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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie economische en monetaire zaken 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. onderstreept zijn standpunt dat de 
Unie de noodzakelijke maatregelen moet 
nemen om belastingfraude, 
belastingontduiking en 
belastingontwijking te bestrijden, teneinde 
de interne markt te ondersteunen, 
concurrentievermogen te bevorderen en 
de financiële en economische belangen 
van de Unie en haar lidstaten te 
verdedigen, in overeenstemming met 
SDG 16 "Vrede, gerechtigheid en sterke 
instellingen";

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Door te voorzien in een actiekader 
dat de eengemaakte markt ondersteunt, het 
concurrentievermogen van de Unie 
bevordert en de financiële en economische 
belangen van de Unie en haar lidstaten 
beschermt, moet het programma 
belastingfraude, belastingontduiking en 
belastingontwijking helpen te voorkomen 
en te bestrijden, onnodige administratieve 
lasten voor burgers en bedrijven bij 
grensoverschrijdende transacties helpen te 
voorkomen en te beperken, de 
mogelijkheden van de eengemaakte markt 
optimaal helpen te benutten en het 
concurrentievermogen van de Unie te 

(3) Door te voorzien in een actiekader 
dat de eengemaakte markt ondersteunt, het 
concurrentievermogen van de Unie 
bevordert en de financiële en economische 
belangen van de Unie en haar lidstaten 
beschermt, moet het programma 
belastingfraude, belastingontduiking en 
belastingontwijking helpen te voorkomen 
en te bestrijden, onnodige administratieve 
lasten voor burgers en bedrijven bij 
grensoverschrijdende transacties helpen te 
voorkomen en te beperken, de Europese 
informatiesystemen voor belastingen te 
verbeteren, te beheren, te ondersteunen en 
te implementeren, de mogelijkheden van 
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bevorderen, en een gemeenschappelijk 
optreden van de Unie in internationale fora 
helpen te ondersteunen.

de eengemaakte markt optimaal helpen te 
benutten en het concurrentievermogen van 
de Unie te bevorderen, en een 
gemeenschappelijk optreden van de Unie 
in internationale fora helpen te 
ondersteunen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De acties die konden worden 
verricht in het kader van het Fiscalis 2020-
programma, dienen te worden behouden 
omdat zij hun waarde hebben bewezen. 
Om de uitvoering van het programma 
eenvoudiger en flexibeler te maken en zo 
de doelstellingen ervan beter te kunnen 
verwezenlijken, moeten de acties alleen 
worden gedefinieerd in de vorm van 
algemene categorieën, met een lijst van 
voorbeelden ter illustratie van concrete 
activiteiten. Door middel van 
samenwerking en capaciteitsopbouw moet 
het Fiscalis-programma ook de benutting 
en hefboomwerking van innovatie 
bevorderen en ondersteunen om de 
kernprioriteiten inzake belastingen nog 
beter te kunnen verwezenlijken.

(7) De acties die konden worden 
verricht in het kader van het Fiscalis 2020-
programma, dienen te worden behouden 
omdat zij hun waarde hebben bewezen. 
Om de uitvoering van het programma 
eenvoudiger en flexibeler te maken en zo 
de doelstellingen ervan beter te kunnen 
verwezenlijken, moeten de acties alleen 
worden gedefinieerd in de vorm van 
algemene categorieën, met een lijst van 
voorbeelden ter illustratie van concrete 
activiteiten, en moeten de acties ook de 
verbetering van de administratieve 
procedures en de uitwisseling van beste 
administratieve werkwijzen ondersteunen. 
Door middel van samenwerking en 
capaciteitsopbouw moet het Fiscalis-
programma ook de benutting en 
hefboomwerking van innovatie bevorderen 
en ondersteunen om de kernprioriteiten 
inzake belastingen nog beter te kunnen 
verwezenlijken.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Gelet op het belang van de 
mondialisering moet het programma de 
mogelijkheid blijven bieden om een beroep 

(9) Gelet op het belang van de 
mondialisering moet het programma de 
mogelijkheid blijven bieden om een beroep 
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te doen op externe deskundigen in de zin 
van artikel 238 van het Financieel 
Reglement. Deze externe deskundigen 
moeten in hoofdzaak vertegenwoordigers
van overheidsinstanties, ook van niet-
geassocieerde derde landen, en 
vertegenwoordigers van internationale 
organisaties, marktdeelnemers, 
belastingplichtigen en de civil society zijn.

te doen op externe deskundigen in de zin 
van artikel 238 van het Financieel 
Reglement. Deze externe deskundigen 
moeten in hoofdzaak vertegenwoordigers 
van overheidsinstanties, ook van niet-
geassocieerde derde landen, en 
vertegenwoordigers van internationale 
organisaties, marktdeelnemers, 
belastingplichtigen en de civil society zijn. 
Bij de desbetreffende selectieprocedure 
moet worden gestreefd naar een 
evenwicht tussen het aantal mannelijke en 
vrouwelijke externe deskundigen, 
overeenkomstig SDG 5 "Gendergelijkheid 
en empowerment voor vrouwen en meisjes 
verwezenlijken";

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Met het oog op 
kosteneffectiviteit moeten in het Fiscalis-
programma met name mogelijke 
synergieën worden onderzocht met andere 
Uniemaatregelen op verwante terreinen, 
zoals het Douane-programma, het 
fraudebestrijdingsprogramma van de 
Unie, het programma voor de interne 
markt en het steunprogramma voor 
structurele hervormingen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het grootste deel van de begroting 
van het programma zal worden besteed aan 
acties ten behoeve van capaciteitsopbouw 
op het gebied van informatietechnologie 
(IT). Daarom moeten de 

(11) Het grootste deel van de begroting 
van het programma zal worden besteed aan 
acties ten behoeve van capaciteitsopbouw 
op het gebied van informatietechnologie 
(IT). Daarom moeten de 
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gemeenschappelijke en de nationale 
componenten van de Europese 
elektronische systemen in specifieke 
bepalingen worden beschreven. Voorts 
moeten de reikwijdte van de acties en de 
verantwoordelijkheden van de Commissie 
en van de lidstaten duidelijk worden 
omschreven.

gemeenschappelijke en de nationale 
componenten van de Europese 
elektronische systemen in specifieke 
bepalingen worden beschreven. Voorts 
moeten de reikwijdte van de acties en de 
verantwoordelijkheden van de Commissie 
en van de lidstaten duidelijk worden 
omschreven. Er moet soepele 
interoperabiliteit zijn tussen de 
gemeenschappelijke en nationale 
componenten van de Europese 
elektronische systemen, en synergie met 
andere elektronische systemen van 
relevante EU-programma's.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De specifieke doelstelling van het 
programma bestaat erin het fiscale beleid, 
de fiscale samenwerking en de bestuurlijke 
capaciteitsopbouw te ondersteunen, 
daaronder begrepen 
competentieontwikkeling en ontwikkeling 
en exploitatie van de Europese 
elektronische systemen.

2. De specifieke doelstelling van het 
programma bestaat erin het fiscale beleid, 
de fiscale samenwerking en de bestuurlijke 
capaciteitsopbouw te ondersteunen, 
daaronder begrepen de ontwikkeling van 
de competenties en vaardigheden van de 
belastingautoriteiten en 
belastingambtenaren in de lidstaten en
andere kandidaat-lidstaten die zich bij het 
programma hebben aangesloten, alsook 
de ontwikkeling en exploitatie van de 
Europese elektronische systemen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2021-2027 bedragen 270 000 000 
EUR in lopende prijzen.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2021-2027 bedragen 
300 000 000 EUR in prijzen van 2018 (i.e. 
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339 000 000 EUR in lopende prijzen).

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde bedrag kan 
ook uitgaven dekken voor werkzaamheden 
op het gebied van voorbereiding, toezicht, 
controle, audit en evaluatie alsmede andere 
werkzaamheden voor het beheer van het 
programma en de beoordeling van de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
ervan. Het kan bovendien uitgaven dekken 
met betrekking tot studies, vergaderingen 
van deskundigen, informatie- en 
communicatieacties, voor zover zij verband 
houden met de doelstellingen van het 
programma, alsmede uitgaven in verband 
met informatietechnologienetwerken voor 
informatieverwerking en -uitwisseling, 
daaronder begrepen institutionele 
informatietechnologie-instrumenten, en 
andere uitgaven voor technische en 
administratieve bijstand die nodig is voor 
het beheer van het programma.

2. Het in lid 1 bedoelde bedrag kan 
ook uitgaven dekken voor werkzaamheden 
op het gebied van voorbereiding, toezicht, 
controle, audit en evaluatie alsmede andere 
werkzaamheden voor het beheer van het 
programma en de beoordeling van de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
ervan. Het kan bovendien uitgaven dekken 
met betrekking tot studies, vergaderingen 
van deskundigen, informatie- en 
communicatieacties, voor zover zij verband 
houden met de doelstellingen van het 
programma, alsmede uitgaven in verband 
met informatietechnologienetwerken voor 
informatieverwerking en -uitwisseling, 
daaronder begrepen informatietechnologie-
instrumenten, en andere uitgaven voor 
technische en administratieve bijstand die 
nodig is voor het beheer van het 
programma en waarmee de competenties 
en vaardigheden van de 
belastingautoriteiten en 
belastingambtenaren in de lidstaten en 
andere kandidaat-lidstaten die tot het 
programma zijn toegetreden, worden 
verbeterd.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) acties ten behoeve van 
competentieontwikkeling en 
capaciteitsopbouw;

(d) acties ten behoeve van de 
ontwikkeling van competenties en
vaardigheden alsmede capaciteitsopbouw;
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De tussentijdse evaluatie van het 
programma wordt uitgevoerd zodra 
voldoende informatie over de uitvoering 
van het programma beschikbaar is, doch 
uiterlijk vier jaar nadat met de uitvoering 
van het programma is begonnen.

2. De tussentijdse evaluatie van het 
programma wordt uitgevoerd zodra 
voldoende informatie over de uitvoering 
van het programma beschikbaar is, doch 
uiterlijk drie jaar nadat met de uitvoering 
van het programma is begonnen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan het einde van de uitvoering 
van het programma, doch uiterlijk vier jaar 
na afloop van de in artikel 1 genoemde 
periode, verricht de Commissie een 
eindevaluatie van het programma.

3. Aan het einde van de uitvoering 
van het programma, doch uiterlijk twee jaar 
na afloop van de in artikel 1 genoemde 
periode, verricht de Commissie een 
eindevaluatie van het programma.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie voert informatie- en 
communicatieacties uit met betrekking tot 
het programma alsmede de acties en de 
resultaten ervan. De aan het programma 
toegewezen financiële middelen dragen 
tevens bij aan de institutionele 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie, voor zover zij verband 
houden met de in artikel 3 bedoelde 
doelstellingen.

2. De Commissie voert informatie- en 
communicatieacties uit met betrekking tot 
het programma alsmede de acties en de 
resultaten ervan. De aan het programma 
toegewezen financiële middelen dragen 
tevens bij aan de communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Unie, voor 
zover zij verband houden met de in 
artikel 3 bedoelde doelstellingen.
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