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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει τη θέση του ότι η 
Ένωση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για 
την πρόληψη και καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και της φοροαποφυγής με σκοπό τη 
στήριξη της ενιαίας αγοράς, προάγοντας 
την ανταγωνιστικότητα και 
διαφυλάσσοντας τα χρηματοπιστωτικά 
και οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
και των κρατών μελών της, σε συμφωνία 
με τον ΣΒΑ 16 «Ειρήνη, δικαιοσύνη και 
ισχυροί θεσμοί»·

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Παρέχοντας πλαίσιο για 
δραστηριότητες το οποίο στηρίζει την 
ενιαία αγορά, τονώνει την 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και 
προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα 
της Ένωσης και των κρατών μελών της, το 
πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει στην 
πρόληψη και καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και της φοροαποφυγής· στην πρόληψη και 
μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου 
για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στις 
διασυνοριακές συναλλαγές· στην πλήρη 
αξιοποίηση του δυναμικού της ενιαίας 
αγοράς και στην τόνωση της 

(3) Παρέχοντας πλαίσιο για 
δραστηριότητες το οποίο στηρίζει την 
ενιαία αγορά, τονώνει την 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και 
προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα 
της Ένωσης και των κρατών μελών της, το 
πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει στην 
πρόληψη και καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και της φοροαποφυγής· στην πρόληψη και 
μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου 
για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στις 
διασυνοριακές συναλλαγές· στη βελτίωση, 
λειτουργία, στήριξη και εφαρμογή 
ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών 
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ανταγωνιστικότητας της Ένωσης· και στη 
στήριξη κοινής ενωσιακής προσέγγισης σε 
διεθνή φόρουμ.

για τη φορολογία· στην πλήρη αξιοποίηση 
του δυναμικού της ενιαίας αγοράς και στην 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της 
Ένωσης· και στη στήριξη κοινής 
ενωσιακής προσέγγισης σε διεθνή φόρουμ.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι δράσεις που προβλέπονται βάσει 
του προγράμματος Fiscalis 2020 
αποδείχθηκαν επαρκείς και θα πρέπει 
επομένως να διατηρηθούν. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί περισσότερη 
απλούστευση και ευελιξία στην εκτέλεση 
του προγράμματος και έτσι να επιτευχθούν 
καλύτερα οι στόχοι του, ο καθορισμός των 
δράσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε 
επίπεδο συνολικότερων κατηγοριών και να 
παρέχεται κατάλογος ενδεικτικών 
παραδειγμάτων συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων. Μέσω της συνεργασίας 
και της ανάπτυξης ικανοτήτων, το 
πρόγραμμα Fiscalis αναμένεται επίσης να 
προάγει και να στηρίζει την αφομοίωση 
και την αξιοποίηση της καινοτομίας με 
στόχο την περαιτέρω βελτίωση της 
ικανότητας υλοποίησης των βασικών 
προτεραιοτήτων στον τομέα της 
φορολογίας.

(7) Οι δράσεις που προβλέπονται βάσει 
του προγράμματος Fiscalis 2020 
αποδείχθηκαν επαρκείς και θα πρέπει 
επομένως να διατηρηθούν. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί περισσότερη 
απλούστευση και ευελιξία στην εκτέλεση 
του προγράμματος και έτσι να επιτευχθούν 
καλύτερα οι στόχοι του, ο καθορισμός των 
δράσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε 
επίπεδο συνολικότερων κατηγοριών και να 
παρέχεται κατάλογος ενδεικτικών 
παραδειγμάτων συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων, οι δράσεις θα πρέπει 
επίσης να παρέχουν στήριξη για τη 
βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών 
και την ανταλλαγή βέλτιστων 
διοικητικών πρακτικών. Μέσω της 
συνεργασίας και της ανάπτυξης 
ικανοτήτων, το πρόγραμμα Fiscalis 
αναμένεται επίσης να προάγει και να 
στηρίζει την αφομοίωση και την 
αξιοποίηση της καινοτομίας με στόχο την 
περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας 
υλοποίησης των βασικών προτεραιοτήτων 
στον τομέα της φορολογίας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Λαμβανομένης υπόψη της (9) Λαμβανομένης υπόψη της 
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σημασίας της παγκοσμιοποίησης, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να 
παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κατά την 
έννοια του άρθρου 238 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω 
εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα πρέπει 
κατά κύριο λόγο να είναι εκπρόσωποι 
κρατικών αρχών, μεταξύ άλλων και από μη 
συνδεδεμένες τρίτες χώρες, καθώς και 
εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, 
οικονομικών φορέων, φορολογουμένων 
και της κοινωνίας των πολιτών.

σημασίας της παγκοσμιοποίησης, το 
πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να 
παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κατά την 
έννοια του άρθρου 238 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω 
εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα πρέπει 
κατά κύριο λόγο να είναι εκπρόσωποι 
κρατικών αρχών, μεταξύ άλλων και από μη 
συνδεδεμένες τρίτες χώρες, καθώς και 
εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, 
οικονομικών φορέων, φορολογουμένων 
και της κοινωνίας των πολιτών. Η σχετική 
διαδικασία επιλογής θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην επίτευξη ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων στους εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες, σε συμφωνία με τον 
ΣΒΑ 5 «Επίτευξη της ισότητας των 
φύλων και χειραφέτηση όλων των 
γυναικών και κοριτσιών»·

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Ειδικότερα, το πρόγραμμα 
Fiscalis οφείλει να αξιοποιήσει τις 
πιθανές συνέργειες με άλλα ενωσιακά 
μέτρα σε συναφείς τομείς, όπως είναι το 
Πρόγραμμα για τα τελωνεία, το 
Πρόγραμμα της ΕΕ για την 
Καταπολέμηση της Απάτης, το 
Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά και το 
Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων, 
για λόγους οικονομικής αποδοτικότητας.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων (11) Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων 



PE626.965v02-00 6/11 AD\1167347EL.docx

EL

τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) πρόκειται 
να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος 
του προϋπολογισμού του προγράμματος. 
Επομένως, επιμέρους διατάξεις θα πρέπει 
να περιγράφουν, αντίστοιχα, τα κοινά και 
τα εθνικά στοιχεία των ευρωπαϊκών 
ηλεκτρονικών συστημάτων. Επίσης, θα 
πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια τόσο 
το πεδίο εφαρμογής των δράσεων όσο και 
οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών.

τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) πρόκειται 
να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος 
του προϋπολογισμού του προγράμματος.
Επομένως, επιμέρους διατάξεις θα πρέπει 
να περιγράφουν, αντίστοιχα, τα κοινά και 
τα εθνικά στοιχεία των ευρωπαϊκών 
ηλεκτρονικών συστημάτων. Επίσης, θα 
πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια τόσο 
το πεδίο εφαρμογής των δράσεων όσο και 
οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών. Θα πρέπει να υπάρχει 
ομαλή διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
κοινών και εθνικών στοιχείων των 
ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων, 
καθώς και συνέργειες με άλλα 
ηλεκτρονικά συστήματα σχετικών 
προγραμμάτων της ΕΕ.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ειδικός στόχος του προγράμματος 
είναι η στήριξη της φορολογικής 
πολιτικής, της φορολογικής συνεργασίας 
και της ανάπτυξης διοικητικών 
ικανοτήτων, όπως, μεταξύ άλλων, των 
ικανοτήτων των υπαλλήλων και της 
ανάπτυξης και λειτουργίας των 
ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων.

2. Ειδικός στόχος του προγράμματος 
είναι η στήριξη της φορολογικής 
πολιτικής, της φορολογικής συνεργασίας 
και της ανάπτυξης διοικητικών 
ικανοτήτων, όπως, μεταξύ άλλων, των 
ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των 
υπαλλήλων των φορολογικών αρχών και 
των εφοριακών υπαλλήλων στα κράτη 
μέλη και σε άλλες υποψήφιες χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και 
της ανάπτυξης και λειτουργίας των 
ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εκτέλεση του προγράμματος για το 

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 
εκτέλεση του προγράμματος για το 
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διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 
270 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

διάστημα 2021 – 2027 ανέρχεται σε 
300 000 000 EUR σε τιμές 2018 (δηλ. 
339 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει 
δαπάνες για δραστηριότητες 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 
λογιστικού ελέγχου, αξιολόγησης και για 
άλλες δραστηριότητες διαχείρισης του 
προγράμματος και αξιολόγησης της 
επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, 
μπορεί να καλύψει δαπάνες για μελέτες, 
συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, στον 
βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους 
στόχους του προγράμματος, καθώς και 
δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα 
τεχνολογίας πληροφοριών τα οποία 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων πληροφορικής και άλλων 
μέσων τεχνικής και διοικητικής βοήθειας 
που χρειάζεται σε σχέση με τη διαχείριση 
του προγράμματος.

2. Το ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί επίσης να καλύψει 
δαπάνες για δραστηριότητες 
προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, 
λογιστικού ελέγχου, αξιολόγησης και για 
άλλες δραστηριότητες διαχείρισης του 
προγράμματος και αξιολόγησης της 
επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον, 
μπορεί να καλύψει δαπάνες για μελέτες, 
συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, στον 
βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους 
στόχους του προγράμματος, καθώς και 
δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα 
τεχνολογίας πληροφοριών τα οποία 
επικεντρώνονται στην επεξεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 
συστημάτων πληροφορικής και άλλων 
μέσων τεχνικής και διοικητικής βοήθειας 
που χρειάζεται σε σχέση με τη διαχείριση 
του προγράμματος, τα οποία θα 
ενισχύσουν τις ικανότητες και τις 
δεξιότητες των φορολογικών αρχών και 
των εφοριακών υπαλλήλων στα κράτη 
μέλη και σε άλλες υποψήφιες χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και δ) δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων και 
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ικανοτήτων των υπαλλήλων, δεξιοτήτων όπως και δυναμικότητας των 
υπαλλήλων,

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν 
διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την 
εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το 
αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της 
εκτέλεσης του προγράμματος.

2. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν 
διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την 
εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το 
αργότερο τρία έτη από την έναρξη της 
εκτέλεσης του προγράμματος.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του 
προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα
έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που 
καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή 
προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του 
προγράμματος.

3. Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του 
προγράμματος, αλλά το αργότερο δύο έτη 
ύστερα από τη λήξη της περιόδου που 
καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή 
προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του 
προγράμματος.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για το 
πρόγραμμα, τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα 
συμβάλλουν επίσης στην εταιρική 
προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων 
της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι 

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε δράσεις 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για το 
πρόγραμμα, τις δράσεις και τα 
αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί 
πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα 
συμβάλλουν επίσης στην προβολή των 
πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, 
στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με 
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συναφείς με τους στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3.

τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 
3.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία 
στον τομέα της φορολογίας

Έγγραφα αναφοράς COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD)
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