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KORT BEGRUNDELSE

FISCUS-programmet, der er foreslået af Kommissionen, er et enkelt opfølgningsprogram til 
de nuværende Told 2013- og Fiscalis 2013-programmer. FISCUS-programmet, der i 
begyndelsen af november 2011 blev bebudet som en del af den bredere FFR-pakke, sigter på 
at sammenlægge de to programmer af forenklingshensyn.

Told 2013-programmet, der lovgiver om toldaktiviteter og støtter det vigtige arbejde, der 
udføres omkring toldunionen og dens virksomhed, henhører under Unionens enekompetence.  
Fiscalis 2013 sigter derimod på at styrke det indre markeds funktion ved at forbedre den 
måde, hvorpå beskatningssystemerne i EU virker, gennem øget samarbejde mellem 
medlemsstaterne. Det er et EU-program, som ikke bør indvirke på skatte- og afgiftspolitikken, 
der stadig primært hører ind under medlemsstaternes kompetence.

Ordføreren nærer alvorlige betænkeligheder med hensyn til den foreslåede sammenlægning af 
de to retsgrundlag. De to programmer har divergerende og særegne formål, mål og kontekster 
og bør derfor understøttes af forskellige regler for gennemførelse, evaluering, overvågning og 
kontrol.

Desuden indeholder ingen af midtvejsevalueringerne forslag om en sammenlægning, og trods 
Kommissionens argumentation mangler der elementer til støtte for et sådant forslag. Told- og 
Fiscalisprogrammerne fungerede begge ifølge uafhængige konsulenters evalueringer godt 
som separate programmer.

Desuden har Kommissionen holdt budgetrammerne for de to programmer adskilt og ytret 
interesse for at bevare programmernes identitet, hvorfor den bedste metode til at sikre dette 
logisk set ville være at holde programmerne adskilt.

Ordføreren støtter det arbejde, der udføres under Told- og Fiscalisprogrammerne, men 
anbefaler enten, at Europa-Parlamentet overvejer at forkaste kommissionsforslaget, eller at 
Parlamentets korresponderende udvalg træffer foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
Told- og Fiscalisprogrammerne får separate retsgrundlag. Dette ville muliggøre separat 
behandling af og forhandling om de to forskellige, men vigtige områder i to nye forslag til 
retsakter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt -A (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

-A. der henviser til, at Told- og 
Fiscalisprogrammerne har divergerende 
og særegne formål, mål og kontekster, og 
at de ifølge uafhængige konsulenters 
evalueringer fungerede godt som separate 
programmer,

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt -1 (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

-1. påpeger, at den finansieringsramme, 
der er nærmere fastlagt i det 
lovgivningsmæssige forslag, kun er 
vejledende for den lovgivende myndighed, 
og at den ikke kan fastsættes endeligt, før 
der er indgået en aftale om forslaget til 
forordning om den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020;

Ændringsforslag 3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt -1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

-1a. minder om sin beslutning af 8. juni 
2011 om Investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa1; gentager, at der er 
behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer 
i den næste flerårige finansielle ramme, 
således at det bliver muligt for Unionen at 
opfylde sine eksisterende politiske 
prioriteter og de nye opgaver, der er 
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fastsat i Lissabontraktaten, samt at 
reagere på uforudsete begivenheder; 
påpeger, at man selv med en forøgelse af 
midlerne til den næste flerårige 
finansielle ramme på mindst 5 % i forhold 
til 2013-niveauet kun vil kunne yde et 
begrænset bidrag til opfyldelsen af EU's 
vedtagne mål og forpligtelser samt af 
EU's solidaritetsprincip; opfordrer Rådet 
til, såfremt det ikke er enigt i denne 
fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af 
dets politiske prioriteter eller projekter det 
vil være indstillet på helt at opgive til trods 
for deres bevislige europæiske merværdi;
______________
1Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 4

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. mener, at Told- og 
Fiscalisprogrammerne bør understøttes af 
forskellige juridiske regler for 
gennemførelse, evaluering, overvågning 
og kontrol, og at den bedste metode til at 
bevare programmernes identitet er fortsat 
at holde dem adskilt;

Ændringsforslag 5

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. vil derfor træffe hensigtsmæssige 
foranstaltninger, herunder en eventuel 
forkastelse af kommissionsforslaget, med 
henblik på at sikre, at Told- og 
Fiscalisprogrammerne får to separate 
retsgrundlag;
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Programaktiviteterne, dvs. de 
europæiske informationssystemer, 
fællesforanstaltningerne for told- og 
skatteembedsmænd og de fælles 
uddannelsesinitiativer, forventes at bidrage 
til gennemførelsen af Europa 2020-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. Ved at danne ramme om 
aktiviteter, der skal gøre told- og 
skattemyndighederne mere effektive, 
styrke virksomhedernes konkurrenceevne, 
fremme beskæftigelsen og være med til at 
beskytte EU's finansielle og økonomiske 
interesser bidrager programmet aktivt til at 
styrke toldunionens og det indre markeds 
funktion.

(3) Programaktiviteterne, dvs. de 
europæiske informationssystemer, 
fællesforanstaltningerne for told- og 
skatteembedsmænd og de fælles 
uddannelsesinitiativer, vil bidrage til 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst ved at styrke det indre markeds 
funktion, opstille en ramme, der fremmer 
en stigning i produktiviteten i den 
offentlige sektor, og presse på for at opnå 
tekniske fremskridt og innovation i de 
nationale og europæiske told- og 
skatteforvaltninger. Ved at danne ramme 
om aktiviteter, der skal gøre told- og 
skattemyndighederne mere effektive, 
styrke virksomhedernes konkurrenceevne, 
fremme beskæftigelsen og rationalisere og 
samordne medlemsstaternes tiltag for at 
beskytte deres og EU’s finansielle og 
økonomiske interesser bidrager 
programmet aktivt til at styrke 
toldunionens og det indre markeds 
funktion.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Tolddelen i programmet bør føre til et 
øget samarbejde på toldområdet mellem 
medlemsstaterne, hvilket er afgørende for 
det indre marked. Told er også en vigtig 
indtægtskilde for både EU-budgettet og de 
nationale budgetter og kan derfor ses som 
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et vigtigt instrument til effektiv 
forvaltning af de offentlige finanser.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Beregninger viser, at 
skatteunddragelse hvert år koster 
medlemsstaternes regeringer ca. 860 mia. 
EUR og skatteundgåelse omkring 150 
mia. EUR. Omfanget af 
skatteunddragelse og -undgåelse 
undergraver borgernes tillid og tiltro til 
skatteopkrævningens rimelighed og 
legitimitet. Ved at halvere 
beskatningsforskellene kan 
medlemsstaterne få nye skatteindtægter 
uden at hæve skatteprocenterne. Europa-
Parlamentet har i sin beslutning af 19. 
april 20121 og Det Europæiske Råd har i 
sine konklusioner af 1.-2. marts 2012 
opfordret til, at der indføres konkrete 
metoder til bekæmpelse af skattesvig og 
skatteunddragelse bl.a. gennem 
administrativt samarbejde og 
administrativ koordinering mellem 
skattesystemerne. Det er derfor vigtigt at 
sætte ekstra fokus på bekæmpelsen af 
skattesvig, skatteundgåelse og -
unddragelse i forhold til 
programmeringsperioden 2007-2013 og 
som en metode til at støtte en EU-
handlingsplan med en detaljeret tidsplan 
og kvantitative mål.
________________
1Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0137.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 14 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssige 
foranstaltninger under hele 
udgiftscyklussen, herunder ved 
forebyggelse, opdagelse og efterforskning 
af uregelmæssigheder, inddrivelse af 
midler, der er gået tabt, udbetalt 
uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter 
omstændighederne med sanktioner.

(14) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssige 
foranstaltninger under hele 
udgiftscyklussen, herunder ved 
forebyggelse, opdagelse og efterforskning 
af uregelmæssigheder, inddrivelse af 
midler, der er gået tabt, udbetalt 
uretmæssigt eller anvendt forkert, og efter 
omstændighederne med sanktioner.
Beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser er klart i medlemmernes egen 
interesse og kan endvidere ses som et 
vigtigt instrument for medlemsstaterne til 
at øge deres egne nationale indtægter.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne målsætning vil bl.a. blive målt ved 
hjælp af følgende indikator: udviklingen i 
den opfattelse, som de involverede i 
programmet har af programmets bidrag til 
toldunionens funktion og styrkelsen af det 
indre marked.

Denne målsætning vil bl.a. blive målt ved 
hjælp af følgende indikator: udviklingen i 
den opfattelse, som de involverede i
programmet har af programmets bidrag til 
toldunionens funktion og styrkelsen af det 
indre marked. Derudover udarbejder 
Kommissionen yderligere målbare og 
objektivt kontrollerbare 
resultatindikatorer.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at forebygge svig og skatteunddragelse, 
forbedre konkurrenceevnen og øge 
sikkerheden ved at styrke samarbejdet med 
internationale organisationer, andre 

c) at forebygge svig, skatteundgåelse og
-unddragelse, forbedre konkurrenceevnen 
og øge sikkerheden ved at styrke 
samarbejdet med internationale 
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statslige myndigheder, tredjelande, 
erhvervsdrivende og deres organisationer

organisationer, andre statslige 
myndigheder, tredjelande, 
erhvervsdrivende og deres organisationer

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at beskytte Den Europæiske Unions og 
medlemsstaternes finansielle og 
økonomiske interesser gennem 
bekæmpelse af svig og skatteunddragelse

e) at beskytte Den Europæiske Unions og 
medlemsstaternes finansielle og 
økonomiske interesser gennem 
bekæmpelse af svig, skatteundgåelse og
-unddragelse

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvert af de ovennævnte specifikke 
målsætninger måles ved hjælp af en 
indikator, som er baseret på den 
opfattelse, som de involverede i 
programmet har af dets bidrag til 
realiseringen af de specifikke 
målsætninger.

2. Hver af de ovennævnte specifikke 
målsætninger måles ved hjælp af en 
kombination af kvantitative og kvalitative 
indikatorer. Kommissionen udarbejder 
særligt målbare og objektivt 
kontrollerbare resultatindikatorer for 
hvert litra, der er opregnet i stk. 1.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet er 
777 600 000 EUR (i løbende priser).

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet, i henhold 
til punkt [17] i den interinstitutionelle 
aftale af XX/201Z mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetsamarbejde og forsvarlig 
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økonomisk forvaltning, er 777 600 000 
EUR (i løbende priser).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der træffes afgørelse om de årlige 
bevillinger, samtidig med at 
budgetmyndighedens prærogativer 
respekteres.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen gennemfører 
programmet ved hjælp af et årligt 
arbejdsprogram for hver enkelt del i 
programmet, herunder programmets 
prioriteringer, fordelingen af budgettet og 
evalueringskriterierne for støtte til 
foranstaltningerne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 14, 
stk. 2, og i henhold til finansforordningen.

1. Kommissionen gennemfører 
programmet ved hjælp af et årligt 
arbejdsprogram for hver enkelt del i 
programmet, herunder programmets 
prioriteringer, fordelingen af budgettet og 
evalueringskriterierne for støtte til 
foranstaltningerne. Disse årlige 
arbejdsprogrammer skal nøje overholde 
balancen mellem told- og 
beskatningsdelen. Disse
gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser1, 
undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 
2, og finansforordningen.

________________
1EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Nøgleresultatindikatorerne i artikel 5, 
stk. 2, anvendes bl.a. til at måle 
programmets effekt og virkning. De måles 
op mod foruddefinerede basisscenarier, der 
afspejler situationen, inden 
foranstaltningerne blev gennemført.

2. Nøgleresultatindikatorerne i artikel 5, 
stk. 2, anvendes bl.a. til at måle 
programmets effekt og virkning. 
Kommissionen tilstræber at definere disse 
resultatindikatorer som målbare og 
objektivt kontrollerbare. 
Resultatindikatorerne måles op mod 
foruddefinerede basisscenarier, der 
afspejler situationen, inden 
foranstaltningerne blev gennemført.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluering Evaluering og revision

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest medio 2018 udarbejder 
Kommissionen en rapport om 
midtvejsevalueringen af realiseringen af 
målsætningerne for 
programforanstaltningerne, effektiviteten 
af ressourceudnyttelsen og programmets 
europæiske merværdi. Rapporten 
behandler endvidere forenklingen, målenes 
fortsatte relevans samt programmets bidrag 
til Unionens prioriterede mål om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

2. Senest medio 2018 udarbejder 
Kommissionen en rapport om 
midtvejsevalueringen af realiseringen af 
målsætningerne for 
programforanstaltningerne, effektiviteten 
af ressourceudnyttelsen og programmets 
europæiske merværdi. Rapporten 
behandler endvidere forenklingen, målenes 
fortsatte relevans samt programmets bidrag 
til Unionens prioriterede mål om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
På grundlag af denne evaluering kan 
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Kommissionen eventuelt foreslå den 
lovgivende myndighed at ændre denne 
forordning.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag – del I – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Iværksættelse af foranstaltninger på told-
og skatteområdet, som omfatter tredjelande 
og eksterne eksperter

6. Iværksættelse af foranstaltninger på told-
og skatteområdet, som omfatter tredjelande 
og eksterne eksperter, navnlig med henblik 
på at øge gennemsigtigheden og skærpe 
kontrollen for at forhindre anvendelsen af 
skattely
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