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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. își subliniază poziția conform 
căreia Uniunea instituie măsurile 
necesare pentru prevenirea și combaterea 
fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a 
practicilor de evitare a obligațiilor fiscale, 
cu scopul de a sprijini piața unică, de a 
promova competitivitatea și de a proteja 
interesele financiare și economice ale 
Uniunii și ale statelor sale membre, în 
conformitate cu ODD 16, „Pace, justiție și 
instituții puternice”;

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin asigurarea unui cadru pentru 
acțiunile care sprijină piața unică, 
stimulează competitivitatea Uniunii și 
protejează interesele financiare și 
economice ale Uniunii și ale statelor sale 
membre, programul ar trebui să contribuie 
la prevenirea și combaterea fraudei fiscale, 
a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor 
fiscale, la prevenirea și la reducerea 
sarcinii administrative inutile pentru 
cetățeni și întreprinderi în tranzacțiile 
transfrontaliere, la valorificarea întregului 
potențial al pieței unice și la stimularea 
competitivității Uniunii și la sprijinirea 
unei abordări comune a Uniunii în cadrul 

(3) Prin asigurarea unui cadru pentru 
acțiunile care sprijină piața unică, 
stimulează competitivitatea Uniunii și 
protejează interesele financiare și 
economice ale Uniunii și ale statelor sale 
membre, programul ar trebui să contribuie 
la prevenirea și combaterea fraudei fiscale, 
a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor 
fiscale, la prevenirea și la reducerea 
sarcinii administrative inutile pentru 
cetățeni și întreprinderi în tranzacțiile 
transfrontaliere, la îmbunătățirea, 
operarea, sprijinirea și implementarea 
sistemelor europene de informații în 
domeniul fiscal, la valorificarea întregului 
potențial al pieței unice și la stimularea 
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forurilor internaționale. competitivității Uniunii și la sprijinirea 
unei abordări comune a Uniunii în cadrul 
forurilor internaționale.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Acțiunile aplicate în cadrul 
programului Fiscalis 2020 s-au dovedit 
adecvate și, prin urmare, ar trebui 
menținute. Pentru a asigura o mai mare 
simplitate și flexibilitate în executarea 
programului și, prin urmare, pentru a 
îndeplini mai bine obiectivele acestuia, 
acțiunile ar trebui să fie definite numai în 
termeni de categorii generale, cu o listă de 
exemple ilustrative de activități concrete. 
Prin cooperare și consolidarea 
capacităților, programul Fiscalis ar trebui, 
de asemenea, să promoveze și să sprijine 
adoptarea inovațiilor și efectul de pârghie 
al acestora pentru a îmbunătăți în 
continuare capacitățile de realizare a 
priorităților centrale ale fiscalității.

(7) Acțiunile aplicate în cadrul 
programului Fiscalis 2020 s-au dovedit 
adecvate și, prin urmare, ar trebui 
menținute. Pentru a asigura o mai mare 
simplitate și flexibilitate în executarea 
programului și, prin urmare, pentru a 
îndeplini mai bine obiectivele acestuia, 
acțiunile ar trebui să fie definite numai în 
termeni de categorii generale, cu o listă de 
exemple ilustrative de activități concrete, 
iar acțiunile ar trebui totodată să ofere 
sprijin pentru îmbunătățirea procedurilor 
administrative și comunicarea celor mai 
bune practici administrative. Prin 
cooperare și consolidarea capacităților, 
programul Fiscalis ar trebui, de asemenea, 
să promoveze și să sprijine adoptarea 
inovațiilor și efectul de pârghie al acestora 
pentru a îmbunătăți în continuare 
capacitățile de realizare a priorităților 
centrale ale fiscalității.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Având în vedere importanța 
globalizării, programul ar trebui să 
continue să prevadă posibilitatea de a 
implica experți externi, în sensul 
articolului 238 din Regulamentul financiar. 
Experții externi respectivi ar trebui să fie în 
principal reprezentanți ai autorităților 

(9) Având în vedere importanța 
globalizării, programul ar trebui să 
continue să prevadă posibilitatea de a 
implica experți externi, în sensul 
articolului 238 din Regulamentul financiar. 
Experții externi respectivi ar trebui să fie în 
principal reprezentanți ai autorităților 
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guvernamentale, inclusiv din țări terțe 
neasociate, precum și reprezentanți ai 
organizațiilor internaționale, ai operatorilor 
economici, ai contribuabililor și ai 
societății civile.

guvernamentale, inclusiv din țări terțe 
neasociate, precum și reprezentanți ai 
organizațiilor internaționale, ai operatorilor 
economici, ai contribuabililor și ai 
societății civile. Procesul de selecție 
aferent ar trebui să vizeze atingerea 
echilibrului de gen în rândul experților 
externi, în conformitate cu ODD 5 
„Realizarea egalității de gen și 
emanciparea tuturor femeilor și fetelor”;

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În special, programul Fiscalis 
trebuie să exploateze posibilele sinergii cu 
alte măsuri ale Uniunii din domenii 
conexe, cum ar fi programul „Vamă”, 
Programul UE de luptă antifraudă, 
Programul „Piața unică” și Programul de 
sprijin pentru reforme, din motive de 
rentabilitate.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Acțiunile de consolidare a 
capacităților în materie de tehnologia 
informației (IT) vor atrage cea mai mare 
parte a bugetului în cadrul programului. 
Prin urmare, dispozițiile specifice ar trebui 
să descrie componentele comune și, 
respectiv, componentele naționale ale 
sistemelor electronice europene. În plus, ar 
trebui să fie clar definite atât domeniul de 
aplicare al acțiunilor, cât și 
responsabilitățile Comisiei și ale statelor 
membre.

(11) Acțiunile de consolidare a 
capacităților în materie de tehnologia 
informației (IT) vor atrage cea mai mare 
parte a bugetului în cadrul programului.
Prin urmare, dispozițiile specifice ar trebui 
să descrie componentele comune și, 
respectiv, componentele naționale ale 
sistemelor electronice europene. În plus, ar 
trebui să fie clar definite atât domeniul de 
aplicare al acțiunilor, cât și 
responsabilitățile Comisiei și ale statelor 
membre. Ar trebui asigurată o 
interoperabilitate fără fricțiuni între 
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elementele comune și naționale ale 
sistemelor electronice europene, precum 
și sinergii cu alte sisteme electronice ale 
programelor UE relevante.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programul are ca obiectiv specific 
să sprijine politica fiscală, cooperarea 
fiscală și consolidarea capacității 
administrative, inclusiv competențele 
umane, precum și dezvoltarea și operarea 
sistemelor electronice europene.

2. Programul are ca obiectiv specific 
să sprijine politica fiscală, cooperarea 
fiscală și consolidarea capacității 
administrative, inclusiv competențele 
umane și cele ale autorităților fiscale din 
statele membre și acele țări candidate care 
fac parte din program, precum și 
dezvoltarea și operarea sistemelor 
electronice europene.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a programului în perioada 2021 
- 2027 este de 270 000 000 EUR la 
prețurile curente.

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a programului în perioada 2021 
– 2027 este de 300 000 000 EUR în prețuri 
constante 2018 (339 000 000 EUR în 
prețuri curente).

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Suma menționată la alineatul (1) 
mai poate acoperi cheltuieli pentru 
activități de pregătire, monitorizare, 
control, audit, evaluare și alte activități de 

2. Suma menționată la alineatul (1) 
mai poate acoperi cheltuieli pentru 
activități de pregătire, monitorizare, 
control, audit, evaluare și alte activități de 
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gestionare a programului și de evaluare a 
îndeplinirii obiectivelor sale. De asemenea, 
această sumă poate acoperi cheltuieli legate 
de studii, reuniuni ale experților, acțiuni de 
informare și comunicare, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele 
programului, precum și cheltuieli legate de 
rețele informatice axate pe prelucrarea și 
schimbul de informații, inclusiv pentru 
instrumente informatice instituționale și 
alte tipuri de asistență tehnică și 
administrativă necesare în legătură cu 
gestionarea programului.

gestionare a programului și de evaluare a 
îndeplinirii obiectivelor sale. De asemenea, 
această sumă poate acoperi cheltuieli legate 
de studii, reuniuni ale experților, acțiuni de 
informare și comunicare, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele 
programului, precum și cheltuieli legate de 
rețele informatice axate pe prelucrarea și 
schimbul de informații, inclusiv pentru 
instrumente informatice și alte tipuri de 
asistență tehnică și administrativă necesare 
în legătură cu gestionarea programului care 
să consolideze competențele autorităților 
fiscale din statele membre și acele țări 
candidate care fac parte din program.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acțiuni de dezvoltare a 
competențelor umane și acțiuni de 
consolidare a capacităților;

(d) acțiuni de dezvoltare a 
competențelor umane, a competențelor și 
acțiuni de consolidare a capacităților;

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea interimară a programului 
se realizează imediat ce sunt disponibile 
suficiente informații cu privire la 
implementarea acestuia, dar nu mai târziu 
de patru ani de la începerea implementării 
programului.

2. Evaluarea interimară a programului 
se realizează imediat ce sunt disponibile 
suficiente informații cu privire la 
implementarea acestuia, dar nu mai târziu 
de trei ani de la începerea implementării 
programului.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La finalul implementării
programului, dar nu mai târziu de patru ani 
de la sfârșitul perioadei indicate la 
articolul 1, Comisia efectuează o evaluare 
finală a programului.

3. La finalul punerii în aplicare a
programului, dar nu mai târziu de doi ani 
de la sfârșitul perioadei indicate la articolul
1, Comisia efectuează o evaluare finală a 
programului.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia implementează acțiuni de 
informare și comunicare privind 
programul, acțiunile și rezultatele sale. 
Resursele financiare alocate programului 
contribuie, de asemenea, la comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele prevăzute la articolul 
3.

2. Comisia implementează acțiuni de 
informare și comunicare privind 
programul, acțiunile și rezultatele sale. 
Resursele financiare alocate programului 
contribuie, de asemenea, la comunicarea 
priorităților politice ale Uniunii, în măsura 
în care acestea sunt legate de obiectivele 
prevăzute la articolul 3.
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