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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Cła przyczyniają się do ochrony interesów finansowych Unii i państw członkowskich. 

Ponieważ stanowią one jeden z ważnych tradycyjnych zasobów własnych Unii, pozostają 

jednym z głównych obszarów zainteresowania Komisji Kontroli Budżetowej. 

Program „Cła” będzie miał wpływ na dochody Unii i państw członkowskich. Choć jego 

skutków nie da się wyrazić w liczbach, program powinien ułatwić i usprawnić pracę organów 

celnych związaną z poborem należności celnych oraz podatku VAT i podatku akcyzowego 

przy przywozie. Poprzez poprawę jakości pracy osiągniętą dzięki współpracy i budowaniu 

zdolności w zakresie IT i zasobów ludzkich administracje celne będą bardziej skuteczne, jeśli 

chodzi o ochronę interesów finansowych Unii i jej państw członkowskich.  

Nowy program „Cła” musi być spójny z innymi programami działań UE i funduszami o 

podobnych celach w pokrewnych dziedzinach, np. z programem Fiscalis, programem UE w 

zakresie zwalczania nadużyć finansowych oraz programem na rzecz jednolitego rynku, jak 

również z Funduszem Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz z instrumentem na rzecz 

zarządzania granicami i wizami, z programem wspierania reform, programem „Cyfrowa 

Europa”, instrumentem „Łącząc Europę”, jak również z decyzją w sprawie zasobów 

własnych, przepisami i środkami wykonawczymi. Ponadto program musi wykorzystywać 

wszelkiego rodzaju synergię z tymi programami i środkami. 

POPRAWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 

Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 

poprawek:  

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Umocowanie 4 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając sprawozdanie specjalne 

Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego nr 19/2017 z dnia 5 

grudnia 2017 r. pt. „Procedury przywozu 

– luki w ramach prawnych i nieskuteczne 

wdrażanie wpływają negatywnie na 

interesy finansowe UE”, 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Umocowanie 4 b (nowe) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając sprawozdanie specjalne 

Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego nr 26/2018 z dnia 10 

października 2018 r. pt. „Szereg opóźnień 

we wdrażaniu informatycznych systemów 

celnych: jak do nich doszło?”, 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Umocowanie 4 c (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając rezolucję Parlamentu 

Europejskiego z dnia 4 października 2018 

r. w sprawie zwalczania oszustw celnych i 

ochrony zasobów własnych UE 

(2018/2747(RSP)), 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Program „Cła 2020” ustanowiony 

na mocy rozporządzenia (UE) 

nr 1294/201318 i programy będące jego 

poprzednikami przyczyniły się 

w znacznym stopniu do ułatwienia 

i usprawnienia współpracy celnej. Wiele 

działań w dziedzinie ceł ma charakter 

transgraniczny; są one prowadzone 

z udziałem wszystkich państw 

członkowskich, które odczuwają ich 

skutki, i dlatego działania te nie mogą być 

skutecznie i sprawnie realizowane przez 

poszczególne państwa członkowskie 

samodzielnie. Dzięki programowi „Cła” na 

poziomie Unii, wdrażanemu przez 

Komisję, państwa członkowskie mogą 

rozwijać tę współpracę w ramach Unii, co 

(1)  Program „Cła 2020” ustanowiony 

na mocy rozporządzenia (UE) 

nr 1294/201318 i programy będące jego 

poprzednikami przyczyniły się 

w znacznym stopniu do ułatwienia 

i usprawnienia współpracy celnej. Wiele 

działań w dziedzinie ceł ma charakter 

transgraniczny; są one prowadzone 

z udziałem wszystkich państw 

członkowskich, które odczuwają ich 

skutki, i dlatego działania te nie zawsze 

mogą być skutecznie i sprawnie 

realizowane przez poszczególne państwa 

członkowskie samodzielnie. Dzięki 

programowi „Cła” na poziomie Unii, 

wdrażanemu przez Komisję, państwa 

członkowskie mogą rozwijać tę współpracę 
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jest oszczędniejsze niż tworzenie własnych 

sieci współpracy dwustronnej lub 

wielostronnej przez każde państwo 

członkowskie. W związku z tym należy 

zapewnić ciągłość unijnego finansowania 

działań w ramach współpracy celnej 

poprzez ustanowienie nowego programu 

w tej samej dziedzinie, tj. programu „Cła”. 

w ramach Unii, co jest oszczędniejsze niż 

tworzenie własnych sieci współpracy 

dwustronnej lub wielostronnej przez każde 

państwo członkowskie. Ponadto 

wprowadzenie programu „Cła”, który 

przyczynia się do zharmonizowanych i 

znormalizowanych kontroli celnych we 

wszystkich punktach wprowadzenia, jest 

konieczne, ponieważ brak równowagi w 

przeprowadzaniu kontroli celnych przez 

państwa członkowskie utrudnia skuteczne 

funkcjonowanie unii celnej. Ponadto 

wiarygodny i skuteczny program „Cła” 

odgrywa istotną rolę w ochronie interesów 

finansowych UE. W związku z tym należy 

zapewnić ciągłość unijnego finansowania 

działań w ramach współpracy celnej 

poprzez ustanowienie nowego programu 

w tej samej dziedzinie, tj. programu „Cła”. 

_________________ _________________ 

18  Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1294/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 

program działania dla ceł w Unii 

Europejskiej na okres 2014–2020 (Cła 

2020) i uchylające decyzję 

nr 624/2007/WE, Dz.U. L 347 

z 20.12.2013, s. 209. 

18  Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1294/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 

program działania dla ceł w Unii 

Europejskiej na okres 2014–2020 (Cła 

2020) i uchylające decyzję 

nr 624/2007/WE, Dz.U. L 347 

z 20.12.2013, s. 209. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Unia celna stanowi fundament 

Unii Europejskiej będącej jednym z 

największych bloków handlowych na 

świecie i ma zasadnicze znaczenie dla 

właściwego funkcjonowania jednolitego 

rynku z korzyścią dla zarówno 

przedsiębiorców, jak i obywateli. W swojej 

rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. 1a, 

Parlament Europejski wyraził szczególne 

zaniepokojenie oszustwami celnymi, które 

spowodowały znaczną utratę dochodów 
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dla budżetu Unii. Parlament Europejski 

przypomniał, że silniejsza i ambitniejsza 

Europa może powstać jedynie pod 

warunkiem zapewnienia większych 

środków finansowych, i w związku z tym 

wezwał do ciągłego wspierania 

istniejących polityk, przeznaczenia 

większych zasobów na realizację 

sztandarowych programów Unii, a także 

do przeznaczenia dodatkowych środków 

finansowych na wypełnianie dodatkowych 

zadań. 

 _________________ 

 1a P8_TA(2018)0075 : Następne WRF: 

przygotowanie stanowiska Parlamentu 

dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Unia celna znacznie się zmieniła 

w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, 

a administracje celne pomyślnie wykonują 

obecnie na granicach bardzo różnorodne 

zadania. Działając wspólnie, przyczyniają 

się one do ułatwienia handlu i ograniczania 

biurokracji, pobierają dochody do 

budżetów krajowych i budżetu unijnego 

oraz chronią społeczeństwa przed 

terroryzmem, zagrożeniami dla zdrowia 

i środowiska i innymi rodzajami zagrożeń. 

W szczególności wraz z wprowadzeniem 

ogólnounijnych ram wspólnego 

zarządzania ryzykiem 19i kontroli 

przemieszczeń dużych kwot środków 

pieniężnych w celu zwalczania prania 

pieniędzy i finansowania terroryzmu 

organy celne zaczynają odgrywać 

pierwszoplanową rolę w walce 

z terroryzmem i przestępczością 

zorganizowaną. Biorąc pod uwagę te 

szerokie uprawnienia, organy celne są 

obecnie faktycznie wiodącymi organami, 

(2) Unia celna znacznie się zmieniła 

w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, 

a administracje celne pomyślnie wykonują 

obecnie na granicach bardzo różnorodne 

zadania. Działając wspólnie, przyczyniają 

się one do ułatwienia handlu i ograniczania 

biurokracji, pobierają dochody do 

budżetów krajowych i budżetu unijnego 

oraz pomagają chronić społeczeństwa 

przed terroryzmem, zagrożeniami dla 

zdrowia i środowiska i innymi rodzajami 

zagrożeń. W szczególności wraz 

z wprowadzeniem ogólnounijnych ram 

wspólnego zarządzania ryzykiem19 

i kontroli przemieszczeń dużych kwot 

środków pieniężnych w celu zwalczania 

prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 

organy celne zaczynają odgrywać 

pierwszoplanową rolę w walce 

z terroryzmem i przestępczością 

zorganizowaną. Biorąc pod uwagę te 

szerokie uprawnienia, organy celne są 

obecnie faktycznie wiodącymi organami, 
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jeśli chodzi o kontrolę towarów na 

zewnętrznych granicach Unii. W tym 

kontekście programem „Cła” należy nie 

tylko objąć współpracę celną, lecz 

rozszerzyć udzielane w jego ramach 

wsparcie na wszystkie zadania organów 

celnych, określone w art. 3 rozporządzenia 

(UE) nr 952/2013, tj. nadzór nad 

międzynarodową wymianą handlową Unii, 

wdrażanie zewnętrznych aspektów rynku 

wewnętrznego, wspólnej polityki 

handlowej oraz pozostałych wspólnych 

polityk Unii w zakresie wymiany 

handlowej, a także bezpieczeństwo całego 

łańcucha dostaw. Podstawa prawna będzie 

zatem obejmowała współpracę celną 

(art. 33 TFUE), rynek wewnętrzny 

(art. 114 TFUE) i politykę handlową 

(art. 207 TFUE). 

jeśli chodzi o kontrolę towarów na 

zewnętrznych granicach Unii. W tym 

kontekście programem „Cła” należy nie 

tylko objąć współpracę celną, lecz 

rozszerzyć udzielane w jego ramach 

wsparcie na wszystkie zadania organów 

celnych, określone w art. 3 rozporządzenia 

(UE) nr 952/2013, tj. nadzór nad 

międzynarodową wymianą handlową Unii, 

wdrażanie zewnętrznych aspektów rynku 

wewnętrznego, wspólnej polityki 

handlowej oraz pozostałych wspólnych 

polityk Unii w zakresie wymiany 

handlowej, a także bezpieczeństwo całego 

łańcucha dostaw. Podstawa prawna będzie 

zatem obejmowała współpracę celną 

(art. 33 TFUE), rynek wewnętrzny 

(art. 114 TFUE) i politykę handlową 

(art. 207 TFUE). 

_________________ _________________ 

19 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/gene

ral-information-customs/customs-risk-

management/measures-customs-risk-

management-framework-crmf_en 

19 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/gene

ral-information-customs/customs-risk-

management/measures-customs-risk-

management-framework-crmf_en 

Uzasadnienie 

Istnieje wiele innych elementów, które pomagają chronić obywateli w tych obszarach. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Ustanawiając ramy dla działań 

mających na celu wspieranie unii celnej 

i organów celnych, program powinien 

przyczynić się do ochrony finansowych 

i gospodarczych interesów Unii i jej 

państw członkowskich; ochrony Unii przed 

nieuczciwym i nielegalnym handlem przy 

równoczesnym wspieraniu legalnej 

działalności gospodarczej; zapewnienia 

(3) Ustanawiając ramy dla działań 

służących wspieraniu unii celnej i organów 

celnych z myślą o osiągnięciu 

długoterminowego celu, jakim jest taka 

współpraca wszystkich administracji 

celnych w Unii, jak gdyby stanowiły one 

jedną instytucję, program powinien 

przyczynić się do ochrony finansowych 

i gospodarczych interesów Unii i jej 
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bezpieczeństwa i ochrony Unii i jej 

mieszkańców; oraz ułatwienia legalnego 

handlu, tak by przedsiębiorstwa 

i obywatele mogli w pełni korzystać 

z potencjału rynku wewnętrznego 

i światowego handlu. 

państw członkowskich; ochrony Unii przed 

nieuczciwym i nielegalnym handlem przy 

równoczesnym wspieraniu legalnej 

działalności gospodarczej; zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony Unii i jej 

mieszkańców; oraz ułatwienia legalnego 

handlu, tak by obywatel oraz 

przedsiębiorstwa i obywatele mogli w pełni 

korzystać z potencjału rynku 

wewnętrznego i światowego handlu. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Zdolność państw członkowskich do 

reagowania na wyzwania wynikające ze 

stale zmieniających się globalnych modeli 

biznesowych i łańcuchów dostaw, w 

szczególności w związku z gwałtownym 

rozwojem handlu elektronicznego, zależy 

nie tylko od czynnika ludzkiego oraz 

dostępności i właściwego funkcjonowania 

nowoczesnego i niezawodnego sprzętu do 

kontroli celnej, ale także od pełnego i 

zrównoważonego wdrożenia unijnych 

systemów informacji celnej. Wyzwania te 

podkreślają potrzebę wprowadzenia 

współpracy między krajowymi organami 

celnymi w celu zapewnienia skutecznego 

poboru należności celnych i ochrony 

jednolitego rynku przed oszustwami, 

towarami nielegalnymi i zagrożeniami 

zewnętrznymi. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Działania stosowane w ramach 

programu „Cła 2020” okazały się właściwe 

(7) Działania stosowane w ramach 

programu „Cła 2020” okazały się właściwe 
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i dlatego powinny zostać utrzymane. 

W celu uproszczenia i zwiększenia 

elastyczności w realizacji programu, a tym 

samym lepszego zrealizowania jego celów, 

działania powinny zostać zdefiniowane 

wyłącznie w odniesieniu do ogólnych 

kategorii wraz z podaniem konkretnych 

obrazowych przykładów działań. Poprzez 

współpracę i budowanie zdolności program 

„Cła” powinien również propagować 

i wspierać rozpowszechnianie innowacji 

i zwiększanie jej efektu dźwigni w celu 

dalszej poprawy zdolności do realizacji 

głównych priorytetów organów celnych. 

i dlatego powinny zostać utrzymane. 

W celu uproszczenia i zapewnienia 

większej elastyczności w realizacji 

programu, a tym samym lepszego 

zrealizowania jego celów, działania 

powinny zostać zdefiniowane wyłącznie 

w odniesieniu do ogólnych kategorii wraz 

z podaniem konkretnych obrazowych 

przykładów działań. Poprzez współpracę 

i budowanie zdolności program „Cła” 

powinien również propagować i wspierać 

rozpowszechnianie innowacji 

i zwiększanie jej efektu dźwigni w celu 

dalszej poprawy zdolności do realizacji 

głównych priorytetów organów celnych. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Rozporządzenie [2018/XXX] 

ustanawia, w ramach Funduszu 

Zintegrowanego Zarządzania Granicami, 

instrument „Sprzęt do Kontroli Celnej”22 

(„instrument CCE”). W celu zachowania 

spójności i horyzontalnej koordynacji 

wszystkich działań w formie współpracy 

dotyczącej organów celnych i sprzętu do 

kontroli celnej należy wdrożyć wszystkie 

te działania w ramach jednego aktu 

prawnego i jednego zbioru przepisów, 

którym jest niniejsze rozporządzenie. 

W związku z tym instrument CCE 

powinien wspierać jedynie zakup, 

utrzymanie i modernizację kwalifikującego 

się sprzętu, natomiast omawiany program 

powinien wspierać wszelkie inne 

powiązane działania, takie jak działania 

z zakresu współpracy dotyczącej oceny 

potrzeb sprzętowych lub, w odpowiednich 

przypadkach, szkolenia w odniesieniu do 

zakupionego sprzętu. 

(8) Rozporządzenie [2018/XXX] 

ustanawia, w ramach Funduszu 

Zintegrowanego Zarządzania Granicami, 

instrument „Sprzęt do Kontroli Celnej”22 

(„instrument CCE”). W celu zachowania 

spójności i horyzontalnej koordynacji 

wszystkich działań w formie współpracy 

dotyczącej organów celnych i sprzętu do 

kontroli celnej należy wdrożyć wszystkie 

te działania w ramach jednego aktu 

prawnego i jednego zbioru przepisów, 

którym to aktem prawnym i zbiorem 

przepisów jest niniejsze rozporządzenie. 

W związku z tym instrument CCE 

powinien wspierać jedynie zakup, 

utrzymanie i modernizację kwalifikującego 

się sprzętu, natomiast omawiany program 

powinien wspierać wszelkie inne 

powiązane działania, takie jak działania 

z zakresu współpracy dotyczącej oceny 

potrzeb sprzętowych lub, w odpowiednich 

przypadkach, szkolenia w odniesieniu do 

zakupionego sprzętu. 

_________________ _________________ 
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22 Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego, w ramach Funduszu 

Zintegrowanego Zarządzania Granicami, 

instrument wsparcia finansowego na rzecz 

sprzętu do kontroli celnej. 

22 Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego, w ramach Funduszu 

Zintegrowanego Zarządzania Granicami, 

instrument wsparcia finansowego na rzecz 

sprzętu do kontroli celnej. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Biorąc pod uwagę znaczenie 

globalizacji, w programie powinna być 

nadal przewidziana możliwość 

zaangażowania ekspertów zewnętrznych 

w rozumieniu art. 238 rozporządzenia 

finansowego. Wspomniani eksperci 

zewnętrzni powinni być głównie 

przedstawicielami organów rządowych, 

w tym organów z niestowarzyszonych 

państw trzecich, oraz przedstawicielami 

organizacji międzynarodowych, 

przedsiębiorców lub społeczeństwa 

obywatelskiego. 

(10) Biorąc pod uwagę znaczenie 

globalizacji, w programie powinna być 

nadal przewidziana możliwość 

zaangażowania ekspertów zewnętrznych 

w rozumieniu art. 238 rozporządzenia 

finansowego. Wspomniani eksperci 

zewnętrzni powinni być głównie 

przedstawicielami organów rządowych, 

w tym organów z niestowarzyszonych 

państw trzecich, oraz przedstawicielami 

świata nauki i przedstawicielami 

organizacji międzynarodowych, 

przedsiębiorców lub społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Największą część budżetu 

w ramach programu mają pochłonąć 

działania w zakresie budowania zdolności 

w dziedzinie technologii informacyjnej 

(IT). Przepisy szczegółowe powinny 

określać odpowiednio wspólne i krajowe 

elementy europejskich systemów 

elektronicznych. Ponadto jasno określony 

powinien być zakres działań i obowiązków 

Komisji i państw członkowskich. 

(12) Większą część budżetu w ramach 

programu mają pochłonąć działania 

w zakresie budowania zdolności 

w dziedzinie technologii informacyjnej 

(IT). Przepisy szczegółowe powinny 

określać odpowiednio wspólne i krajowe 

elementy europejskich systemów 

elektronicznych. Ponadto jasno określony 

powinien być zakres działań i obowiązków 

Komisji i państw członkowskich. 
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Niniejsze rozporządzenie powinno 

być wdrażane za pomocą programów prac. 

Z uwagi średnio- i długoterminowy 

charakter celów i w oparciu 

o doświadczenia zdobyte z biegiem czasu 

programy prac powinny być tak 

skonstruowane, by obejmowały kilka lat. 

Przejście z rocznych programów prac na 

wieloletnie programy prac zmniejszy 

obciążenie administracyjne zarówno po 

stronie Komisji, jak i państw 

członkowskich. 

(14) Niniejsze rozporządzenie powinno 

być wdrażane za pomocą programów prac. 

Z uwagi na średnio- i długoterminowy 

charakter celów i w oparciu 

o doświadczenia zdobyte z biegiem czasu 

programy prac mogą obejmować kilka lat, 

jednak nie więcej niż trzy lata, aby w 

stosownych przypadkach umożliwić 

dostosowania. Przejście z rocznych 

programów prac na wieloletnie programy 

prac może zmniejszyć obciążenie 

administracyjne zarówno po stronie 

Komisji, jak i państw członkowskich. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Aby we właściwy sposób reagować 

na zmiany w priorytetach polityki, należy 

przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

dotyczących zmian w wykazie 

wskaźników służących mierzeniu realizacji 

szczegółowych celów programu. 

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie udział na równych zasadach w 

przygotowaniu aktów delegowanych, 

(17) Aby we właściwy sposób reagować 

na zmiany w priorytetach polityki, należy 

przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

dotyczących zmian w wykazie 

wskaźników służących mierzeniu realizacji 

szczegółowych celów programu. 

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym w sprawie 

lepszego stanowienia prawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 

zapewnić udział na równych zasadach 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

w przygotowaniu aktów delegowanych, 
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instytucje te otrzymują wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

instytucje te muszą otrzymać wszelkie 

dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci 

tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich 

Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ogólnym celem programu jest 

wspieranie unii celnej i organów celnych 

w chronieniu finansowych i gospodarczych 

interesów Unii i jej państw członkowskich, 

zagwarantowanie bezpieczeństwa 

i ochrony w obrębie Unii oraz ochrona 

Unii przed nieuczciwym i nielegalnym 

handlem przy jednoczesnym ułatwianiu 

legalnej działalności gospodarczej. 

1. Mając na uwadze osiągnięcie 

długoterminowego celu, jakim jest taka 

współpraca wszystkich administracji 

celnych w Unii, jak gdyby stanowiły one 

jedną instytucję, ogólnym celem programu 

jest wspieranie unii celnej i organów 

celnych w chronieniu finansowych 

i gospodarczych interesów Unii i jej 

państw członkowskich, zagwarantowanie 

bezpieczeństwa i ochrony w obrębie Unii 

oraz ochrona Unii przed nieuczciwym 

i nielegalnym handlem przy jednoczesnym 

ułatwianiu legalnej działalności 

gospodarczej. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Szczegółowym celem programu 

jest wspieranie przygotowywania 

i jednolitego wdrażania przepisów prawa 

celnego i polityki w dziedzinie ceł, jak 

również współpraca celna i tworzenie 

zdolności administracyjnych, w tym 

kompetencji ludzkich, oraz opracowanie 

i eksploatacja europejskich systemów 

elektronicznych. 

2. Szczegółowym celem programu 

jest wspieranie przygotowywania 

i jednolitego wdrażania przepisów prawa 

celnego i polityki w dziedzinie ceł, 

wspieranie współpracy celnej i tworzenia 

zdolności administracyjnych, w tym 

kompetencji ludzkich, oraz terminowe 

opracowanie, wdrożenie, utrzymanie 

i eksploatacja europejskich systemów 

elektronicznych, jak również sprawne 
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przejście do funkcjonowania bez 

dokumentów w formie papierowej 

i handlu zgodnie z wieloletnim planem 

strategicznym w dziedzinie ceł określonym 

w art. 12 niniejszego rozporządzenia. Z 

punktu widzenia państw członkowskich 

wartym odnotowania aspektem programu 

jest oszczędność kosztów, ponieważ 

program zapewnia infrastrukturę i 

zdolności, które nie muszą już być 

tworzone i powielane ze środków 

pochodzących z budżetów krajowych. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Program wspiera również stałą 

ocenę i stałe monitorowanie współpracy 

między organami celnymi w celu 

określenia słabych punktów i możliwych 

usprawnień. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Pula środków finansowych na 

realizację programu na lata 2021–2027 

wynosi 950 000 000 EUR w cenach 

bieżących. 

1. Pula środków finansowych na 

realizację programu na lata 2021–2027 

wynosi 842 844 000 EUR według cen z 

2018 r. (950 000 000 EUR w cenach 

bieżących). 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Z kwoty, o której mowa w ust. 1, 

można również pokrywać wydatki na 

przygotowanie, monitorowanie, kontrolę, 

audyt, ocenę i inne działania związane 

z zarządzaniem programem oraz na ocenę 

realizacji jego celów. Z kwoty tej można 

ponadto pokrywać wydatki związane 

z badaniami, spotkaniami ekspertów, 

działaniami informacyjnymi 

i komunikacyjnymi, o ile są one związane 

z celami programu, jak również wydatki 

związane z sieciami informatycznymi 

w zakresie przetwarzania i wymiany 

informacji, w tym z narzędziami 

informatycznymi dla przedsiębiorstw oraz 

z innego rodzaju pomocą techniczną 

i administracyjną niezbędną w związku 

z zarządzaniem programem. 

2. Z kwoty, o której mowa w ust. 1, 

można również pokrywać wydatki na 

przygotowanie, monitorowanie, kontrolę, 

audyt, ocenę i inne działania związane 

z zarządzaniem programem oraz na ocenę 

jego wyników i realizacji jego celów. 

Z kwoty tej można ponadto pokrywać 

wydatki związane z badaniami, 

spotkaniami ekspertów, działaniami 

informacyjnymi i komunikacyjnymi, o ile 

są one związane z celami programu, jak 

również wydatki związane z sieciami 

informatycznymi w zakresie przetwarzania 

i wymiany informacji, w tym 

z narzędziami informatycznymi dla 

przedsiębiorstw oraz z innego rodzaju 

pomocą techniczną i administracyjną 

niezbędną w związku z zarządzaniem 

programem. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W perspektywie zbliżającego się 

wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 

UE nie da się w tej chwili dokładnie 

oszacować skutków i kosztów odłączenia 

się Zjednoczonego Królestwa jako 

państwa członkowskiego ze wszystkich 

istniejących elektronicznych systemów 

celnych finansowanych z programu „Cła 

2020ˮ, lecz Parlament Europejski musi 

być na bieżąco informowany, w miarę jak 

będą dostępne takie dane. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Działania, które uzupełniają lub 

wspierają działania służące realizacji 

celów, o których mowa w art. 3 

rozporządzenia (UE) nr [2018/XXX] 

[instrument CCE], również kwalifikują się 

do finansowania w ramach tego programu. 

2. Działania, które uzupełniają lub 

wspierają działania służące realizacji 

celów, o których mowa w art. 3 

rozporządzenia (UE) nr [2018/XXX] 

[instrument CCE] lub które uzupełniają 

lub wspierają działania służące realizacji 

celów, o których mowa w art. 2 

rozporządzenia (UE) [2018/XXX] 

[program w zakresie zwalczania nadużyć 

finansowych], również kwalifikują się do 

finansowania w ramach tego programu. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(b) ustrukturyzowaną współpracę 

opartą na projektach; 

(b) ustrukturyzowaną współpracę 

opartą na projektach, taką jak wspólny 

rozwój systemów informatycznych 

realizowany przez grupę państw 

członkowskich; 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e – punkt 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) czynności w zakresie 

monitorowania; 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Działania polegające na 

opracowywaniu i wdrażaniu dostosowań 

4. Działania polegające na 

opracowywaniu, wdrażaniu, utrzymywaniu 
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lub rozszerzeń wspólnych elementów 

europejskich systemów elektronicznych do 

współpracy z państwami trzecimi 

niestowarzyszonymi z programem lub 

organizacjami międzynarodowymi 

kwalifikują się do finansowania, jeżeli leżą 

w interesie Unii. Komisja wprowadza 

niezbędne ustalenia administracyjne, które 

mogą przewidywać wkład finansowy ze 

strony osób trzecich, których dotyczą te 

działania. 

i stosowaniu dostosowań lub rozszerzeń 

wspólnych elementów europejskich 

systemów elektronicznych do współpracy 

z państwami trzecimi niestowarzyszonymi 

z programem lub organizacjami 

międzynarodowymi kwalifikują się do 

finansowania, jeżeli leżą w interesie Unii. 

Komisja wprowadza niezbędne ustalenia 

administracyjne, które mogą przewidywać 

wkład finansowy ze strony osób trzecich, 

których dotyczą te działania. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Gdy jest to korzystne dla realizacji 

działań służących osiągnięciu celów, 

o których mowa w art. 3, w działaniach 

organizowanych w ramach programu 

w charakterze ekspertów zewnętrznych 

mogą uczestniczyć przedstawiciele 

organów rządowych, w tym organów 

z państw trzecich niestowarzyszonych 

z programem zgodnie z art. 5, 

przedstawiciele organizacji 

międzynarodowych i innych właściwych 

organizacji, przedsiębiorców i organizacji 

reprezentujących przedsiębiorców oraz 

społeczeństwa obywatelskiego. 

1. Gdy jest to korzystne dla realizacji 

działań służących osiągnięciu celów, 

o których mowa w art. 3, w działaniach 

organizowanych w ramach programu 

w charakterze ekspertów zewnętrznych 

mogą uczestniczyć przedstawiciele 

organów rządowych, w tym organów 

z państw trzecich niestowarzyszonych 

z programem zgodnie z art. 5, 

przedstawiciele świata nauki i 
przedstawiciele organizacji 

międzynarodowych i innych właściwych 

organizacji, przedsiębiorców i organizacji 

reprezentujących przedsiębiorców oraz 

społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Ekspertów zewnętrznych wybiera 

Komisja na podstawie ich umiejętności, 

doświadczenia i wiedzy odpowiednich dla 

danego działania, unikając przy tym 

wszelkich ewentualnych konfliktów 

3. Ekspertów zewnętrznych wybiera 

Komisja na podstawie ich umiejętności, 

doświadczenia i wiedzy odpowiednich dla 

danego działania, unikając przy tym 

wszelkich ewentualnych konfliktów 
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interesów. interesów oraz uwzględniając zasadę 

równouprawnienia płci. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Wykaz ekspertów zewnętrznych jest 

regularnie aktualizowany i podawany do 

wiadomości publicznej. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja i państwa członkowskie 

zapewniają wspólnie opracowanie 

i eksploatację europejskich systemów 

elektronicznych określonych 

w wieloletnim planie strategicznym 

w dziedzinie ceł, o którym mowa w art. 12, 

w tym ich zaprojektowanie, specyfikację, 

przeprowadzenie testów zgodności, 

wdrożenie, konserwację, rozwój, 

bezpieczeństwo, zapewnienie jakości 

i kontrolę jakości. 

1. Komisja i państwa członkowskie 

wspólnie zapewniają opracowanie 

i eksploatację europejskich systemów 

elektronicznych określonych 

w wieloletnim planie strategicznym 

w dziedzinie ceł, o którym mowa w art. 12, 

w tym ich zaprojektowanie, specyfikację, 

przeprowadzenie testów zgodności, 

wdrożenie, konserwację, rozwój, 

modernizację, bezpieczeństwo, 

zapewnienie jakości i kontrolę jakości. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Program „Cła” musi być spójny z 

innymi programami działań UE i 

funduszami o podobnych celach w 

pokrewnych dziedzinach, np. z 

programem Fiscalis, programem UE w 

zakresie zwalczania nadużyć finansowych 
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oraz programem na rzecz jednolitego 

rynku, jak również z Funduszem 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz z 

Funduszem Zintegrowanego Zarządzania 

Granicami (instrumentem wsparcia 

finansowego na rzecz sprzętu do kontroli 

celnej i Instrumentem na rzecz 

Zarządzania Granicami i Wiz), z 

programem wspierania reform, 

programem „Cyfrowa Europa”, 

instrumentem „Łącząc Europę”, jak 

również z decyzją w sprawie zasobów 

własnych, przepisami i środkami 

wykonawczymi. Ponadto program musi 

wykorzystywać wszelkiego rodzaju 

synergię z tymi programami i środkami. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(b) ogólną koordynację opracowania 

i eksploatacji europejskich systemów 

elektronicznych, mając na celu ich 

funkcjonalność, wzajemne połączenie 

i ciągłe doskonalenie oraz ich 

zsynchronizowane wdrożenie; 

(b) ogólną koordynację opracowania 

i eksploatacji europejskich systemów 

elektronicznych, mając na celu ich 

funkcjonalność, cyberodporność, 

wzajemne połączenie i ciągłe doskonalenie 

oraz ich zsynchronizowane wdrożenie; 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ea) sprawną i szybką komunikację z 

państwami członkowskimi i między nimi w 

celu usprawnienia zarządzania 

europejskimi systemami elektronicznymi; 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 11 – ustęp 2 – litera e b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (eb) terminową i przejrzystą 

komunikację z zainteresowanymi 

stronami zaangażowanymi we wdrażanie 

systemów informatycznych na szczeblu 

UE i państw członkowskich, w 

szczególności w zakresie opóźnień we 

wdrażaniu i w wydatkowaniu środków w 

ramach komponentów unijnych i 

krajowych; 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(b) element krajowy: element 

europejskich systemów elektronicznych 

opracowany na poziomie krajowym, który 

jest dostępny w państwie członkowskim, 

w którym taki element utworzono lub które 

przyczyniło się do jego wspólnego 

utworzenia; 

(b) element krajowy: element 

europejskich systemów elektronicznych 

opracowany na poziomie krajowym, który 

jest dostępny w państwie członkowskim, 

w którym taki element utworzono lub które 

przyczyniło się do jego wspólnego 

utworzenia,jak na przykład w przypadku 

wspólnego projektu rozwoju systemów 

informatycznych realizowanego przez 

grupę państw członkowskich; 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie 

powiadamiają Komisję o zakończeniu 

realizacji każdego z zadań powierzonych 

im w ramach wieloletniego planu 

strategicznego w dziedzinie ceł, o którym 

mowa w ust. 1. Przedstawiają one również 

Komisji regularne sprawozdania na temat 

postępów w realizacji swoich zadań. 

3. Państwa członkowskie 

powiadamiają Komisję o zakończeniu 

realizacji każdego z zadań powierzonych 

im w ramach wieloletniego planu 

strategicznego w dziedzinie ceł, o którym 

mowa w ust. 1. Przedstawiają one również 

Komisji regularne sprawozdania na temat 

postępów w realizacji swoich zadań, a w 
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stosownych przypadkach z 

przewidywalnych opóźnień w ich 

realizacji. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Najpóźniej do dnia 31 października 

każdego roku Komisja, na podstawie 

rocznych sprawozdań, o których mowa 

w ust. 4, sporządza sprawozdanie zbiorcze 

oceniające postępy państw członkowskich 

i Komisji w realizacji planu, o którym 

mowa w ust. 1, i podaje to sprawozdanie 

do wiadomości publicznej. 

5. Najpóźniej do dnia 31 października 

każdego roku Komisja, na podstawie 

rocznych sprawozdań, o których mowa 

w ust. 4, sporządza sprawozdanie zbiorcze 

oceniające postępy państw członkowskich 

i Komisji w realizacji planu, o którym 

mowa w ust. 1, obejmujące informacje o 

niezbędnych dostosowaniach lub 

opóźnieniach w realizacji planu, i podaje 

to sprawozdanie do wiadomości 

publicznej. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Program jest realizowany w ramach 

wieloletnich programów prac, o których 

mowa w art. 108 rozporządzenia 

finansowego. 

1. Program jest realizowany w ramach 

rocznych lub wieloletnich programów 

prac, o których mowa w art. 108 

rozporządzenia finansowego. Wieloletni 

program prac może obejmować okres nie 

dłuższy niż trzy lata, aby w stosownych 

przypadkach umożliwić dostosowania. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wieloletnie programy prac są 2. Komisja przyjmuje wieloletnie 
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przyjmowane przez Komisję w drodze 

aktów wykonawczych. Takie akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie 

z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2. 

programy prac w drodze aktów 

wykonawczych oraz informuje o nich 

Parlament Europejski i Radę. Takie akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie 

z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Wieloletni program prac 

opracowuje się w oparciu o wnioski z 

poprzednich programów. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wskaźniki odzwierciedlające 

postępy w realizacji programu 

w odniesieniu do celów szczegółowych 

określonych w art. 3 przedstawiono 

w załączniku 2. 

1. Zgodnie z wymogami dotyczącymi 

sprawozdawczości określonymi w art. [38 

ust. 3 lit. e) ppkt 1] rozporządzenia 

finansowego Komisja przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

informacje o wynikach programu. 

Sprawozdania z wyników zawierają 

informacje dotyczące zarówno postępów, 

jak i braków. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W celu zapewnienia skutecznej 

oceny postępów w realizacji programu 

w odniesieniu do jego celów Komisja jest 

uprawniona do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 17, aby 

2. Wskaźniki odzwierciedlające 

wyniki programu w odniesieniu do celów 

szczegółowych określonych w art. 3 

przedstawiono w załączniku 2. W celu 

zapewnienia skutecznej oceny postępów 
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zmienić załącznik 2 w celu dokonania 

przeglądu lub uzupełnienia wskaźników, 

jeśli to konieczne, oraz w celu uzupełnienia 

niniejszego rozporządzenia przepisami 

dotyczącymi ustanowienia ram 

monitorowania i oceny. 

w realizacji programu w odniesieniu do 

jego celów Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 17, aby zmienić załącznik 2 

w celu dokonania przeglądu lub 

uzupełnienia wskaźników, jeśli to 

konieczne, oraz w celu uzupełnienia 

niniejszego rozporządzenia przepisami 

dotyczącymi ustanowienia ram 

monitorowania i oceny, aby dostarczać 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

zaktualizowanych danych jakościowych i 

ilościowych dotyczących wyników 

programu. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. System sprawozdawczości 

dotyczącej realizacji celów zapewnia 

wydajne, skuteczne i terminowe 

gromadzenie danych na potrzeby 

monitorowania realizacji programu i jego 

rezultatów. W tym celu na odbiorców 

środków unijnych nakłada się 

proporcjonalne wymogi dotyczące 

sprawozdawczości. 

3. System sprawozdawczości 

dotyczącej realizacji celów zapewnia, by 

dane na potrzeby monitorowania realizacji 

programu i jego rezultatów były 

porównywalne i kompletne oraz 

gromadzone w sposób wydajny, skuteczny 

i terminowy. W tym celu na odbiorców 

środków unijnych nakłada się 

proporcjonalne wymogi dotyczące 

sprawozdawczości. Komisja przekazuje 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

rzetelne informacje o jakości 

wykorzystywanych przez nią danych 

dotyczących wyników. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Oceny przeprowadza się w terminie 

pozwalającym na uwzględnienie ich 

1. W ocenach wartościuje się wyniki 

programu, jego wpływ, skuteczność, 

wydajność, użyteczność i wartość dodaną 
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wyników w procesie decyzyjnym. dla UE. Oceny przeprowadza się 

w terminie pozwalającym na 

uwzględnienie ich wyników w procesie 

decyzyjnym. W ocenach tych wyraźnie 

rozróżnia się wdrażanie programu w Unii 

Europejskiej oraz w państwach trzecich. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ocena śródokresowa programu 

przeprowadzana jest z chwilą, gdy 

dostępne są wystarczające informacje na 

temat realizacji programu, jednak nie 

później niż w ciągu czterech lat od 

rozpoczęcia realizacji programu. 

2. Ocena śródokresowa programu 

przeprowadzana jest z chwilą, gdy 

dostępne są wystarczające informacje na 

temat realizacji programu, jednak nie 

później niż wciągu trzech lat od 

rozpoczęcia realizacji programu. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Ocena okresowa zawiera ustalenia 

niezbędne do podjęcia decyzji o 

kontynuacji programu po 2027 r. i o jego 

celach. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Po zakończeniu realizacji 

programu, lecz nie później niż cztery lata 

po upływie okresu określonego w art. 1, 

Komisja przeprowadza ocenę końcową 

programu. 

3. Po zakończeniu realizacji 

programu, lecz nie później niż trzy lata po 

upływie okresu określonego w art. 1, 

Komisja przeprowadza ocenę końcową 

programu. 
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Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja przekazuje wnioski z tych 

ocen, opatrzone własnymi komentarzami, 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu i Komitetowi Regionów. 

4. Komisja przekazuje wnioski z tych 

ocen, opatrzone własnymi komentarzami i 

wnioskami na przyszłość, Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 

Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 

i Komitetowi Regionów. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy państwo trzecie 

uczestniczy w programie na mocy decyzji 

na podstawie umowy międzynarodowej lub 

na mocy jakiegokolwiek innego 

instrumentu prawnego, państwo trzecie 

przyznaje niezbędne prawa i wymagany 

dostęp właściwemu urzędnikowi 

zatwierdzającemu, Europejskiemu 

Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF), Europejskiemu 

Trybunałowi Obrachunkowemu, tak aby 

mogli oni w pełni realizować swoje 

kompetencje. W przypadku OLAF-u takie 

prawa obejmują prawo do prowadzenia 

dochodzeń, w tym kontroli na miejscu 

i inspekcji, określonych w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 

Euratom) nr 883/2013 dotyczącym 

dochodzeń prowadzonych przez Europejski 

Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF). 

W przypadku gdy państwo trzecie 

uczestniczy w programie na mocy decyzji 

na podstawie umowy międzynarodowej lub 

na mocy jakiegokolwiek innego 

instrumentu prawnego, państwo trzecie 

przyznaje niezbędne prawa i wymagany 

dostęp właściwemu urzędnikowi 

zatwierdzającemu, Europejskiemu 

Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF), Europejskiemu 

Trybunałowi Obrachunkowemu 

i Prokuraturze Europejskiej (EPPO), tak 

aby mogli oni w pełni realizować swoje 

kompetencje. W przypadku OLAF-u oraz 

EPPO, takie prawa obejmują prawo do 

prowadzenia dochodzeń, w tym kontroli na 

miejscu i inspekcji, określonych w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 

dotyczącym dochodzeń prowadzonych 

przez Europejski Urząd ds. Zwalczania 

Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz 

wrozporządzeniu Rady (UE) 2017/1939 

wdrażającym wzmocnioną współpracę w 

zakresie ustanowienia Prokuratury 

Europejskiej. 
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Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Odbiorcy finansowania unijnego 

uznają pochodzenie i zapewniają 

eksponowanie finansowania unijnego (w 

szczególności podczas promowania działań 

i ich rezultatów) poprzez dostarczanie 

spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 

informacji skierowanych do różnych grup 

odbiorców, w tym do mediów i opinii 

publicznej. 

1. Odbiorcy finansowania unijnego 

uznają pochodzenie i zapewniają jak 

największe eksponowanie finansowania 

unijnego (w szczególności podczas 

promowania działań i ich rezultatów) 

poprzez dostarczanie spójnych, 

skutecznych i proporcjonalnych informacji 

skierowanych do różnych grup odbiorców, 

w tym do mediów i opinii publicznej. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja prowadzi działania 

informacyjne i komunikacyjne związane 

z programem, jego działaniami 

i rezultatami. Zasoby finansowe 

przydzielone na program przyczyniają się 

również do komunikacji instytucjonalnej 

w zakresie priorytetów politycznych Unii, 

o ile są one związane z celami, o których 

mowa w art. 3. 

2. Komisja prowadzi regularne 

działania informacyjne i komunikacyjne 

związane z programem, jego działaniami 

i rezultatami w ramach programów prac, o 

których mowa w art. 13. Zasoby finansowe 

przydzielone na program przyczyniają się 

również do komunikacji instytucjonalnej 

w zakresie priorytetów politycznych Unii, 

o ile są one związane z celami, o których 

mowa w art. 3. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsze rozporządzenie nie ma 

wpływu na kontynuację lub modyfikację 

danych działań, aż do ich zamknięcia, 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

nr 1294/2013, które nadal stosuje się do 

1. Niniejsze rozporządzenie nie ma 

wpływu na kontynuację lub modyfikację 

danych działań, zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 1294/2013, 

które nadal stosuje się do danych działań 
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danych działań aż do ich zamknięcia. aż do ich zamknięcia. 
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