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***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
unionin tullitoimintaa kaudella 2014–2020 koskevan toimintaohjelman (Tulli 2020) 
perustamisesta ja päätöksen N:o 624/2007/EY kumoamisesta
(COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0706) ja muutetun ehdotuksen (COM(2012)0464),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 33 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0241/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tullialaa koskevalla monivuotisella 
toimintaohjelmalla, joka oli voimassa 
ennen vuotta 2014, on helpotettu ja 
vahvistettu huomattavasti
tulliviranomaisten keskinäistä yhteistyötä 
unionin alueella. Monet tullialan toimet 

(1) Tulliviranomaiset kohtaavat päivittäin 
monitahoisia haasteita: niiden on 
huolehdittava jatkuvasti kasvavista 
kauppamääristä, ja niitä vaaditaan 
varmistamaan laillisten tuotteiden sujuva 
ja toimiva virta, ja samalla ne ovat 
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ovat luonteeltaan rajatylittäviä ja kaikki 
27 jäsenvaltiota ovat niissä osallisina, 
minkä vuoksi yksittäiset jäsenvaltiot eivät 
kykene huolehtimaan näistä toimista 
tehokkaalla ja tuloksellisella tavalla. Tulli 
2020 -ohjelma, jonka täytäntöönpanijana 
toimii komissio, tarjoaa jäsenvaltioille 
unionin kehyksen tällaisten 
yhteistyötoimien toteuttamiseksi, mikä on 
kustannustehokkaampaa kuin se, että kukin 
jäsenvaltio perustaisi oman 
yhteistyökehyksensä kahden- tai 
monenväliseltä pohjalta. Tämän vuoksi 
toiminnan jatkuminen on syytä varmistaa 
perustamalla uusi samaa alaa koskeva 
ohjelma.

vastuussa turvallisuuden ja 
vaarattomuuden varmistamisesta. Näin 
ollen unionin tulliviranomaisten 
tehokkaasta keskinäisestä yhteistyöstä on 
tullut yhä tärkeämpää. Tullialaa 
koskevalla monivuotisella 
toimintaohjelmalla, joka oli voimassa 
ennen vuotta 2014 (Tulli 2013), 
helpotettiin ja vahvistettiin
tulliviranomaisten keskinäistä yhteistyötä 
unionin alueella, mikä on 
myötävaikuttanut huomattavasti tulliliiton 
ja sisämarkkinoiden asianmukaiseen 
toimintaan. Monet tullialan toimet ovat 
luonteeltaan rajatylittäviä ja kaikki 
27 jäsenvaltiota ovat niissä osallisina, 
minkä vuoksi yksittäiset jäsenvaltiot eivät 
kykene huolehtimaan näistä toimista 
tehokkaalla ja tuloksellisella tavalla. Tulli 
2020 -ohjelma, jonka täytäntöönpanijana 
toimii komissio, tarjoaa jäsenvaltioille 
unionin kehyksen, jossa tällaisia 
yhteistyötoimia toteutetaan, mikä on 
kustannustehokkaampaa kuin se, että kukin 
jäsenvaltio perustaisi oman 
yhteistyökehyksensä kahden- tai 
monenväliseltä pohjalta. Tämän vuoksi 
toiminnan jatkuminen on syytä varmistaa 
perustamalla uusi samaa alaa koskeva 
ohjelma.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään pääpiirteittäin tullitoiminnan nykytilanne ja perustellaan ohjelman 
jatkaminen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Ohjelman toimenpiteiden eli (2) Ohjelman toimenpiteiden eli 
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eurooppalaisten tietojärjestelmien, 
tulliviranomaisten yhteisten toimien sekä 
yhteisten koulutusaloitteiden odotetaan 
osaltaan edistävän älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategian toteutumista. Ohjelma tarjoaa 
puitteet toimille, joilla pyritään 
tulliviranomaisten toiminnan 
tehostamiseen, yritysten kilpailukyvyn 
vahvistamiseen, työllisyyden lisäämiseen 
sekä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseen, ja näin ohjelmalla lujitetaan 
aktiivisesti tulliliiton toimintaa.

eurooppalaisten tietojärjestelmien, 
tulliviranomaisten yhteisten toimien sekä 
yhteisten koulutusaloitteiden odotetaan 
osaltaan edistävän älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategian toteutumista. Ohjelma tarjoaa 
puitteet toimille, joilla pyritään 
tulliviranomaisten toiminnan 
tehostamiseen, yritysten kilpailukyvyn 
vahvistamiseen, työllisyyden lisäämiseen 
sekä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseen, ja näin ohjelmalla lujitetaan 
aktiivisesti tulliliiton toimintaa niin, että 
yritykset ja kansalaiset voivat hyötyä 
sisämarkkinoiden ja maailmanlaajuisen 
kaupan koko potentiaalista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan tulliliiton toiminnan vahvistamisen etuja.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Ohjelman tavoitteissa otetaan 
huomioon ongelmat ja haasteet, joita 
tullialalla seuraavalla vuosikymmenellä 
esiintyy. Ohjelmaan olisi jatkossakin 
kuuluttava tärkeiden alojen tehtäviä, kuten 
unionin tullialaa koskevan ja siihen 
liittyvän lainsäädännön yhdenmukainen 
täytäntöönpano. Lisäksi ohjelmassa 
keskitytään unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseen, turvallisuuden ja 
vaarattomuuden takaamiseen, kaupan 
helpottamiseen muun muassa yhteisten 
petostentorjuntatoimien avulla sekä
tulliviranomaisten hallinnollisten 
valmiuksien lisäämiseen.

(4) Ohjelman tavoitteissa otetaan 
huomioon ongelmat ja haasteet, joita 
tullialalla seuraavalla vuosikymmenellä 
esiintyy. Ohjelmaan olisi jatkossakin 
kuuluttava tärkeiden alojen tehtäviä, kuten 
unionin tullialaa koskevan ja siihen 
liittyvän lainsäädännön yhdenmukainen 
täytäntöönpano. Lisäksi ohjelmassa 
keskitytään unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseen, kaupan helpottamiseen ja
tulliviranomaisten hallinnollisten 
valmiuksien lisäämiseen. Jotta voidaan 
ottaa huomioon uusien haasteiden 
dynamiikka ja tarve suojella kansalaisia 
tuotteiden kansainvälisen kaupan 
aiheuttamilta turvallisuusriskeiltä, 
petostentorjuntaa olisi painotettava 
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enemmän. Lisäksi niukkojen resurssien 
aikoina on vielä enemmän painetta 
perustaa tullivalvonta tehokkaaseen ja 
tulokselliseen riskien kohdentamiseen, 
jotta vahvistetaan tullin riskinhallintaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan tavoitetta, jonka mukaan kansalaisia on suojeltava tuotteiden 
kansainvälisen kaupan aiheuttamilta turvallisuusriskeiltä ja laittoman kaupan ja petosten 
torjuntaa on tuettava parantamalla komission ja jäsenvaltioiden toimintavalmiuksia.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Eurooppalaisilla tietojärjestelmillä on 
merkittävä tehtävä unionin 
tullijärjestelmien lujittamisessa, minkä 
vuoksi niitä olisi jatkossakin rahoitettava 
ohjelmasta. Lisäksi olisi oltava 
mahdollisuus sisällyttää ohjelmaan uusia 
unionin lainsäädännön puitteissa 
perustettuja tulliasioihin liittyviä 
tietojärjestelmiä. Eurooppalaisten 
tietojärjestelmien olisi tarvittaessa 
perustuttava jaettuihin kehittämismalleihin 
ja tietotekniikka-arkkitehtuuriin.

(6) Eurooppalaisilla tietojärjestelmillä on 
merkittävä tehtävä unionin 
tullijärjestelmien lujittamisessa, minkä 
vuoksi niitä olisi jatkossakin rahoitettava 
ohjelmasta. Lisäksi olisi oltava 
mahdollisuus sisällyttää ohjelmaan uusia 
unionin lainsäädännön puitteissa 
perustettuja tulliasioihin liittyviä 
tietojärjestelmiä. Eurooppalaisten 
tietojärjestelmien olisi tarvittaessa 
perustuttava jaettuihin kehittämismalleihin 
ja tietotekniikka-arkkitehtuuriin 
tullihallinnon joustavuuden ja 
tehokkuuden lisäämiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan tavoitetta, että eurooppalaisissa tietojärjestelmissä olisi 
kehitettävä jaettuja malleja ja tietotekniikka-arkkitehtuuria.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Teknisten valmiuksien lisääminen 
auttaa turvallisuuden ja vaarattomuuden 
varmistamisessa ja helpottaa laillista 
kauppaa. Monissa jäsenvaltioissa 
parhaillaan vallitsevien taloudellisten 
rajoitteiden vuoksi näyttää siltä, että tätä 
varten tarvittavien laitteiden (muun 
muassa skannerit ja laboratoriolaitteistot) 
hankkiminen ja ylläpitäminen on haaste, 
joka puolestaan uhkaa unionin 
ulkorajojen tehokasta suojelua. Siksi on 
välttämätöntä tarjota taloudellista tukea 
tarvittavien teknisten laitteiden 
hankintaan ja ylläpitoon.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan tukea kattavasti tulliviranomaisten tehtävien moninaisia näkökohtia, ohjelman 
on syytä kattaa yhteisten toimien, tietotekniikkavalmiuksien ja henkilöstön pätevyyden 
luomisen lisäksi myös teknisten valmiuksien lisääminen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Koska eurooppalaiset 
tietojärjestelmät ovat ohjelman 
olennainen tekijä, on ratkaisevan tärkeää 
osoittaa asianmukaiset määrärahat niiden 
kehittämiseen ja toimintaan. Ohjelman 
määrärahoissa olisi myös oltava tietty 
joustovara, jotta voidaan vastata 
politiikan muuttuneisiin painopisteisiin.

Or. en
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Perustelu

Määrärahojen jakautuminen tukikelpoisten toimien kesken on keskeinen poliittinen valinta, ja 
siksi lainsäätäjillä olisi oltava etuoikeus antaa poliittista ohjausta käytettävien määrien 
jakautumisesta.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Ohjelman tulosten mittaamiseksi 
olisi vahvistettava ohjelman yleis-, erityis-
ja toimintatavoitteisiin liittyvät 
indikaattorit, ja niitä olisi tarvittaessa 
muutettava vuotuisessa työohjelmassa.

Or. en

Perustelu

Koska komission ehdotuksessa viitataan useaan otteeseen indikaattoreihin, on tärkeää 
vahvistaa menettely niiden laatimiseksi, jotta voidaan seurata ja arvioida ohjelman toimien 
arvoa ja vaikutusta. Jotta menettelyyn sisältyisi tarvittava määrä joustoa, on syytä antaa 
komissiolle valtuudet ryhtyä tähän toimintaan vuotuisen työohjelman yhteydessä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komission vuoden 2010 
talousarviokatsausta koskevassa 
tiedonannossaan antaman 
rahoitusohjelmien yhtenäisyyttä ja 
yksinkertaistamista koskevan sitoumuksen 
mukaisesti resursseja olisi jaettava muiden 
unionin rahoitusvälineiden kanssa, jos
ohjelmassa suunniteltujen toimien 
tavoitteet ovat yhteisiä useille 
rahoitusvälineille. Kaksinkertainen 
rahoittaminen ei kuitenkaan ole 
mahdollista. Tähän ohjelmaan kuuluvilla 

(10) Komission vuoden 2010 
talousarviokatsausta koskevassa 
tiedonannossaan antaman 
rahoitusohjelmien yhtenäisyyttä ja 
yksinkertaistamista koskevan sitoumuksen 
mukaisesti resursseja voidaan jakaa
muiden unionin rahoitusvälineiden kanssa, 
jos ohjelmassa suunniteltujen toimien 
tavoitteet ovat yhteisiä useille 
rahoitusvälineille. Kaksinkertainen 
rahoittaminen ei kuitenkaan ole 
mahdollista. Tähän ohjelmaan kuuluvilla 
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toimilla olisi varmistettava 
johdonmukaisuus unionin tulliliiton 
toiminnan tukemiseen tarkoitettujen 
voimavarojen käytössä.

toimilla olisi varmistettava 
johdonmukaisuus unionin tulliliiton 
toiminnan tukemiseen tarkoitettujen 
voimavarojen käytössä.

Or. en

Perustelu

On syytä korostaa, että resurssien jakaminen on mahdollista, sen sijaan, että jakamiseen 
kannustettaisiin, koska asia liittyy tavoitteiden arviointiin.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaiset edellytykset tämän 
asetuksen täytäntöönpanolle, komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta.
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vuotuinen työohjelma sisältää osatekijöitä, jotka ovat merkittäviä poliittisia valintoja 
(painopisteet, mukautukset määrärahojen jakautumiseen, tulosten mittaamiseen liittyvät 
indikaattorit) ja joilla on tarkoitus täydentää tai tarkistaa tässä asetuksessa vahvistettua 
alkuperäistä toimintalinjaa, joten on perusteltua siirtää komissiolle Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä vuotuinen työohjelma.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jotta vastattaisiin asianmukaisesti 
politiikan muuttuneisiin painopisteisiin, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia
delegoituja säädöksiä, joilla hyväksytään 
vuotuinen työohjelma. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vuotuinen työohjelma sisältää osatekijöitä, jotka ovat merkittäviä poliittisia valintoja (esim. 
painopisteet, mukautukset määrärahojen jakautumiseen, tulosten mittaamiseen liittyvät 
indikaattorit) ja joilla on tarkoitus täydentää tai tarkistaa tässä asetuksessa vahvistettua 
alkuperäistä toimintalinjaa, joten on perusteltua siirtää komissiolle Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä vuotuinen työohjelma.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tulli 2020 -ohjelman komitean olisi 
avustettava komissiota ohjelman 
täytäntöönpanossa.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Vuotuinen työohjelma sisältää osatekijöitä, jotka ovat merkittäviä poliittisia valintoja (esim. 
painopisteet, mukautukset määrärahojen jakautumiseen, tulosten mittaamiseen liittyvät 
indikaattorit) ja joilla on tarkoitus täydentää tai tarkistaa tässä asetuksessa vahvistettua 
alkuperäistä toimintalinjaa, joten on perusteltua siirtää komissiolle Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä vuotuinen työohjelma.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
5 artikla -– otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yleis- ja erityistavoite Yleistavoite

Or. en

Perustelu

Selkeyden ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi lainsäädäntövallan käyttäjillä on tehtävänään 
keskeinen poliittinen valinta, joka koskee yleis- ja erityistavoitteiden asettamista asetuksen 
säädösosassa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman yleistavoitteena on 
sisämarkkinoiden lujittaminen tehokkaan 
ja tuloksellisen tulliliiton avulla.

Ohjelman yleistavoitteena on tulliliiton 
toiminnan tukeminen ja sisämarkkinoiden 
lujittaminen osallistujamaiden, niiden 
tulliviranomaisten, virkamiesten ja 
ulkopuolisten asiantuntijoiden välisen 
yhteistyön avulla.

2. Ohjelman erityistavoitteena on tukea 
tulliliiton toimintaa erityisesti 
osallistujamaiden, niiden 
tulliviranomaisten, muiden toimivaltaisten 
viranomaisten, virkamiesten ja 
ulkopuolisten asiantuntijoiden välisen 
yhteistyön avulla.

Tämän tavoitteen toteutumista mitataan 
muun muassa seuraavilla 
indikaattoreilla:

3. Tämän tavoitteen saavuttamista – muutokset ohjelman intressitahojen 
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mitataan seuraavien indikaattorien 
perusteella:

tahojen käsityksessä siitä, miten 
ohjelmalla on onnistuttu lujittamaan 
sisämarkkinoita;

(1) yhteisen tietoliikenneverkon saatavuus 
eurooppalaisten tietojärjestelmien 
näkökulmasta;

– tulliliiton toiminta;

(2) ohjelman toimiin osallistujilta ja 
ohjelman käyttäjiltä saatu palaute.

– tullitarkastusmenettelyjen 
yhdenmukaistaminen ja standardointi.

Or. en

Perustelu

Selkeyden ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi lainsäädäntövallan käyttäjillä on tehtävänään 
keskeinen poliittinen valinta, joka koskee yleis- ja erityistavoitteiden asettamista asetuksen 
säädösosassa. Erityisesti olisi korostettava tullitarkastusmenettelyjen yhdenmukaistamista ja 
standardointia.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Painopisteet Erityistavoitteet

Or. en

Perustelu

Selkeyden ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi lainsäädäntövallan käyttäjillä on tehtävänään 
keskeinen poliittinen valinta, joka koskee yleis- ja erityistavoitteiden asettamista asetuksen 
säädösosassa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman painopisteet ovat seuraavat: 1. Ohjelman erityistavoitteet ovat 
seuraavat:

(1) tuetaan unionin lainsäädännön (a) tuetaan unionin lainsäädännön 
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valmistelua, johdonmukaista soveltamista 
ja tehokasta täytäntöönpanoa tulliliiton 
tehokkuuden, toimivuuden ja 
yhdenmukaisuuden lujittamiseksi;

valmistelua, johdonmukaista soveltamista 
ja tehokasta täytäntöönpanoa tulliliiton 
tehokkuuden, toimivuuden ja 
yhdenmukaisuuden lujittamiseksi;

(2) vahvistetaan eurooppalaisten yritysten 
kilpailukykyä helpottamalla laillista 
kauppaa, vähentämällä sääntöjen 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja 
hallinnollista rasitusta ja suojautumalla 
epäoikeudenmukaista kilpailua vastaan;

(b) vahvistetaan eurooppalaisten yritysten 
kilpailukykyä helpottamalla laillista 
kauppaa, vähentämällä sääntöjen 
noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja 
hallinnollista rasitusta ja suojautumalla 
epäoikeudenmukaista kilpailua vastaan;

(3) tuetaan tullia sen tehtävässä tarjota 
kansalaisille suojaa, turvallisuutta ja 
vaarattomuutta sekä sen tehtävässä
suojella ympäristöä;

(c) estetään petoksia, jotta voidaan 
suojella kansalaisia, varmistaa 
turvallisuus ja vaarattomuus sekä suojella 
ympäristöä;

(4) varmistetaan Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden taloudellisten etujen 
suojaaminen;

(d) torjutaan petoksia ja lisätään 
kilpailukykyä sekä turvallisuutta ja 
vaarattomuutta lujittamalla yhteistyötä 
kansainvälisten järjestöjen, kolmansien 
maiden, muiden valtioiden viranomaisten 
sekä talouden toimijoiden ja niiden 
järjestöjen kanssa;

(5) edistetään osaltaan tulliviranomaisten 
tehokasta toimintaa parantamalla niiden 
hallinnollisia valmiuksia;

(e) vahvistetaan eurooppalaisten yritysten 
kilpailukykyä helpottamalla kauppaa ja 
vähentämällä sääntöjen noudattamisesta 
aiheutuvia kustannuksia, jotta voidaan 
varmistaa Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden rahoitus- ja taloudellisten 
etujen suoja;

(6) torjutaan petoksia ja lisätään 
kilpailukykyä sekä turvallisuutta ja 
vaarattomuutta lujittamalla yhteistyötä 
kansainvälisten järjestöjen, kolmansien 
maiden, muiden valtioiden viranomaisten 
sekä talouden toimijoiden ja niiden 
järjestöjen kanssa.

(f) edistetään osaltaan tulliviranomaisten 
tehokasta toimintaa parantamalla niiden 
hallinnollisia valmiuksia.

2. Kaikkien edellä lueteltujen 
erityistavoitteiden saavuttamista mitataan 
indikaattorilla, joka perustuu ohjelman 
intressitahojen käsitykseen siitä, miten 
ohjelmalla on onnistuttu vaikuttamaan 
näiden erityistavoitteiden toteutumiseen.
Indikaattorit asetetaan ja tarvittaessa niitä 
muutetaan vuotuisessa työohjelmassa.

Or. en
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Perustelu

Selkeyden ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi lainsäädäntövallan käyttäjillä on tehtävänään 
keskeinen poliittinen valinta, joka koskee yleis- ja erityistavoitteiden asettamista asetuksen 
säädösosassa. Lisäksi on tärkeää vahvistaa menettely niiden laatimiseksi, jotta voidaan 
seurata ja arvioida ohjelman toimien arvoa ja vaikutusta.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Ohjelman toimintatavoitteet

Edellä 5 artiklassa mainittujen 
erityistavoitteiden toteuttamisella ja 
valvonnalla on seuraavat 
toimintatavoitteet:
(a) perustetaan toimia, joilla lujitetaan 
unionin tullilainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja tästä lainsäädännöstä 
vallitsevaa yhteisymmärrystä;
(b) perustetaan toimia, joilla parannetaan 
tavaroiden liikkuvuudessa käytettävien 
toimitusketjujen valvontaa ja hallintaa;
(c) kehitetään ja pidetään yllä tullin 
eurooppalaisia tietojärjestelmiä;
(d) vahvistetaan tullivirkailijoiden ja 
ulkopuolisten asiantuntijoiden taitoja ja 
osaamista;
(e) tuetaan tulliviranomaisille ja 
ulkopuolisille intressitahoille tarkoitetun 
sähköisen hallinnon kehittämistä;
(f) perustetaan tullialaan liittyviä toimia, 
joihin kolmannet maat ja ulkopuoliset 
asiantuntijat voivat osallistua;
g) tuetaan parhaiden toimintatapojen 
yksilöimistä ja jakamista;
(h) perustetaan asiantuntijaryhmiä, jotka 
huolehtivat yhdessä operatiivisista 
erityistehtävistä;
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(i) tuetaan ja helpotetaan operatiivisia 
tullitoimintoja, jotka ovat yhteisiä muiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Or. en

Perustelu

Selkeyden ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi on aiheellista vahvistaa seuraavissa artikloissa 
yleis-, erityis- ja toimintatavoitteet. Lisäksi olisi lujitettava yhteisiä operatiivisia toimia tullin 
ja muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) ryhmien perustaminen ohjaamaan ja 
koordinoimaan toimivaltaansa kuuluvia 
toimia;

Or. en

Perustelu

Vastaava kohta sisältyy komission ehdotukseen COM(2011)0706.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) teknisten valmiuksien lisääminen, 
erityisesti teknisten laitteiden hankinta ja 
ylläpito;

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan tukea kattavasti tulliviranomaisten tehtävien moninaisia näkökohtia, ohjelman 
on syytä kattaa yhteisten toimien, tietotekniikkavalmiuksien ja henkilöstön pätevyyden 
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luomisen lisäksi myös teknisten valmiuksien lisääminen.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) kaikki muut toimet, joilla tuetaan 5 ja 
6 artiklassa säädettyjä erityistavoitteita ja 
painopisteitä.

(i) kaikki muut toimet, joilla tuetaan 5 ja 
6 artiklassa säädettyjä yleis-, erityis- ja 
toimintatavoitteita.

Or. en

Perustelu

Näin pyritään johdonmukaisuuteen 6 artiklaa ja uutta 6 a artiklaa koskevien tarkistusten 
kanssa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio koordinoi yhteistyössä 
osallistujamaiden kanssa sellaisia liitteessä 
olevassa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
järjestelmien ja infrastruktuurin unionin 
vastuulla olevien osien ja muiden osien 
luomiseen ja toimintaan liittyviä 
näkökohtia, jotka ovat tarpeen niiden 
toimivuuden, yhteenliitettävyyden ja 
jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.

2. Komissio koordinoi yhteistyössä 
osallistujamaiden kanssa sellaisia liitteessä 
olevan II osan 1 kohdassa tarkoitettujen 
järjestelmien ja infrastruktuurin unionin 
vastuulla olevien osien, jotka on lueteltu 
liitteessä olevan II osan 2 kohdassa, ja 
muiden kuin unionin vastuulla olevien 
osien, jotka on lueteltu liitteessä olevan 
II osan 1 a kohdassa, luomiseen ja 
toimivuuteen liittyviä näkökohtia, jotka 
ovat tarpeen niiden toimivuuden, 
yhteenliitettävyyden ja jatkuvan 
parantamisen varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden parantamiseksi on tarpeen viitata säännökseen, jossa kuvataan termit 
"unionin vastuulla olevat osat" ja "muut kuin unionin vastuulla olevat osat". Tämä 
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mahdollisuus kattaa myös tekniset laitteet.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unioni vastaa vastuullaan olevien 
osien hankinnasta, kehittämisestä, 
asentamisesta, ylläpidosta ja päivittäisestä 
toiminnasta aiheutuvista kustannuksista, 
kun taas osallistujamaat vastaavat 
sellaisten osien hankinnasta, 
kehittämisestä, asentamisesta, ylläpidosta 
ja päivittäisestä toiminnasta aiheutuvista 
kustannuksista, jotka eivät ole unionin 
vastuulla.

Or. en

Perustelu

Kustannukset on syytä jakaa selvästi unionin ja osallistujamaiden kesken, jotta voidaan lisätä 
oikeusvarmuutta.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman toteuttamiseen tarkoitetut 
rahoituspuitteet vahvistetaan 
nykyhinnoissa 548 080 000 euroksi.

1. Ohjelman toteuttamiseen tarkoitetut 
rahoituspuitteet vahvistetaan 
nykyhinnoissa ... euroksi.

Or. en

Perustelu

Esittelijä on jättänyt rahoituspuitteiden määrän tässä vaiheessa tyhjäksi laajalti noudatetun 
toimintatavan mukaisesti odotettaessa uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävien 
neuvottelujen tuloksia.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Varat jaetaan 6 artiklassa tarkoitettujen 
tukikelpoisten toimien kesken siten kuin 
liitteen -I osassa säädetään.

Or. en

Perustelu

Määrärahojen jakautuminen tukikelpoisten toimien kesken on keskeinen poliittinen valinta, ja 
siksi lainsäätäjillä olisi oltava etuoikeus antaa poliittista ohjausta käytettävien määrien 
jakautumisesta.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelmaan osoitetuilla määrärahoilla 
voidaan myös kattaa kuluja, jotka liittyvät 
ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, erityisesti 
tutkimuksiin, asiantuntijoiden 
kokouksiin, tiedotus- ja 
viestintätoimintaan, mukaan luettuna 
Euroopan unionin poliittisista 
prioriteeteista tiedottaminen sikäli kuin ne 
liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin, 
tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin 
tietotekniikkaverkkoihin liittyvät kulut
sekä kaikki muut sellaisen teknisen ja 
hallinnollisen avun kulut, joita komissiolle 
aiheutuu ohjelman hallinnoinnin 
yhteydessä.

2. Enintään 0,25 prosenttia 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa vahvistetuista 
rahoituspuitteista voidaan myös käyttää 
kattamaan kuluja, jotka liittyvät ohjelman 
hallinnon ja sen tavoitteiden saavuttamisen 
edellyttämään valmistelu-, seuranta-, 
valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, 
sekä kaikkia muita sellaisen teknisen ja 
hallinnollisen avun kuluja, joita 
komissiolle aiheutuu ohjelman 
hallinnoinnin yhteydessä.

Or. en
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Perustelu

On vahvistettava enimmäismäärä niiden kulujen kattamiseen tarkoitetuille määrärahoille, 
jotka liittyvät valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tilintarkastus-, ja arviointitoimintaan, jotta 
voidaan varmistaa, että ohjelman tavoitteita suoraan tukeviin toimiin myönnetään riittävät 
määrärahat.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän asetuksen täytäntöönpanosta 
johtuvissa kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa 
tehtävissä puitesopimuksissa, 
assosiaationeuvostojen päätöksissä ja 
muissa vastaavissa sopimuksissa sekä 
avustussopimuksissa ja -päätöksissä ja 
muissa sopimuksissa on valtuutettava 
komissio, tilintarkastustuomioistuin ja 
OLAF tekemään tarvittaessa tällaisia 
tarkastuksia, paikan päällä tehtäviä 
tarkastuksia ja tutkimuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Kohta sisältyy komission ehdotukseen COM(2011)0706.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman täytäntöönpanemiseksi 
komissio hyväksyy vuotuiset työohjelmat, 
joissa vahvistetaan saavutettavat 
tavoitteet, ennakoidut tulokset, 
täytäntöönpanomenetelmä sekä ohjelmien 

1. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä 15 artiklan 
mukaisesti vuotuisten työohjelmien 
muodossa, ja niihin sisällytetään 
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kokonaismäärä. Niihin sisältyy lisäksi 
kuvaus rahoitettavista toimista, kullekin 
toimityypille alustavasti kohdennettava 
rahoitusosuus ja alustava 
toteutusaikataulu. Avustuksia varten 
työohjelmiin sisällytetään painopisteet, 
olennaiset arviointiperusteet ja 
yhteisrahoituksen enimmäismäärä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

ohjelman vuotuiset painopisteet, jotka 
koskevat sen yleis-, erityis- ja 
toimintatavoitteita, mukautuksia 
rahoituksen jakautumiseen toimien tyypin 
mukaan, toimille myönnettävien 
avustusten arviointiperusteita sekä 
ohjelman vaikutusten mittaamiseen 
käytettävien indikaattoreiden asettamista 
ja tarvittaessa tarkistamista.

Or. en

Perustelu

Vuotuinen työohjelma sisältää osatekijöitä, jotka ovat merkittäviä poliittisia valintoja 
(painopisteet, mukautukset määrärahojen jakautumiseen, tulosten mittaamiseen liittyvät 
indikaattorit) ja joilla on tarkoitus täydentää tai tarkistaa tässä asetuksessa vahvistettua 
alkuperäistä toimintalinjaa, joten on perusteltua siirtää komissiolle Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä vuotuinen työohjelma.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuista työohjelmaa valmistellessaan 
komissio ottaa huomioon tullipolitiikan 
yhteisen lähestymistavan. Tätä 
lähestymistapaa tarkistetaan säännöllisesti
yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden 
kanssa tullipoliittisessa ryhmässä, joka 
muodostuu jäsenvaltioiden tullihallintojen 
johtajista tai heidän edustajistaan ja 
komission edustajista.

2. Vuotuista työohjelmaa valmistellessaan 
komissio ottaa huomioon tullipolitiikan 
yhteisen lähestymistavan. Tätä 
lähestymistapaa tarkistetaan jatkuvasti 
tilanteen muuttuessa yhteistyössä 
komission ja jäsenvaltioiden kanssa 
tullipoliittisessa ryhmässä, joka muodostuu 
komissiosta ja jäsenvaltioiden 
tullihallintojen johtajista tai heidän 
edustajistaan.

Or. en

Perustelu

Koska sama säännös on muotoiltu selkeämmin yhteisön tullitoimintaa koskevasta 
toimintaohjelmasta (Tulli 2013) 23. toukokuuta 2007 tehdyssä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksessä N:o 624/2007/EY, se olisi säilytettävä. Tämä mahdollisuus kattaa 
myös teknisen tarkistamisen.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komiteamenettely Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Komissiota avustaa komitea. Kyseinen 
komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

2. Siirretään 14 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
kaudeksi, joka alkaa ...* ja päättyy 
31 päivänä joulukuuta 2020.
2 a. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 
14 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä tai jonakin myöhempänä, siinä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
2 b. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
2 c. Edellä olevan 14 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
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jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Vuotuinen työohjelma sisältää osatekijöitä, jotka ovat merkittäviä poliittisia valintoja (esim. 
painopisteet, mukautukset määrärahojen jakautumiseen, tulosten mittaamiseen liittyvät 
indikaattorit) ja joilla on tarkoitus täydentää tai tarkistaa tässä asetuksessa vahvistettua 
alkuperäistä toimintalinjaa, joten on perusteltua siirtää komissiolle Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä vuotuinen työohjelma.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
indikaattoreita käytetään muun muassa 
mittaamaan ohjelman vaikutusta. Niitä 
verrataan ennakolta määriteltyihin 
lähtöarvoihin, jotka kuvaavat ennen 
täytäntöönpanoa vallinnutta tilannetta.

Or. en

Perustelu

Koska komission ehdotuksessa viitataan useaan otteeseen indikaattoreihin, on tärkeää 
vahvistaa menettely niiden laatimiseksi, jotta voidaan seurata ja arvioida ohjelman toimien 
arvoa ja vaikutusta. Jotta menettelyyn sisältyisi tarvittava määrä joustoa, on syytä antaa 
komissiolle valtuudet ryhtyä tähän menettelyyn vuotuisen työohjelman yhteydessä.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
väliarviointikertomuksen viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2018 ja lopullisen 
arviointikertomuksen viimeistään 



PR\914837FI.doc 25/30 PE496.681v01-00

FI

30 päivänä kesäkuuta 2022.
Kertomukset toimitetaan myös tiedoksi 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle.

Or. en

Perustelu

Kertomukset väliarvioinnista ja loppuarvioinnista olisi toimitettava kummallekin 
lainsäätäjälle, koska siten voidaan huolehtia avoimuudesta ja varmistaa nyt sovellettavien, 
yhteisön tullitoimintaa koskevasta toimintaohjelmasta (Tulli 2013) 23. toukokuuta 2007 
tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 624/2007/EY säännösten 
jatkuvuus.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jos väliarviointikertomus paljastaa 
ohjelmassa suuria puutteita, komissio 
harkitsee ehdotuksen antamista Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ohjelman 
tarkistamiseksi.

Or. en

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon ohjelman mahdollinen tarkistaminen, jotta voidaan varmistaa, 
että ohjelman tavoitteet eivät vaarannu.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite – -I osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-I. Rahoituksen alustava jakautuminen 
6 artiklassa tarkoitettuihin tukikelpoisiin 

toimiin
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Toiminnan tyypit Osuus 
rahoituksesta 
prosentteina

Tietoteknisten 
valmiuksien 
kehittäminen

vähintään 75 %

Yhteiset toimet enintään 15 %
Teknisten 
valmiuksien 
kehittäminen

enintään 5 %

Inhimillisten 
valmiuksien 
kehittäminen

enintään 5 %

Or. en

Perustelu

Määrärahojen jakautuminen tukikelpoisten toimien kesken on keskeinen poliittinen valinta, ja 
siksi lainsäätäjillä olisi oltava etuoikeus antaa poliittista ohjausta käytettävien määrien 
jakautumisesta. Rahoituksen alustavassa jakautumisessa annetaan myös mahdollisuus 
myöntää lisärahoitusta teknisiin ja hallinnollisiin menoihin, kuten 10 artiklan 2 kohdassa 
säädetään.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite – I osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaiset tietojärjestelmät ja niiden 
unionin vastuulla olevat osat

I. Eurooppalaiset tietojärjestelmät ja niiden 
unionin vastuulla olevat osat

Or. en

Perustelu
Liittyy tarkistukseen 34, joka koskee liitteen I osaa (uusi).
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite – I osa– 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) osat, jotka eivät ole unionin 
vastuulla, toisin sanoen kaikki osat, 
joiden ei ole määritelty 2 kohdassa olevan 
unionin vastuulla.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi on tärkeää määritellä osat, jotka eivät ole unionin vastuulla.
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PERUSTELUT

Taustaa

Komissio antoi 9. marraskuuta 2011 ehdotuksen Fiscus-ohjelmaa koskevaksi asetukseksi, 
jossa yhdistetään kaksi nykyisin erillistä ohjelmaa – veroalan ohjelma Fiscalis 2013 ja 
tullialan ohjelma Tulli 2013 – yhdeksi ohjelmaksi ja pyritään siten saavuttamaan 
yksinkertaistamista ja kustannusten vähentämistä koskevat komission tavoitteet.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsenet 
toivat kuitenkin esiin useita näiden kahden ohjelman yhdistämiseen liittyviä ongelmia ja 
epäilivät, onko yhdistämisestä tuntuvaa ja konkreettista hyötyä. Sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan koordinaattorit päättivät 29. helmikuuta 2012 jakaa komission 
ehdotuksen Tulli-ohjelmaan ja Fiscalis-ohjelmaan. Talous- ja raha-asioiden valiokunnan 
koordinaattorit olivat tehneet saman päätöksen 13. helmikuuta 2012.

Puheenjohtajakokous teki 16. toukokuuta 2012 päätöksen, jossa se hyväksyi valiokuntien 
pyynnön jakaa ehdotus, joten komissio mukautti näkemystään ottaakseen parlamentin ja 
neuvoston kannat huomioon. Näin ollen se hyväksyi 29. elokuuta 2012 muutetun ehdotuksen 
Tulli 2020 -ohjelmaksi ja Fiscalis 2020 -ohjelmaksi.

Tulli 2020 -ehdotus perustuu SEUT-sopimuksen 33 artiklaan, jossa kehotetaan Euroopan 
unionia ryhtymään tulliyhteistyötä ja EU:n tulliliittoa koskeviin toimiin.

Ehdotusta uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi muutettiin 6. heinäkuuta 2012, ja sen 
mukaisesti käsiteltävänä olevaan Tulli 2020 -ohjelmaa koskevaan asetukseen sisältyy 
(nykyhinnoissa) 548 080 000 euron talousarviokehys kaudelle 2014–2020.

Esittelijän kanta

Asiakokonaisuudesta vastaava esittelijä Baldassarre on erittäin tyytyväinen siihen, että 
komissio on jo ottanut huomioon parlamentin pyynnön jakaa aiempi Fiscus-ohjelmaa koskeva 
ehdotus Tulli- ja Fiscalis-ohjelmiksi.

Esittelijä on kuitenkin esittänyt seuraavat keskeiset tarkistukset komission 29. elokuuta 2012 
annettuun ehdotukseen:

Erityis- ja toimintatavoitteet

Selkeyden ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi on aiheellista asettaa asetuksen säädösosassa 
yleis-, erityis- ja toimintatavoitteet.

Tavoite: valvonta ja petostentorjunta

Jotta voidaan ottaa huomioon tullialan uusien haasteiden dynamiikkaan liittyvä ongelma ja 
tarve suojella kansalaisia tuotteiden kansainvälisen kaupan aiheuttamilta turvallisuusriskeiltä, 
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tullitarkastusmenettelyjen yhdenmukaistamista ja standardointia sekä petostentorjuntaa olisi 
painotettava enemmän.

Määrärahojen jakautuminen 

Esittelijä on jättänyt rahoituspuitteiden määrän tässä vaiheessa tyhjäksi laajalti noudatetun 
toimintatavan mukaisesti odotettaessa uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävien 
neuvottelujen tuloksia.

Määrärahojen jakautuminen tukikelpoisten toimien kesken on keskeinen poliittinen valinta, ja 
siksi lainsäätäjillä olisi oltava etuoikeus antaa poliittista ohjausta käytettävien määrien 
jakautumisesta.

Lisäksi tietotekniset järjestelmät ovat määrärahojen kannalta keskeisiä (edellisessä Tulli 2013 
-ohjelmassa noin 75–80 prosenttia kokonaismäärärahoista osoitettiin tietoteknisiin 
järjestelmiin), joten tietoteknisten järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon olisi varattava 
tietty vähimmäisrahoitus.

Ehdotetut todelliset prosenttiosuudet on arvioitu tullia koskevaan säädökseen liittyvän 
rahoitusselvityksen perusteella.

Jonkin verran joustoa olisi säilytettävä, jotta voidaan vastata politiikan muuttuneisiin 
painopisteisiin (toisin sanoen mahdollisuus mukauttaa määrärahojen jakautumista vuotuisessa 
työohjelmassa).

Koska määrärahojen jakautuminen on esitetty suuntaa-antavasti – "vähintään ... prosenttia" ja 
"enintään ... prosenttia", teknisiin ja hallinnollisiin menoihin on mahdollista myöntää 
lisärahoitusta.

Indikaattorit

Koska komission ehdotuksessa viitataan useaan otteeseen indikaattoreihin, on tärkeää 
vahvistaa menettely niiden laatimiseksi, jotta voidaan seurata ja arvioida ohjelman toimien 
arvoa ja vaikutusta. Jotta menettelyyn sisältyisi tarvittava määrä joustoa, on syytä antaa 
komissiolle valtuudet ryhtyä tähän toimintaan vuotuisen työohjelman yhteydessä.

Vuotuinen työohjelma – delegoidut säädökset

Vuotuinen työohjelma sisältää osatekijöitä, jotka ovat merkittäviä poliittisia valintoja (esim. 
painopisteet, mukautukset määrärahojen jakautumiseen, tulosten mittaamiseen liittyvät 
indikaattorit) ja joilla on tarkoitus täydentää tai tarkistaa tässä asetuksessa vahvistettua 
alkuperäistä toimintalinjaa, joten on perusteltua siirtää komissiolle Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä vuotuinen työohjelma.

Käyttämällä delegoituja säädöksiä suojellaan parlamentin etuoikeuksia. Siten parlamentilla on 
mahdollisuus estää ehdotetun säädöksen voimaantulo tai peruuttaa toimivallan siirto 
komissiolle.
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Raportointi

Kertomukset väliarvioinnista ja loppuarvioinnista olisi toimitettava kummallekin 
lainsäätäjälle, koska siten voidaan huolehtia avoimuudesta ja varmistaa nyt sovellettavien, 
yhteisön tullitoimintaa koskevasta toimintaohjelmasta (Tulli 2013) 23. toukokuuta 2007 
tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 624/2007/EY säännösten 
jatkuvuus.

Teknisten valmiuksien kehittäminen

Jotta voidaan tukea kattavasti tulliviranomaisten tehtävien moninaisia näkökohtia, ohjelman 
on syytä kattaa yhteisten toimien, tietotekniikkavalmiuksien ja henkilöstön pätevyyden 
luomisen lisäksi myös teknisten valmiuksien lisääminen.

Teknisten valmiuksien kehittämisellä tarkoitetaan osallistujamaiden tukemista laitteiden 
(esimerkiksi skannerit ja laboratoriolaitteistot) hankinnassa ja ylläpidossa.

Tämä on erityisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa unionin ulkorajojen tehokas suojelu.

Eurooppalaisten tietojärjestelmien osat

Olisi vahvistettava, mitkä järjestelmän osat ovat unionin vastuulla ja mitkä eivät.

Lisäksi olisi tehtävä selväksi, että unioni vastaa vastuullaan olevien osien kehitykseen ja 
ylläpitoon liittyvistä kustannuksista ja osallistujamaat vastaavat muihin kuin unionin vastuulle 
kuuluviin osiin liittyvistä kustannuksista.


