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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Program FISCUS by tak, jak je navrhován Evropskou komisí, byl jediným nástupcem 
stávajících programů Cla 2013 a Fiscalis 2013. Cílem programu FISCUS, jehož zavedení bylo 
oznámeno začátkem listopadu jako součást širšího balíčku VFR, je tyto dva programy v rámci 
zjednodušování sloučit.

Program Cla 2013, který stanoví předpisy pro celní činnosti a podporuje klíčovou práci celní 
unie a její činnosti, je ve výlučné pravomoci Unie. Naopak cílem programu Fiscalis 2013 je 
posílit fungování vnitřního trhu díky lepšímu fungování daňových systémů v rámci EU 
zintenzivněním spolupráce mezi členskými státy. Jedná se o program EU, který by neměl mít 
vliv na daňovou politiku, jež primárně spadá do působnosti členských států.

Navrhovatel má k navrhovanému slučování těchto dvou právních základů značné výhrady. 
Oba programy mají rozdílné a specifické cíle a vychází z rozdílných kontextů, a proto by 
měla existovat odlišná právní ustanovení pro jejich provádění, hodnocení, monitorování a 
kontrolu.

Sloučení navíc nebylo navrhováno ani v žádném z hodnocení v polovině období a i přes 
zdůvodnění Komise neexistuje pro tento návrh dostatek podpůrných důkazů. Jako samostatné 
programy fungovaly programy Fiscalis a Cla podle hodnocení nezávislých poradců dobře. 

Navíc, vzhledem k tomu, že Komise ponechala rozpočtové příděly pro oba programy 
oddělené a vyjádřila zájem na tom, aby si oba programy zachovaly svou identitu, by se zdálo 
logické, že se toho nejlépe podaří docílit tím, že oba programy zůstanou oddělené.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel podporuje činnost programu Fiscalis i programu Cla, 
doporučuje, aby Evropský parlament buď uvažoval o zamítnutí návrhu Komise, nebo aby 
hlavní výbory učinily takové kroky, které by vedly k odděleným právním základům obou 
programů. Tím by se umožnilo, aby byly odlišné a důležité otázky vyplývající ze dvou 
nových legislativních návrhů přezkoumány a projednány odděleně.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 
své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že programy 
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Fiscalis a Cla mají rozdílné a specifické 
cíle, vycházejí z rozdílných kontextů 
a jako samostatné programy fungovaly 
podle hodnocení nezávislých poradců 
dobře,

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

-1. Upozorňuje na to, že finanční krytí 
uvedené v legislativním návrhu je 
pro zákonodárný orgán pouze 
orientačním údajem a lze je přesně 
stanovit teprve poté, co bude dosaženo 
dohody ohledně návrhu nařízení, kterým 
se stanoví víceletý finanční rámec 
na období let 2014–2020;

Pozměňovací návrh 3

Návrh legislativního usnesení
Bod -1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

-1a. Připomíná své usnesení ze dne 
8. června 2011 o investování 
do budoucnosti: nový víceletý finanční 
rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu1; znovu 
opakuje, že je třeba, aby v příštím 
víceletém finančním rámci byl dostatek 
dodatečných zdrojů, které Unii umožní 
plnit své stávající politické priority a nové 
úkoly stanovené v Lisabonské smlouvě, 
jakož i reagovat na nepředvídané události; 
zdůrazňuje, že i při zvýšení úrovně 
financování příštího VFR o alespoň 5 % 
oproti úrovni v roce 2013 je možné přispět 
ke splnění dohodnutých cílů a závazků 
Unie a k zásadě solidarity Unie jen 
v omezené míře; vyzývá Radu, aby 
v případě, že nebude sdílet tento přístup, 
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jasně stanovila, od kterých z jejích 
politických priorit či projektů by bylo 
možné navzdory jejich prokazatelné 
evropské přidané hodnotě zcela upustit.
________________
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozměňovací návrh 4

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že programy Fiscalis 
a Cla by měly mít odlišná právní 
ustanovení pro provádění, hodnocení, 
monitorování a kontrolu a že nejlepším 
způsobem, jak zachovat identitu obou 
programů, je ponechat je oddělené;

Pozměňovací návrh 5

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. přijme proto příslušná opatření, včetně 
případného zamítnutí návrhu Komise, aby 
zajistil přijetí dvou oddělených právních 
základů pro program Fiscalis a program 
Cla;

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Očekává se, že činnosti v rámci 
programu, tj. evropské informační systémy, 
společné akce pro úředníky z celní a 
daňové správy a společné iniciativy 

(3) Činnosti v rámci programu, tj. evropské 
informační systémy, společné akce pro 
úředníky z celní a daňové správy a 
společné iniciativy v oblasti odborné 
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v oblasti odborné přípravy přispějí 
k uskutečnění strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění. Tím, že tento program poskytne 
rámec pro činnosti, jejichž cílem je 
účinnější fungování celních a daňových 
orgánů, posílení konkurenceschopnosti 
podniků, podpora zaměstnanosti a ochrana
finančních a hospodářských zájmů Unie, 
zároveň dojde k posílení fungování celní 
unie a vnitřního trhu.

přípravy přispějí k uskutečnění strategie 
Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění posílením 
fungování jednotného trhu, poskytnutím 
podpory aktivit zvyšujících produktivitu 
veřejného sektoru a podněcováním 
technického pokroku a inovací 
ve vnitrostátních a evropských orgánech 
celní a daňové správy. Tím, že tento 
program poskytne rámec pro činnosti, 
jejichž cílem je účinnější fungování celních 
a daňových orgánů, posílení 
konkurenceschopnosti podniků, podpora 
zaměstnanosti a racionalizace 
a koordinace opatření členských států 
na ochranu jejich finančních a 
hospodářských zájmů a zájmů Unie, 
zároveň dojde k posílení fungování celní 
unie a vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Oblast cla v tomto programu by měla 
vést k intenzivnější spolupráci v oblasti cel 
mezi členskými státy, která je nezbytná 
pro jednotný trh. Celní poplatky jsou také 
důležitým zdrojem příjmů Unie 
a vnitrostátních rozpočtů a mohly by proto 
být vnímány jako důležitý nástroj pro 
účinné veřejné finance.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Odhaduje se, že vlády členských států
přicházejí kvůli daňovým únikům 
každoročně přibližně o 860 miliard EUR 
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a kvůli vyhýbání se daňovým povinnostem 
o 150 miliard EUR. Míra daňových úniků 
a vyhýbání se daňovým povinnostem 
oslabuje důvěru občanů ve spravedlnost 
a legitimitu systému výběru daní. 
Snížením daňových rozdílů na polovinu 
by členské státy dosáhly nových daňových 
příjmů, aniž by musely zvyšovat daňové 
sazby. Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 19. dubna 20121 i Rada 
ve svých závěrech ze zasedání konaného 
ve dnech 1. a 2. března 2012 požadovaly 
konkrétní formy boje proti daňovým 
podvodům a únikům, a to i 
prostřednictvím správní spolupráce 
a koordinace mezi daňovými systémy. 
Proto je důležité zaměřit se ve srovnání s 
programovým obdobím 2007–2013 více 
na boj proti daňovým podvodům, únikům 
a vyhýbání se daňové povinnosti,
a podpořit tak akční plán EU 
s komplexním časovým plánem 
a kvantitativními cíli.
________________
1Přijaté texty, P7_TA(2012)0137.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Finanční zájmy Unie by měly být 
chráněny přiměřenými opatřeními v celém 
výdajovém cyklu, včetně prevence, 
odhalování a vyšetřování nesrovnalostí, 
zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených nebo nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případných sankcí.

(14) Finanční zájmy Unie by měly být 
chráněny přiměřenými opatřeními v celém 
výdajovém cyklu, včetně prevence, 
odhalování a vyšetřování nesrovnalostí, 
zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených nebo nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případných sankcí. Ochrana finančních 
zájmů Unie je jednoznačně ve vlastním 
zájmu členských států a je možné ji 
považovat za důležitý nástroj pro členské 
státy při zvyšování jejich vnitrostátních 
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příjmů.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento cíl bude měřen mimo jiné podle 
tohoto ukazatele: jak se vyvíjí vnímání 
účastníků programu ve vztahu k příspěvku 
programu k fungování celní unie a 
posilování vnitřního trhu.

Tento cíl bude měřen mimo jiné podle 
tohoto ukazatele: jak se vyvíjí vnímání 
účastníků programu ve vztahu k příspěvku 
programu k fungování celní unie a 
posilování vnitřního trhu. Kromě toho 
Komise navrhne další srovnatelné 
a objektivně ověřitelné ukazatele 
dosahování tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) předcházení podvodům a daňovým 
únikům a posilování 
konkurenceschopnosti, bezpečnosti a 
zabezpečení formou širší spolupráce 
s mezinárodními organizacemi, ostatními 
orgány státní správy, třetími zeměmi, 
hospodářskými subjekty a jejich 
organizacemi;

c) předcházení podvodům a daňovým 
únikům, předcházení vyhýbání se 
daňovým povinnostem a posilování 
konkurenceschopnosti, bezpečnosti a 
zabezpečení formou širší spolupráce 
s mezinárodními organizacemi, ostatními 
orgány státní správy, třetími zeměmi, 
hospodářskými subjekty a jejich 
organizacemi.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) ochrana finančních a hospodářských 
zájmů Evropské unie a jejích členských 
států prostřednictvím boje proti podvodům 

e) ochrana finančních a hospodářských 
zájmů Evropské unie a jejích členských 
států prostřednictvím boje proti podvodům, 
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a daňovým únikům; vyhýbání se daňovým povinnostem
a daňovým únikům;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý z výše uvedených zvláštních cílů 
se měří podle ukazatele na základě 
vnímání účastníků programu ve vztahu 
k příspěvku programu k realizaci 
zvláštních cílů.

2. Každý z výše uvedených zvláštních cílů 
se měří kombinací kvantitativních 
a kvalitativních ukazatelů. Komise 
zejména navrhne pro každý bod uvedený 
v odstavci 1 srovnatelné a objektivně 
ověřitelné ukazatele dosahování tohoto 
cíle.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění programu 
je stanoveno na 777 600 000 EUR 
(v běžných cenách).

1. Finanční krytí pro provádění programu 
ve smyslu bodu [17] interinstitucionální 
dohody ze dne XX/201Z mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí 
o spolupráci v rozpočtových záležitostech 
a řádném finančním řízení je stanoveno 
na 777 600 000 EUR (v běžných cenách).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při rozhodování o ročních 
rozpočtových prostředcích bude 
respektováno výhradní právo 
rozpočtového orgánu.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provádí program 
prostřednictvím ročního pracovního 
programu pro každou jeho oblast, včetně 
priorit programu, rozpisu rozpočtu a 
kritérií pro posuzování grantů na akce. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 14 
odst. 2 a s finančním nařízením.

1. Komise provádí program 
prostřednictvím ročního pracovního 
programu pro každou jeho oblast, včetně 
priorit programu, rozpisu rozpočtu a 
kritérií pro posuzování grantů na akce. 
Tyto roční pracovní programy obezřetně 
dodržují rovnováhu mezi oblastí cel 
a oblastí daní. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí1, přezkumným postupem podle 
čl. 14 odst. 2 a finančním nařízením.

________________
1 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K měření účinků a dopadů programu se 
mimo jiné využívá soubor klíčových 
ukazatelů výkonnosti stanovených v čl. 5 
odst. 2. Tyto účinky a dopady jsou 
poměřovány s předem stanovenými 
základními hodnotami, které odrážejí 
situaci před prováděním.

2. K měření účinků a dopadů programu se 
mimo jiné využívá soubor klíčových 
ukazatelů výkonnosti stanovených v čl. 5 
odst. 2. Komise stanoví tyto ukazatele 
výkonnosti tak, aby byly měřitelné 
a objektivně ověřitelné. Ukazatele 
výkonnosti jsou poměřovány s předem 
stanovenými základními hodnotami, které 
odrážejí situaci před prováděním.

Pozměňovací návrh 18
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Návrh nařízení
Čl. 16 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení Hodnocení a přezkum

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději do poloviny roku 2018 
vypracuje Komise zprávu o průběžném 
hodnocení plnění cílů činností programu, 
účinnosti využívání prostředků a evropské 
přidané hodnotě programu. Tato zpráva se 
dále zabývá zjednodušením, trvalou 
platností cílů a také přínosem programu k 
prioritám Unie, totiž inteligentnímu, 
udržitelnému a všeobecnému růstu.

2. Nejpozději do poloviny roku 2018 
vypracuje Komise zprávu o průběžném 
hodnocení plnění cílů činností programu, 
účinnosti využívání prostředků a evropské 
přidané hodnotě programu. Tato zpráva se 
dále zabývá zjednodušením, trvalou 
platností cílů a také přínosem programu k 
prioritám Unie, totiž inteligentnímu, 
udržitelnému a všeobecnému růstu.
Na základě tohoto hodnocení může 
Komise případně legislativnímu orgánu 
navrhnout změnu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Příloha – část I – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. stanovení opatření pro cla a daně 
zahrnujících třetí země a externí 
odborníky;

6. stanovení opatření pro cla a daně 
zahrnujících třetí země a externí 
odborníky, zejména s cílem zvýšit 
transparentnost a zpřísnit kontrolu, aby 
se zabránilo využívání daňových rájů.
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Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan 
Kozłowski, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan 
Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda 
Sousa, László Surján, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, 
Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan


