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LYHYET PERUSTELUT

Komissio esittää FISCUS-ohjelmaa Tulli 2013- ja Fiscalis 2013 -ohjelmien yhteiseksi 
seuraajaksi. Monivuotista rahoituskehystä koskevan laajemman paketin yhteydessä 
marraskuun alkupuolella esitelty FISCUS-ohjelma yhdistää kaksi ohjelmaa yhdeksi 
ohjelmaksi yksinkertaistamisen periaatteen mukaisesti.

Tulli 2013 -ohjelma, joka koskee tullitoimintaa ja tukee tulliunionin ratkaisevan tärkeää työtä, 
kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Fiscalis 2013 sen sijaan vahvistaa 
sisämarkkinoiden toimintaa parantamalla EU:n verotusjärjestelmien tehokkuutta siten, että 
ohjelma lisää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Viimeksi mainittu EU:n ohjelma ei saisi 
vaikuttaa veropolitiikkaan, koska verotus kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Valmistelija suhtautuu suurella varauksella ehdotettuun kahden oikeusperustan 
yhdistämiseen. Kahden ohjelman tavoitteet ja toimintayhteydet ovat eriävät ja erilaiset, minkä 
vuoksi niiden täytäntöönpanon, arvioinnin, seurannan ja valvonnan olisi kuuluttava erillisten 
oikeudellisten järjestelyjen piiriin.

Lisäksi on mainittava, että yhdistämistä ei ehdotettu kummankaan ohjelman väliarvioinnissa 
ja että komission ehdotusta tukevaa näyttöä ei ole esitetty, vaikka komissio onkin esittänyt 
perustelunsa. Riippumattomien konsulttien arviointien mukaan sekä Fiscalis-ohjelma että 
Tulli-ohjelma ovat toimineet hyvin erillisinä ohjelmina.

Koska komissio on pitänyt kahden ohjelman määrärahat erillisinä ja ilmoittanut haluavansa 
säilyttää ohjelmien identiteetit erillisinä, näyttäisi loogiselta, että määrärahojen ja identiteetin 
säilyttäminen ennallaan edellyttää ohjelmien säilyttämistä erillisinä kokonaisuuksina.

Vaikka valmistelija tukeekin sekä Fiscalis-ohjelmaa että Tulli-ohjelmaa, hän suosittelee, että 
Euroopan parlamentti joko harkitsee komission ehdotuksen hylkäämistä tai että asiasta 
vastaavat parlamentin valiokunnat ryhtyvät muihin toimenpiteisiin, joiden tuloksena 
Fiscalis-ohjelman ja Tulli-ohjelman erilliset oikeusperustat säilytetään ennallaan. Tämä sallisi 
näiden merkittävien asioiden erillisen käsittelyn ja niitä koskevat erilliset neuvottelut kahden 
erillisen lainsääsäädäntöehdotuksen pohjalta.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-A. ottaa huomioon, että Fiscalis- ja 
Tulli-ohjelmien tavoitteet ja 
toimintayhteydet ovat toisistaan 
poikkeavat ja erilaiset ja että 
riippumattomien konsulttien arviointien 
mukaan mainitut ohjelmat ovat toimineet 
hyvin erillisinä ohjelmina;

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
-1 kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

-1. korostaa, että 
lainsäädäntöehdotuksessa esitetty 
rahoituskehys on lainsäädäntövallan 
käyttäjän kannalta vain ohjeellinen ja että 
sitä ei voida vahvistaa ennen kuin on 
päästy sopimukseen ehdotuksesta vuosia 
2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamista 
koskevaksi asetukseksi;

Tarkistus 3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
-1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

-1 a. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman aiheesta 
"Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten"1; muistuttaa, 
että seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi 
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lisävaroja, jotta unioni kykenee 
huolehtimaan nykyisistä poliittisista 
painopisteistään ja Lissabonin 
sopimuksen mukaisista uusista tehtävistä 
sekä reagoimaan odottamattomiin 
tapahtumiin; huomauttaa, että vaikka 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen määrärahojen tasoa 
korotettaisiin vähintään viisi prosenttia 
vuoden 2013 tasoon verrattuna, voidaan 
vain rajoitetusti edistää sitä, että unionin 
sovitut tavoitteet saavutetaan, unionin 
sitoumukset täytetään ja unionin 
yhteisvastuullisuuden periaatetta 
noudatetaan; haastaa neuvoston – ellei se 
kannata tätä lähestymistapaa –
määrittämään selvästi, mitkä sen 
poliittisista painopisteistä tai hankkeista 
voitaisiin kokonaan hylätä niiden 
todistetusta eurooppalaisesta lisäarvosta 
huolimatta;
________________
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2011)0266.

Tarkistus 4

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. katsoo, että Fiscalis- ja Tulli 
-ohjelmien täytäntöönpanon, arvioinnin, 
seurannan ja valvonnan olisi kuuluttava 
erillisten oikeudellisten järjestelyjen 
piiriin ja että ohjelmien identiteetit 
voidaan säilyttää parhaiten siten, että 
ohjelmat ovat erillisiä;
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Tarkistus 5

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. aikoo näin ollen ryhtyä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin, komission 
ehdotuksen mahdollinen hylkääminen 
mukaan luettuna, jotta Fiscalis- ja 
Tulli-ohjelmille hyväksytään erilliset 
oikeusperustat;

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Ohjelman toimenpiteiden eli 
eurooppalaisten tietojärjestelmien, tulli- ja 
veroviranomaisten yhteisten toimien sekä 
yhteisten koulutusaloitteiden odotetaan
osaltaan edistävän älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategian toteutumista. Ohjelma tarjoaa 
puitteet toimille, joilla pyritään tulli- ja 
veroviranomaisten toiminnan 
tehostamiseen, yritysten kilpailukyvyn 
vahvistamiseen, työllisyyden lisäämiseen 
sekä unionin taloudellisten etujen 
turvaamiseen, ja näin ohjelmalla lujitetaan 
aktiivisesti tulliliiton ja sisämarkkinoiden 
toimintaa.

(3) Ohjelman toimenpiteiden eli 
eurooppalaisten tietojärjestelmien, tulli- ja 
veroviranomaisten yhteisten toimien sekä 
yhteisten koulutusaloitteiden avulla 
edistetään osaltaan älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun Eurooppa 2020 
-strategian toteutumista vahvistamalla 
sisämarkkinoiden toimintaa, 
muodostamalla kehyksen julkisen 
sektorin tuottavuutta edistävien 
hankkeiden tukemiselle ja nopeuttamalla 
kansallisten ja eurooppalaisten tulli- ja 
verohallintojen teknistä kehitystä ja 
innovaatioita. Ohjelma tarjoaa puitteet 
toimille, joilla pyritään tulli- ja 
veroviranomaisten toiminnan 
tehostamiseen, yritysten kilpailukyvyn 
vahvistamiseen, työllisyyden lisäämiseen 
sekä rationalisointiin ja koordinointiin 
koskien jäsenvaltioiden toimia, jotka 
tähtäävät niiden sekä unionin 
taloudellisten etujen turvaamiseen, ja näin 
ohjelmalla lujitetaan aktiivisesti tulliliiton 
ja sisämarkkinoiden toimintaa;
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ohjelman tullia koskevan osan olisi 
johdettava jäsenvaltioiden entistä 
laajempaan tulliyhteistyöhön, joka on 
olennaista sisämarkkinoiden kannalta. 
Tullit ovat myös merkittävä tulonlähde 
niin unionin kuin kansallisten 
talousarvioiden kannalta ja niitä voidaan 
näin ollen pitää tehokkaan julkisen 
talouden merkittävänä välineenä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Arvioiden mukaan veropetokset 
maksavat jäsenvaltioiden hallituksille 
vuosittain noin 860 miljardia euroa ja 
veron välttäminen noin 150 miljardia 
euroa. Veronkierron ja veron välttämisen 
laajuus vähentää kansalaisten uskoa ja 
luottamusta verojen keruun 
oikeudenmukaisuuteen ja 
hyväksyttävyyteen. Puolittamalla tämän 
verokuilun jäsenvaltiot voisivat saada 
uusi verotuloja joutumatta nostamaan 
veroasteita. Euroopan parlamentti vaati 
19. huhtikuuta 2012 antamassaan 
päätöslauselmassa1 ja Eurooppa-neuvosto 
1.–2. maaliskuuta 2012 antamissaan 
päätelmissä konkreettisia keinoja 
veropetosten ja veronkierron torjumiseksi, 
muun muassa hallinnollisen yhteistyön ja 
verojärjestelmien välisen koordinoinnin 
avulla. On siis tärkeää kiinnittää lisää 
huomiota veropetosten, verojen välttelyn 
ja veronkierron torjuntaan verrattuna 
ohjelmakauteen 2007–2013 sekä keinona 
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tukea EU:n toimintasuunnitelmaa 
määrittämällä sille järkevä aikataulu ja 
määrälliset tavoitteet.
________________
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2012)0137.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Unionin taloudellisia etuja olisi 
suojattava koko menosyklin ajan sopivilla 
toimenpiteillä, joita ovat esimerkiksi 
säännönvastaisuuksien estäminen, 
jäljittäminen ja tutkiminen, menetettyjen, 
väärin maksettujen tai virheellisesti 
käytettyjen varojen takaisinperintä sekä 
tarvittaessa rangaistukset.

(14) Unionin taloudellisia etuja olisi 
suojattava koko menosyklin ajan sopivilla 
toimenpiteillä, joita ovat esimerkiksi 
säännönvastaisuuksien estäminen, 
jäljittäminen ja tutkiminen, menetettyjen, 
väärin maksettujen tai virheellisesti 
käytettyjen varojen takaisinperintä sekä 
tarvittaessa rangaistukset. Unionin 
taloudellisten etujen suojaaminen on 
selkeästi jäsenvaltioiden oman edun 
mukaista ja sitä voidaan pitää 
jäsenvaltioiden merkittävänä välineenä 
omien kansallisten tulojensa lisäämisessä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän tavoitteen toteutumista mitataan 
muun muassa seuraavalla indikaattorilla: 
miten muuttuu ohjelman intressitahojen 
tahojen käsitys siitä, miten ohjelmalla on 
onnistuttu tukemaan tulliliiton toimintaa ja 
lujittamaan sisämarkkinoita.

Tämän tavoitteen toteutumista mitataan 
muun muassa seuraavalla indikaattorilla: 
miten muuttuu ohjelman intressitahojen 
tahojen käsitys siitä, miten ohjelmalla on 
onnistuttu tukemaan tulliliiton toimintaa ja 
lujittamaan sisämarkkinoita. Komissio 
laatii lisäksi muita mitattavissa ja 
objektiivisesti todennettavissa olevia 
tavoiteindikaattoreita.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) torjutaan petoksia ja veronkiertoa sekä 
vahvistetaan kilpailukykyä sekä 
turvallisuutta ja vaarattomuutta lujittamalla 
yhteistyötä kansainvälisten ja muiden 
järjestöjen, muiden valtion viranomaisten, 
kolmansien maiden sekä talouden 
toimijoiden ja niiden järjestöjen kanssa;

c) torjutaan petoksia, veron välttämistä ja 
veronkiertoa sekä vahvistetaan 
kilpailukykyä sekä turvallisuutta ja 
vaarattomuutta lujittamalla yhteistyötä 
kansainvälisten ja muiden järjestöjen, 
muiden valtion viranomaisten, kolmansien 
maiden sekä talouden toimijoiden ja niiden 
järjestöjen kanssa;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) turvataan Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden taloudelliset edut petosten 
ja veronkierron torjunnan avulla;

e) turvataan Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden taloudelliset edut petosten, 
veron välttämisen ja veronkierron 
torjunnan avulla;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkien edellä mainittujen erityisten 
tavoitteiden saavuttamista mitataan 
indikaattorilla, joka perustuu ohjelman 
intressitahojen käsitykseen siitä, miten 
ohjelmalla on onnistuttu vaikuttamaan 
näiden erityisten tavoitteiden 
toteutumiseen.

2. Kaikkien edellä mainittujen erityisten 
tavoitteiden saavuttamista mitataan 
määrällisten ja laadullisten indikaattorien 
yhdistelmällä. Komissio laatii erityisesti 
jokaista 1 kohdassa esitettyä tavoitetta 
varten mitattavissa olevia ja objektiivisesti 
todennettavia tavoiteindikaattoreita.

Tarkistus 14
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman toteuttamiseen tarkoitetut 
rahoituspuitteet vahvistetaan 
nykyhinnoissa 777 600 000 euroksi.

1. Budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta XX päivänä YY kuuta 
201Z tehdyn Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen [17] kohdan 
mukaiset ohjelman toteuttamiseen 
tarkoitetut rahoituspuitteet vahvistetaan 
nykyhinnoissa 777 600 000 euroksi.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vuotuisista määrärahoista päätetään 
kunnioittaen budjettivallan käyttäjän 
erityistä toimivaltaa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio panee ohjelman täytäntöön 
jokaista ohjelman osaa koskevan 
vuosittaisen työohjelman avulla. 
Työohjelmaan kirjataan ohjelman 
painopisteet, talousarvion erittely ja 
toimille myönnettävien avustusten 
arviointikriteerit. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
14 artiklan 2 kohdassa mainitun 
tarkastelumenettelyn sekä 
varainhoitoasetuksen mukaisesti.

1. Komissio panee ohjelman täytäntöön 
jokaista ohjelman osaa koskevan 
vuosittaisen työohjelman avulla. 
Työohjelmaan kirjataan ohjelman 
painopisteet, talousarvion erittely ja 
toimille myönnettävien avustusten 
arviointikriteerit. Näissä vuosittaisissa 
työohjelmissa noudatetaan huolellisesti 
tullia ja verotusta koskevien osien välistä 
tasapainoa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/20111, 14 artiklan 2 kohdassa 
mainitun tarkastelumenettelyn sekä 
varainhoitoasetuksen mukaisesti.

________________
1 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman vaikutuksia mitattaessa 
hyödynnetään muun muassa 5 artiklan 
2 kohdassa säädettyjä tuloksellisuutta 
mittaavia keskeisiä indikaattoreita. 
Vaikutuksia verrataan ennakolta 
määriteltyihin lähtöarvoihin, jotka 
kuvaavat ennen täytäntöönpanoa 
vallinnutta tilannetta.

2. Ohjelman vaikutuksia mitattaessa 
hyödynnetään muun muassa 5 artiklan 
2 kohdassa säädettyjä tuloksellisuutta 
mittaavia keskeisiä indikaattoreita. 
Komissio pyrkii määrittelemään nämä 
indikaattorit siten, että ne ovat 
mitattavissa ja objektiivisesti 
todennettavissa. Tuloksellisuutta 
mittaavia indikaattoreita verrataan 
ennakolta määriteltyihin lähtöarvoihin, 
jotka kuvaavat ennen täytäntöönpanoa 
vallinnutta tilannetta.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Arviointi Arviointi ja uudelleentarkastelu

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio laatii 2. Komissio laatii 
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väliarviointikertomuksen, jossa 
tarkastellaan ohjelman toimien tavoitteiden 
saavuttamista, resurssien käytön 
tehokkuutta sekä ohjelman eurooppalaista 
lisäarvoa. Raportti laaditaan viimeistään 
vuoden 2018 puolivälissä. Raportissa 
käsitellään lisäksi yksinkertaistamista, 
tavoitteiden tarkoituksenmukaisuuden 
säilymistä sekä sitä, miten ohjelmalla on 
edistetty unionin painopisteitä eli älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua.

väliarviointikertomuksen, jossa 
tarkastellaan ohjelman toimien tavoitteiden 
saavuttamista, resurssien käytön 
tehokkuutta sekä ohjelman eurooppalaista 
lisäarvoa. Raportti laaditaan viimeistään 
vuoden 2018 puolivälissä. Raportissa 
käsitellään lisäksi yksinkertaistamista, 
tavoitteiden tarkoituksenmukaisuuden 
säilymistä sekä sitä, miten ohjelmalla on 
edistetty unionin painopisteitä eli älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua. Tämän 
arvioinnin perusteella ja tarpeen vaatiessa 
komissio voi ehdottaa lainsäädäntövallan 
käyttäjälle tämän asetuksen tarkistamista.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
LIITE – I osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. perustetaan tulli- ja veroalaan liittyviä 
toimia, joihin kolmannet maat ja 
ulkopuoliset asiantuntijat voivat ottaa osaa;

6. perustetaan tulli- ja veroalaan liittyviä 
toimia, joihin kolmannet maat ja 
ulkopuoliset asiantuntijat voivat ottaa osaa, 
erityisesti avoimuuden lisäämiseksi ja 
valvonnan tiukentamiseksi, jotta voidaan 
torjua verokeitaiden käyttöä;
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