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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρόγραμμα FISCUS, όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προορίζεται για 
ενιαίος διάδοχος των υπαρχόντων προγραμμάτων Τελωνεία 2013 και Fiscalis 2013. Το 
πρόγραμμα FISCUS, που αναγγέλθηκε στις αρχές Νοεμβρίου σαν μέρος της ευρύτερης 
δέσμης MFF, επιδιώκει να συγχωνεύσει τα δύο προγράμματα στο όνομα της απλούστευσης.

Το πρόγραμμα Τελωνεία 2013, το οποίο επεξεργάζεται νομοθεσία για τις τελωνειακές 
εργασίες υποστηρίζοντας το κρίσιμο έργο της τελωνειακής ένωσης και τις δραστηριότητές 
της, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Αντίθετα, το Fiscalis 2013 επιδιώκει 
να ενισχύσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς βελτιώνοντας τη λειτουργία των 
φορολογικών συστημάτων στην ΕΕ μέσω αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών. Πρόκειται για πρόγραμμα της ΕΕ, το οποίο δεν θα έπρεπε να επηρεάζει τη 
φορολογική πολιτική που εμπίπτει πρωτίστως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Ο εισηγητής διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για την προτεινόμενη συγχώνευση των δύο 
νομικών βάσεων. Τα δύο προγράμματα χαρακτηρίζονται από διακριτές και αποκλίνουσες 
επιδιώξεις, στόχους και πλαίσια· θα έπρεπε επομένως να διέπονται από διαφορετικές νομικές 
ρυθμίσεις όσον αφορά την εφαρμογή, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο.

Επιπλέον, καμία από τις δύο ενδιάμεσες αξιολογήσεις δεν πρότεινε συγχώνευση και δεν 
υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν μια τέτοια πρόταση, παρά την αιτιολόγηση που 
προσφέρει η Επιτροπή. Τόσο το πρόγραμμα Fiscalis όσο και το πρόγραμμα Τελωνεία 
λειτουργούσαν ικανοποιητικά σαν χωριστά προγράμματα, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις 
ανεξάρτητων συμβούλων.

Περαιτέρω, αφού η Επιτροπή διατήρησε χωριστά τα δημοσιονομικά κονδύλια για τα δύο 
προγράμματα και δήλωσε ότι ενδιαφέρεται να διατηρήσει την ταυτότητα των προγραμμάτων, 
φαίνεται λογικό ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί αυτό θα ήταν να διατηρηθούν 
τα προγράμματα χωριστά.

Μολονότι ο εισηγητής επικροτεί το έργο των προγραμμάτων Fiscalis και Τελωνεία, προτείνει 
ότι είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο απόρριψης της 
πρότασης της Επιτροπής, είτε οι αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να προβούν 
σε οιεσδήποτε άλλες ενέργειες που θα είχαν αποτέλεσμα δύο χωριστές νομικές βάσεις για τα 
προγράμματα Fiscalis και Τελωνεία. Αυτό θα επέτρεπε χωριστή εξέταση και διαπραγμάτευση 
για τα διακριτά και σημαντικά ζητήματα στο πλαίσιο δύο νέων νομοθετικών προτάσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προγράμματα Fiscalis και Τελωνεία έχουν 
διακριτές και αποκλίνουσες επιδιώξεις, 
στόχους και πλαίσια και ότι 
λειτουργούσαν ικανοποιητικά σαν 
χωριστά προγράμματα, σύμφωνα με τις 
αξιολογήσεις ανεξάρτητων συμβούλων,

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

-1. επισημαίνει ότι το δημοσιονομικό 
κονδύλιο που αναφέρεται στη νομοθετική 
πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη 
νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος 
του δεν μπορεί να καθοριστεί, έως ότου 
επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού για το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο των ετών 2014-
2020·

Τροπολογία 3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

-1a. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο 
μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική 
και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισμούς1· επαναλαμβάνει ότι 
απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι 
για το προσεχές ΠΔΠ προκειμένου να 
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είναι σε θέση η Ένωση να εκπληρώσει 
αφενός τις υφιστάμενες πολιτικές της 
προτεραιότητες και τα νέα καθήκοντα 
που προβλέπονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας και, αφετέρου, να αντιδρά σε 
απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει ότι, 
ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των 
πόρων για το επόμενο ΠΔΠ κατά 
τουλάχιστον 5 % σε σχέση με το επίπεδο 
του 2013, θα είναι δυνατή μόνο μια 
περιορισμένη συμβολή στην επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων και δεσμεύσεων 
της Ένωσης και της αρχής της 
ενωσιακής αλληλεγγύης· ζητεί από το 
Συμβούλιο, σε περίπτωση που δεν 
συμμερίζεται την προσέγγιση αυτή, να 
προσδιορίσει σαφώς ποιες πολιτικές του 
προτεραιότητες ή ποια πολιτικά του 
προγράμματα θα μπορούσαν να 
εγκαταλειφθούν εντελώς, παρά την 
αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία τους·
________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0266.

Τροπολογία 4

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι τα προγράμματα Fiscalis 
και Τελωνεία θα έπρεπε να διέπονται από 
διαφορετικές νομικές ρυθμίσεις όσον 
αφορά την εφαρμογή, την αξιολόγηση, 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο, και 
ότι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί 
η ταυτότητα των προγραμμάτων είναι να 
παραμείνουν χωριστά προγράμματα·



PE487.906v03-00 6/14 AD\908865EL.doc

EL

Τροπολογία 5

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. προτίθεται συνεπώς να προβεί σε 
κατάλληλες ενέργειες, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της 
απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής, 
για να εξασφαλίσει την έγκριση δύο 
χωριστών νομικών βάσεων για τα 
προγράμματα Fiscalis και Τελωνεία·

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι δραστηριότητες του προγράμματος, 
δηλαδή τα ευρωπαϊκά συστήματα 
πληροφοριών, οι κοινές δράσεις για 
τελωνειακούς και φορολογικούς 
υπαλλήλους, και οι κοινές πρωτοβουλίες 
κατάρτισης, αναμένεται να συμβάλουν 
στην υλοποίηση της Στρατηγικής Ευρώπη 
2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Παρέχοντας ένα 
πλαίσιο για δραστηριότητες οι οποίες 
αποσκοπούν σε πιο αποδοτικές 
τελωνειακές και φορολογικές αρχές, 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, προωθούν την απασχόληση 
και συμβάλλουν στην προστασία των 
δημοσιονομικών και οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, το πρόγραμμα 
θα ενισχύσει ενεργά τη λειτουργία της 
τελωνειακής ένωσης και της εσωτερικής 
αγοράς.

(3) Οι δραστηριότητες του προγράμματος, 
δηλαδή τα ευρωπαϊκά συστήματα 
πληροφοριών, οι κοινές δράσεις για 
τελωνειακούς και φορολογικούς 
υπαλλήλους, και οι κοινές πρωτοβουλίες 
κατάρτισης, συμβάλουν στην υλοποίηση 
της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη ενισχύοντας τη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς, παρέχοντας ένα πλαίσιο 
για τη στήριξη δραστηριοτήτων με σκοπό 
τη βελτίωση της παραγωγικότητας του 
δημόσιου τομέα και προωθώντας την 
τεχνική πρόοδο και την καινοτομία στις 
εθνικές και ευρωπαϊκές τελωνειακές και 
φορολογικές διοικήσεις. Παρέχοντας ένα 
πλαίσιο για δραστηριότητες οι οποίες 
αποσκοπούν σε πιο αποδοτικές 
τελωνειακές και φορολογικές αρχές, 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων, προωθούν την απασχόληση 
και οργανώνουν ορθολογικά και 
συντονίζουν τις ενέργειες των κρατών 
μελών για την προστασία των 
δημοσιονομικών και οικονομικών 
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συμφερόντων τους καθώς και των 
συμφερόντων της Ένωσης, το πρόγραμμα 
θα ενισχύσει ενεργά τη λειτουργία της 
τελωνειακής ένωσης και της εσωτερικής 
αγοράς.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ο τελωνειακός τομέας του 
προγράμματος πρέπει να οδηγήσει σε 
αυξημένη συνεργασία στο πεδίο των 
τελωνείων μεταξύ των κρατών μελών, 
κάτι που είναι κεφαλαιώδες για την ενιαία 
αγορά. Οι τελωνειακοί δασμοί αποτελούν 
επίσης σημαντική πηγή εσόδων τόσο για 
την Ένωση όσο και για τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς και θα μπορούσαν κατά 
συνέπεια να θεωρηθούν σημαντικός 
μηχανισμός των αποτελεσματικών 
δημόσιων οικονομικών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Από εκτιμήσεις προκύπτει ότι η 
φοροδιαφυγή κοστίζει στις κυβερνήσεις 
των κρατών μελών περίπου 860 δισ. ευρώ 
κάθε χρόνο, η δε φοροαποφυγή περίπου 
150 δισ. ευρώ. Η κλίμακα της 
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στον δίκαιο χαρακτήρα και τη 
νομιμότητα της είσπραξης των φόρων. 
Εάν μειωθεί στο ήμισυ αυτό το χάσμα, τα 
κράτη μέλη θα μπορούσαν να επιτύχουν 
νέα φορολογικά έσοδα χωρίς να αυξήσουν 
τους φορολογικούς συντελεστές. Τόσο το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά 
του της 19ης Απριλίου 20121 όσο και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα 
συμπεράσματά του της 1-2 Μαρτίου 
2012, ζήτησαν συγκεκριμένους τρόπους 
καταπολέμησης της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής, μεταξύ άλλων 
μέσω διοικητικής συνεργασίας και 
συντονισμού μεταξύ των φορολογικών 
συστημάτων. Επομένως, είναι σημαντικό 
να δοθεί επιπρόσθετη έμφαση στην 
καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, 
της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής 
σε σύγκριση με την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 και ως ένας 
τρόπος για τη στήριξη ενός Σχεδίου 
Δράσης της ΕΕ με εκτενές 
χρονοδιάγραμμα και ποσοτική στόχευση.
________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2012)0137.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται 
μέσω κατάλληλων μέτρων καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου των δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του 
εντοπισμού και της διερεύνησης των 
παρατυπιών, της ανάκτησης 
απολεσθέντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, και, 
εφόσον χρειάζεται, της επιβολής 
κυρώσεων.

(14) Τα οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται 
μέσω κατάλληλων μέτρων καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου των δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του 
εντοπισμού και της διερεύνησης των 
παρατυπιών, της ανάκτησης 
απολεσθέντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή μη ορθώς 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, και, 
εφόσον χρειάζεται, της επιβολής 
κυρώσεων. Η προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
είναι σαφώς προς το συμφέρον των 
κρατών μελών και θα μπορούσαν επίσης 
να θεωρηθούν σημαντικός μηχανισμός 
προκειμένου τα κράτη μέλη να αυξήσουν 



AD\908865EL.doc 9/14 PE487.906v03-00

EL

τα εθνικά τους έσοδα.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο στόχος αυτός μετράται, μεταξύ άλλων, 
μέσω του ακόλουθου δείκτη: την εξέλιξη 
της αντίληψης που έχουν οι 
ενδιαφερόμενοι σχετικά με το πρόγραμμα 
όσον αφορά τη συμβολή του 
προγράμματος στη λειτουργία της 
τελωνειακής ένωσης και στην ενίσχυση 
της εσωτερικής αγοράς.

Ο στόχος αυτός μετράται, μεταξύ άλλων, 
μέσω του ακόλουθου δείκτη: την εξέλιξη 
της αντίληψης που έχουν οι 
ενδιαφερόμενοι σχετικά με το πρόγραμμα 
όσον αφορά τη συμβολή του 
προγράμματος στη λειτουργία της 
τελωνειακής ένωσης και στην ενίσχυση 
της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, η 
Επιτροπή θα επινοήσει περαιτέρω 
μετρήσιμους και αντικειμενικά 
επαληθεύσιμους δείκτες επίτευξης του 
στόχου.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πρόληψη της απάτης και της 
φοροδιαφυγής και βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας, 
βελτιώνοντας τη συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς, άλλες κρατικές αρχές, τρίτες 
χώρες, οικονομικούς παράγοντες και τις 
οργανώσεις τους,

γ) πρόληψη της απάτης, της 
φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής και 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 
ασφάλειας, βελτιώνοντας τη συνεργασία 
με διεθνείς οργανισμούς, άλλες κρατικές 
αρχές, τρίτες χώρες, οικονομικούς 
παράγοντες και τις οργανώσεις τους

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προστασία των δημοσιονομικών και ε) προστασία των δημοσιονομικών και 
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οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της, μέσω της καταπολέμησης της 
απάτης και της φοροδιαφυγής,

οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της, μέσω της καταπολέμησης της 
απάτης, της φοροαποφυγής και της 
φοροδιαφυγής,

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Καθένας από τους προαναφερθέντες 
ειδικούς στόχους μετράται με έναν δείκτη 
βασισμένο στην αντίληψη που έχουν οι 
ενδιαφερόμενοι σχετικά με το πρόγραμμα 
όσον αφορά τη συμβολή του 
προγράμματος στην υλοποίηση των 
ειδικών στόχων.

2. Καθένας από τους προαναφερθέντες 
ειδικούς στόχους μετράται με συνδυασμό 
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών.
Ειδικότερα, η Επιτροπή θα επινοήσει 
μετρήσιμους και αντικειμενικά 
επαληθεύσιμους δείκτες επίτευξης του 
στόχου για κάθε ένα από τα σημεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος ορίζεται σε 
777.600.000 ευρώ (σε τρέχουσες τιμές).

1. Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την 
υλοποίηση του προγράμματος κατά την 
έννοια του σημείου [17] της διοργανικής 
συμφωνίας της XX/201Y μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά 
με τη συνεργασία σε δημοσιονομικά 
ζητήματα και την χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, ορίζεται σε 777.600.000 ευρώ 
(σε τρέχουσες τιμές).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι ετήσιες πιστώσεις αποφασίζονται 
με σεβασμό των προνομιών της αρμόδιας 
για τον προϋπολογισμό αρχής.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υλοποιεί το πρόγραμμα 
μέσω ετήσιου προγράμματος εργασίας για 
κάθε τομέα του προγράμματος, το οποίο 
περιλαμβάνει τις προτεραιότητες του 
προγράμματος, την ανάλυση του 
προϋπολογισμού και τα κριτήρια 
αξιολόγησης για τις επιχορηγήσεις για τις 
δράσεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 
14 παράγραφος 2 και σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό.

1. Η Επιτροπή υλοποιεί το πρόγραμμα 
μέσω ετήσιου προγράμματος εργασίας για 
κάθε τομέα του προγράμματος, το οποίο 
περιλαμβάνει τις προτεραιότητες του 
προγράμματος, την ανάλυση του 
προϋπολογισμού και τα κριτήρια 
αξιολόγησης για τις επιχορηγήσεις για τις 
δράσεις. Αυτά τα ετήσια προγράμματα 
εργασίας τηρούν με προσοχή την 
ισορροπία μεταξύ του τελωνειακού και 
του φορολογικού σκέλους. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση των 
κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά 
με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα 
κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή1, τη διαδικασία εξέτασης, η 
οποία αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2 και σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό.

________________
1 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται ένα 
σύνολο βασικών δεικτών επιδόσεων, οι 
οποίοι παρατίθενται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2, για τη μέτρηση των 
αποτελεσμάτων και του αντικτύπου του 
προγράμματος. Οι μετρήσεις 
πραγματοποιούνται σε σχέση με 
προκαθορισμένες τιμές αναφοράς, οι 
οποίες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση 
πριν από την υλοποίηση.

2. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται ένα 
σύνολο βασικών δεικτών επιδόσεων, οι 
οποίοι παρατίθενται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2, για τη μέτρηση των 
αποτελεσμάτων και του αντικτύπου του 
προγράμματος. Η Επιτροπή επιδιώκει να 
ορίσει αυτούς τους δείκτες επιδόσεων 
έτσι ώστε να είναι μετρήσιμοι και 
αντικειμενικά επαληθεύσιμοι. Οι βασικοί 
δείκτες επιδόσεων πραγματοποιούνται σε 
σχέση με προκαθορισμένες τιμές 
αναφοράς, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την 
κατάσταση πριν από την υλοποίηση.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αξιολόγηση Αξιολόγηση και ανασκόπηση

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων των δράσεων του 
προγράμματος, την αποδοτικότητα της 
χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του προγράμματος το 
αργότερο έως τα μέσα του 2018. Στην εν 
λόγω έκθεση εξετάζονται επιπλέον η 
απλούστευση, η συνεχιζόμενη συνάφεια 
των στόχων, καθώς και η συμβολή του 
προγράμματος στις προτεραιότητες της 
Ένωσης περί έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

2. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση 
ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων των δράσεων του 
προγράμματος, την αποδοτικότητα της 
χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του προγράμματος το 
αργότερο έως τα μέσα του 2018. Στην εν 
λόγω έκθεση εξετάζονται επιπλέον η 
απλούστευση, η συνεχιζόμενη συνάφεια 
των στόχων, καθώς και η συμβολή του 
προγράμματος στις προτεραιότητες της 
Ένωσης περί έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Βάσει της 
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εν λόγω αξιολόγησης και, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο, η Επιτροπή δύναται να 
προτείνει στη νομοθετική αρχή την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανάπτυξη δράσεων σχετικών με τα 
τελωνεία και τη φορολογία με τη 
συμμετοχή τρίτων χωρών και εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων

6. Ανάπτυξη δράσεων σχετικών με τα 
τελωνεία και τη φορολογία με τη 
συμμετοχή τρίτων χωρών και εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων, ιδίως για την αύξηση 
της διαφάνειας και αυστηρότερος έλεγχος 
για την πρόληψη της χρήσης 
φορολογικών παραδείσων.
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