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LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjoni kavandatav programm FISCUS oleks praeguste programmide „Toll 
2013” ja „Fiscalis 2013” ühtne jätkuprogramm. Novembri alguses mitmeaastase 
finantsraamistiku laiema paketi osana välja kuulutatud programmi FISCUS eesmärk on liita 
asjaomased kaks programmi lihtsustamise nimel kokku.

Programm „Toll 2013” kuulub liidu ainupädevusse ja sellega reguleeritakse tollitoiminguid, 
millega toetatakse tolliliidu olulist tööd ja tegevust. Programmi „Fiscalis 2013” eesmärk on 
aga tugevdada siseturgu, parandades liikmesriikidevahelise koostöö tihendamise abil 
maksustamissüsteemide toimimist ELis. See on ELi programm, mis ei tohiks mõjutada 
peamiselt liikmesriikide pädevusse kuuluvat maksupoliitikat.

Raportööril on kahe õigusliku aluse kavandatava liitmise suhtes tõsiseid kahtlusi. Asjaomase 
kahe programmi eesmärgid ja kontekst lähevad teineteisest lahku ja on erinevad, seetõttu 
peaks nende rakendamise, hindamise, järelevalve ja kontrolli õiguslik korraldus olema erinev.

Lisaks ei tehtud kummaski vahehinnangus ettepanekut liitmise kohta ja sellise ettepaneku 
jaoks puuduvad piisavad tõendusmaterjalid, kuigi komisjon seda põhjendab. Nii programm 
„Fiscalis” kui ka „Toll” toimisid sõltumatute konsultantide poolt läbi viidud hinnangute 
kohaselt eraldi programmidena hästi.

Lisaks, kuna komisjon on hoidnud kahe programmi eelarvevahendid eraldi ja on väljendanud 
soovi säilitada programmide identiteedid, tundub seetõttu loogiline, et seda saaks kõige 
paremini tagada, jättes asjaomased programmid teineteisest lahku.

Kuigi raportöör toetab nii programmi „Fiscalis” kui ka „Toll” tööd, soovitab ta, et Euroopa 
Parlament kaaluks komisjoni ettepaneku tagasilükkamist või et asjaomased 
parlamendikomisjonid võtaksid muid meetmeid, mille tulemuseks oleks programmidele 
„Fiscalis” ja „Toll” kahe eraldi õigusliku aluse vastuvõtmine. See võimaldaks käsitleda kahe 
uue õigusaktiga seotud erinevaid ja olulisi küsimusi eraldi ja pidada eraldi läbirääkimisi.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Põhjendus -A (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

-A. arvestades, et programmide „Fiscalis” 
ja „Toll” eesmärgid ja kontekst lähevad 
teineteisest lahku ja on erinevad ning 
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need programmid toimisid sõltumatute 
konsultantide poolt läbi viidud 
hinnangute kohaselt eraldi 
programmidena hästi;

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige -1 (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

-1. juhib tähelepanu asjaolule, et 
seadusandlikus ettepanekus esitatud 
rahastamispakett on vaid seadusandjale 
suunatud soovitus ning seda ei saa 
määrata kindlaks enne, kui jõutakse 
kokkuleppele määruses, millega 
kehtestatakse mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020;

Muudatusettepanek 3

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige -1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

-1 a. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooni tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel1; kordab, et uues 
mitmeaastases finantsraamistikus on vaja 
piisavalt lisavahendeid, et liit saaks ellu 
viia oma kehtivad poliitilised prioriteedid, 
täita Lissaboni lepingus sätestatud uued 
ülesanded ning reageerida ootamatutele 
sündmustele; juhib tähelepanu sellele, et 
isegi kui järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku vahendite hulk kasvab 
2013. aasta tasemega võrreldes vähemalt 
5%, saab liit kokkulepitud eesmärkide ja 
kohustuste ning liidu solidaarsuse 
põhimõtte täitmisesse panustada piiratult; 
palub nõukogul, juhul kui ta ei jaga seda 
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seisukohta, selgelt välja tuua, millised 
poliitilised prioriteedid või projektid võiks 
täielikult peatada, hoolimata nende 
tõendatud lisandväärtusest Euroopa 
jaoks;
________________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 4

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et programmide 
„Fiscalis” ja „Toll” rakendamise, 
hindamise, järelevalve ja kontrolli 
õiguslik korraldus peaks olema erinev 
ning et asjaomaste programmide 
identiteedi säilitamiseks oleks parem neid 
lahus hoida;

Muudatusettepanek 5

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. võtab seetõttu vajalikke meetmeid, 
sealhulgas võib komisjoni ettepaneku 
tagasi lükata, et kindlustada programmide 
„Fiscalis” ja „Toll” jaoks kahe eraldi 
õigusliku aluse vastuvõtmine;

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Programmi meetmed, st Euroopa 
infosüsteemid, tolli- ja maksuametnike 

(3) Programmi meetmed, st Euroopa 
infosüsteemid, tolli- ja maksuametnike 
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ühismeetmed ja ühised koolitusalgatused, 
aitavad eeldatavalt kaasa Euroopa 2020. 
aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia elluviimisele.
Luues raamistiku meetmetele, mille 
eesmärk on tagada tõhusamad tolli- ja 
maksuasutused, suurendada ettevõtjate 
konkurentsivõimet, edendada tööhõivet ja
kaitsta Euroopa Liidu finants- ja
majandushuve, aitab programm aktiivselt 
tugevdada tolliliidu ja siseturu toimimist.

ühismeetmed ja ühised koolitusalgatused, 
aitavad kaasa Euroopa 2020. aasta aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia elluviimisele, tugevdades ühtse 
turu toimimist, luues raamistiku avaliku 
sektori produktiivsust suurendavate 
meetmete toetamiseks ning edendades 
tehnika arengut ja innovatsiooni 
liikmesriikide maksuasutustes. Luues 
raamistiku meetmetele, mille eesmärk on 
tagada tõhusamad tolli- ja maksuasutused, 
suurendada ettevõtjate konkurentsivõimet, 
edendada tööhõivet ning ratsionaliseerida
ja kooskõlastada liikmesriikide meetmeid 
riiklike ja Euroopa Liidu finants- ja
majandushuvide kaitsmiseks, aitab 
programm aktiivselt tugevdada tolliliidu ja
siseturu toimimist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Programmi tolli käsitlev osa peaks 
aitama kaasa tihedamale koostööle 
liikmesriikide vahel tollide valdkonnas, 
mis on ühtse turu jaoks määrava 
tähtsusega. Tollimaksud on nii Euroopa 
Liidu kui ka riikide eelarvete jaoks tähtis 
sisetulekuallikas ja neid tuleks seetõttu 
käsitada tulemusliku avaliku sektori 
rahanduse tähtsa vahendina.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Hinnangute kohaselt läheb 
maksudest kõrvalehoidumine 
liikmesriikidele aastas maksma u 860 
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miljardit eurot ja maksustamise vältimine 
u 150 miljardit eurot. Maksudest 
kõrvalehoidumise ja maksustamise 
vältimise ulatus vähendab kodanike 
usaldust ja usku, et maksude kogumine 
toimub õiglaselt ja seadusjärgselt. 
Maksulõhe vähendamisega poole võrra 
võivad liikmesriigid saada uusi 
maksutulusid ilma maksumäärasid 
suurendamata. Nii Euroopa Parlamendi 
19. aprilli 2012. aasta resolutsioonis1 kui 
ka Euroopa Ülemkogu 1.–2. märtsi 2012. 
aasta järeldustes nõuti konkreetseid 
lahendusi maksupettuse ja maksudest 
kõrvalehoidumise probleemidele, muu 
hulgas maksusüsteemide vahelise 
haldusalase koostöö ja kooskõlastamise 
kaudu. Seega on tähtis pöörata võrreldes 
programmitöö perioodiga 2007–2012 
rohkem tähelepanu võitlusele 
maksupettuste, maksudest 
kõrvalehoidumise ja maksustamise 
vältimise vastu ja viisidele ELi 
tegevuskava toetamiseks põhjaliku 
ajakava ja kvantitatiivse eesmärgiga.
________________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0137.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Liidu finantshuve tuleb kogu kulutuste 
tegemise tsükli jooksul kaitsta sobivate 
meetmetega, sh eeskirjade eiramise 
vältimise, avastamise ja uurimise, kaotatud, 
valesti makstud või vääralt kasutatud 
vahendite tagasinõudmise ja vajaduse 
korral trahvide abil.

(14) Liidu finantshuve tuleb kogu kulutuste 
tegemise tsükli jooksul kaitsta sobivate 
meetmetega, sh eeskirjade eiramise 
vältimise, avastamise ja uurimise, kaotatud, 
valesti makstud või vääralt kasutatud 
vahendite tagasinõudmise ja vajaduse 
korral trahvide abil. Euroopa Liidu 
finantshuvide kaitse on selgelt 
liikmesriikide huvides ja seda võib pidada 
ka liikmesriikide riiklike tulude 
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suurendamise vahendiks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse eesmärgi saavutamist 
hinnatakse muu hulgas järgmise näitaja 
alusel: programmi sidusrühmade arvamuse 
muutumine programmi panuse kohta 
tolliliidu paremasse toimimisse ja siseturu 
tugevdamisse.

Kõnealuse eesmärgi saavutamist 
hinnatakse muu hulgas järgmise näitaja 
alusel: programmi sidusrühmade arvamuse 
muutumine programmi panuse kohta 
tolliliidu paremasse toimimisse ja siseturu 
tugevdamisse. Lisaks töötab komisjon 
välja täiendavad mõõdetavad ja 
objektiivselt kontrollitavad näitajad 
eesmärkide saavutamise kohta

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vältida maksupettusi ja maksudest 
kõrvalehoidmist ning suurendada 
konkurentsivõimet, ohutust ja turvalisust, 
tugevdades koostööd rahvusvaheliste 
organisatsioonide, muude valitsusasutuste, 
kolmandate riikide, ettevõtjate ja nende 
organisatsioonidega;

c) vältida maksupettusi, maksustamise 
vältimist ja maksudest kõrvalehoidmist 
ning suurendada konkurentsivõimet, 
ohutust ja turvalisust, tugevdades koostööd 
rahvusvaheliste organisatsioonide, muude 
valitsusasutuste, kolmandate riikide, 
ettevõtjate ja nende organisatsioonidega;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kaitsta pettuste ja maksudest 
kõrvalehoidmise vastu võitlemise kaudu 
Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide

e) kaitsta pettuste, maksustamise vältimise
ja maksudest kõrvalehoidmise vastu 
võitlemise kaudu Euroopa Liidu ja selle 
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finants- ja majandushuve; liikmesriikide finants- ja majandushuve;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga eespool nimetatud erieesmärgi 
saavutamist hinnatakse näitaja alusel, mis 
põhineb programmi sidusrühmade 
arvamusel programmi panuse kohta
erieesmärkide saavutamisse.

2. Iga eespool nimetatud erieesmärgi 
saavutamist hinnatakse kvantitatiivsete ja 
kvalitatiivsete näitajate kogumi alusel. 
Eelkõige töötab komisjon välja 
mõõdetavad ja objektiivselt kontrollitavad 
näitajad iga lõikes 1 esitatud punktis 
seatud eesmärkide saavutamise kohta.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett on 777 600 000 eurot
(hetkehindades).

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett (Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vahelise 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
XX/201Z (eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) 
punktis [17] esitatud tähenduses) on 777 
600 000 eurot (hetkehindades).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Otsus iga-aastaste assigneeringute 
kohta tehakse eelarvepädevate 
institutsioonide eelisõigusi silmas pidades.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab programmi 
rakendamisel programmi iga osa kohta 
vastu iga-aastase tööprogrammi, mis 
sisaldab programmi eesmärke, 
eelarvejaotust ja meetmeteks toetuste 
saamise hindamise kriteeriume.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse ja finantsmäärusega.

1. Komisjon võtab programmi 
rakendamisel programmi iga osa kohta 
vastu iga-aastase tööprogrammi, mis 
sisaldab programmi eesmärke, 
eelarvejaotust ja meetmeteks toetuste 
saamise hindamise kriteeriume. Iga-
aastastes tööprogrammides hoitakse 
hoolikalt tasakaalu tolli ja maksustamist 
käsitlevate osade vahel. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes1, ning artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse ja finantsmäärusega.

________________
1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 5 lõikes 2 sätestatud peamisi 
tulemuslikkuse näitajaid kasutatakse muu 
hulgas programmi mõju hindamiseks. Neid
hinnatakse eelnevalt kindlaksmääratud 
võrdlusnäitajate alusel, mis kajastavad 
rakendamiseelset olukorda.

2. Artikli 5 lõikes 2 sätestatud peamisi 
tulemuslikkuse näitajaid kasutatakse muu 
hulgas programmi mõju hindamiseks.
Komisjon määratleb tulemuslikkuse 
näitajad, mis peavad olema mõõdetavad ja 
objektiivselt kontrollitavad. 
Tulemuslikkuse näitajaid hinnatakse 
eelnevalt kindlaksmääratud 
võrdlusnäitajate alusel, mis kajastavad 
rakendamiseelset olukorda.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamine Hindamine ja läbivaatamine

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon esitab hiljemalt 2018. aasta 
keskel vahehindamise aruande programmi 
meetmete eesmärkide saavutamise, 
ressursside kasutamise tõhususe ja 
programmi Euroopa lisaväärtuse kohta.
Aruandes käsitletakse ka lihtsustamist, 
eesmärkide jätkuvat asjakohasust ja 
programmi panust liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärkide saavutamisse.

2. Komisjon esitab hiljemalt 2018. aasta 
keskel vahehindamise aruande programmi 
meetmete eesmärkide saavutamise, 
ressursside kasutamise tõhususe ja 
programmi Euroopa lisaväärtuse kohta.
Aruandes käsitletakse ka lihtsustamist, 
eesmärkide jätkuvat asjakohasust ja 
programmi panust liidu aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
eesmärkide saavutamisse. Vajaduse korral 
võib komisjon esitada seadusandjale 
kõnealuse hindamise põhjal ettepaneku 
määruse muutmiseks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – I osa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Võtta kasutusele tolli ja maksustamisega 
seotud meetmed, millesse on kaasatud 
kolmandad riigid ja väliseksperdid.

6. Võtta kasutusele tolli ja maksustamisega 
seotud meetmed, millesse on kaasatud 
kolmandad riigid ja väliseksperdid, 
eelkõige selleks, et suurendada 
läbipaistvust ja tugevdada kontrolli, et 
vältida maksuparadiiside kasutamist.
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