikul tasemel paindlikkus, on asjakohane anda 
komisjonile volitus tegutseda iga-aastase tööprogrammi raamistikus.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
vahehindamise aruande 31. detsembriks 
2018 ja lõpphindamise aruande 
30. juuniks 2022.
Nimetatud aruanded saadetakse 
teavitamise eesmärgil Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse ning praegu kehtivate Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai 2007 aasta 
otsuses nr 624/2007/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tollialane tegevusprogramm (Toll 
2013), toodud sätete jätkuvuse tagamiseks, tuleks vahe- ja lõpphinnangute aruanded edastada 
kaasseadusandjatele.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Juhul kui vahehindamise aruandes
tulevad ilmsiks programmi suured 
puudujäägid, peaks komisjon kaaluma 
programmi muudatusettepaneku esitamist 
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Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

Or. en

Selgitus

Programmi võimaliku muudatusettepaneku kavandamine on tähtis, et mitte kahjustada 
programmi eesmärke.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – jaotis -I (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-I. Ligikaudne vahendite eraldamine 
artiklis 6 nimetatud toetuskõlblikele 

meetmetele 
Meetmete tüübid Eelarve 

jaotamine 
protsentides

IT-suutlikkuse 
suurendamine:

vähemalt 75 %

Ühismeetmed kuni 15 %
Tehnilise 
suutlikkuse 
suurendamine 

kuni 5 %

Inimressursside 
loomine

kuni 5 %

Or. en

Selgitus

Eelarve jaotamine toetuskõlblike meetmete toetamiseks on oluline poliitikavalik ja seetõttu 
peaks kaasseadusandjatel olema eelisõigus anda poliitilisi suuniseid kulusummade jaotamise 
osas. Pealegi võimaldab eelarve ligikaudne jaotamine eraldada lisavahendeid artikli 10 
lõikes 2 sätestatud tehniliste ja halduskulude katteks.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I jaotis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa infosüsteemid ja nende ELi 
komponendid

I. Euroopa infosüsteemid ja nende ELi 
komponendid

Or. en

Selgitus
Seotud lisa I jaotise (uus) muudatusettepanekuga 34.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I jaotis – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) muud komponendid on kõik need, 
mida ei kirjeldata punktis 2 ELi 
komponentidena. 

Or. en

Selgitus

Õigusliku usaldusväärsuse tagamiseks on vaja kindlaks määrata muud komponendid.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

9. novembril 2011 esitas komisjon ettepaneku võtta vastu Fiscus programmi määrus, mis 
ühendas kaks eraldi programmi, maksustamisprogrammi (Fiscalis 2013) ja tolliprogrammi 
(Toll 2013), üheks, eesmärgiga lihtsustada ja vähendada komisjoni kulusid. 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ja majandus- ja rahanduskomisjoni liikmed tõstatasid kahe 
programmi ühendamisega seoses mitmeid küsimusi ning kahtlesid, kas ühendamisega 
kaasneb märgatav ja tõeline kasu. 29. veebruaril 2012 võtsid siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni koordinaatorid vastu otsuse jagada komisjoni ettepanek 
programmideks „Customs” ja „Fiscalis” (majandus- ja rahanduskomisjoni koordinaatorid 
tegid samasuguse otsuse 13. veebruaril 2012). 

Peale esimeeste konverentsi 16. mai 2012. aasta otsust, mis toetas siseturu- ja 
tarbijakitsekomisjoni ja majandus- ja rahanduskomisjoni taotlust jagamise suhtes, kohandas 
komisjon oma arvamust parlamendi ja nõukogu seisukohta arvesse võttes ning 29. augustil 
2012 võttis vastu muudetud ettepanekud „Customs 2020” ja „Fiscalis 2020”.

Komisjoni programmi „Customs 2020” käsitleva ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikkel 33, milles kutsutakse Euroopa Liitu üles võtma meetmeid seoses 
tollikoostöö ja ELi tolliliiduga.

Vastavalt 6. juulil 2012 muudetud uue mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekule sisaldab 
käesolev, programmi „Customs 2020” käsitlev määrus 548 080 000 euro (hetkehindades) 
suurust eelarveraamistikku ajavahemikuks 2014–2020.

Raportööri seisukoht

Raffaele Baldassarre, toimiku raportöör, on äärmiselt rahul, et komisjon on juba arvesse 
võtnud parlamendi palvet jagada eelnev programm „Fiscus“ kaheks programmiks „Customs“ 
ja „Fiscalis“. 

Sellele vaatamata esitas raportöör järgmised peamised muudatusettepanekud komisjoni 
29. augusti 2012. aasta ettepanekule: 

Eri- ja tegevuseesmärgid

Suurema läbipaistvuse ja õigusliku selguse huvides on asjakohane luua määruse artiklites üld-
, eri ja tegevuseesmärgid.

Eesmärk: kontrollida ja võidelda pettustega

Kindlaksmääratud uute ülesannete dünaamikat arvesse võttes ja vajadust kaitsta kodanikke 
rahvusvahelise kaubandusega kaasnevate ohutust ja turvalisust ähvardavate ohtude eest, 
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tuleks suuremat tähelepanu pöörata tollikontrolli ja pettustega võitlemise protsesside 
ühtlustamisele ja standardimisele. 

Eelarve jaotamine 

Vastavalt horisontaalsele lähenemisviisile jättis raportöör selles etapis, mitmeaastase 
finantsraamistiku läbirääkimiste tulemuste ootamise ajaks, rahastamispaketi summa välja. 

Eelarve jaotamine toetuskõlblike meetmete toetamiseks on oluline poliitikavalik ja seetõttu 
peaks kaasseadusandjatel olema eelisõigus poliitiliste suuniste andmisel kulusummade 
jaotamise osas.

Pealegi, kuna IT-süsteemid on eelarves tähtsal kohal (vaata eelnevat „Toll 2013“ programmi, 
kus ligikaudu 75–80 % kogu eelarvest oli eraldatud infotehnoloogiale), tuleb teatud 
miinimum tagada IT-süsteemide arendamiseks ja hooldamiseks. 

Pakutud tegelikud protsendiväärtused on hinnangulised ning põhinevad tolliosa õiguslikule 
finantsaruandele:

Lisaks tuleb säilitada ka teatud paindlikkus, et reageerida muutunud poliitika prioriteetidele 
(nt võimalus võtta vastu eelarve jaotamine iga-aastases tööprogrammis).

Arvestades fakti, et eelarve jaotamine on sõnastatud indikatiivselt: „vähemalt xx %” ja "kuni 
... %", võimaldab see eraldada lisavahendeid tehniliste ja halduskulude katteks. 

Näitajad

Kuna komisjoni ettepanek sisaldab mitmeid viiteid näitajatele, on oluline kehtestada näitajate 
arendamise protsess, et jälgida ja hinnata programmi raames võetud meetmete väärtust ja 
mõju. Selleks et tagada nimetatud protsessis vajalikul tasemel paindlikkus, on asjakohane 
anda komisjonile volitus tegutseda iga-aastase tööprogrammi raamistikus. 

Iga-aastane tööprogramm ja delegeeritud õigusaktid

Kuna iga-aastane tööprogramm hõlmab olulisi poliitikavalikuid (nt tähtsaimad ülesanded, 
eelarve jaotamise täpsustamine, tulemuslikkuse hindamise näitajad), mille eesmärk on 
täiendada või muuta käesolevas määruses sätestatud esmaseid poliitikakujundamise 
vahendeid, on otstarbekas delegeerida komisjonile volitused võtta ELi toimimise lepingu 
artikli 290 alusel vastu iga-aastane tööprogramm.

Delegeeritud aktidele tuginemine kaitseb Euroopa Parlamendi eelisõigusi. See võimaldab 
Euroopa Parlamendil keelustada kavandatavat õigusakti või tühistada komisjonile 
delegeeritud volitusi.

Aruandlus

Läbipaistvuse ning hetkel kehtivate Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai 2007 aasta 
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otsuses nr 624/2007/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tollialane tegevusprogramm (Toll 
2013), toodud sätete jätkuvuse tagamiseks, tuleks vahe- ja lõpphinnangute aruanded edastada 
kaasseadusandjatele. 

Tehnilise suutlikkuse toetamine

Et tagada kõikehõlmav toetus tolliasutuste mitmesugustele tegevusaspektidele, on asjakohane, 
et programm ei kata ainult ühismeetmetega, IT-suutlikkuse suurendamisega ja tolliametnike 
pädevuse suurendamisega seotud kulusid, vaid ka tehnilise suutlikkuse suurendamisega 
seotud kulusid.

Tehnilise suutlikkuse suurendamine tähendab osalevate liikmesriikide toetamist seadmete (nt 
skannerid, laboriseadmed) soetamisel ja hooldamisel.

See on eriti tähtis ELi välispiiride tõhusa kaitse tagamiseks. 

Euroopa infosüsteemide komponendid

Selgepiiriliselt tuleb kindlaks määrata mitte ainult komponendid, mida saab lugeda ELi 
komponentideks vaid ka muud komponendid.

Lisaks, peaks olema selge, et liit kannab ELi komponentide arendamise ja hooldamise kulud, 
samal ajal kui osalevad liikmesriigid kannavad muude komponentide kulud. 


