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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság által javasolt FISCUS program a jelenlegi Vám 2013 és Fiscalis 2013 
programok egyetlen jogutódja lenne. A többéves pénzügyi keretre irányuló szélesebb körű 
csomag részeként november elején bejelentett FISCUS program célja, hogy az egyszerűsítés 
érdekében egyesítse az említett két programot.

A vámügyi tevékenységeket szabályozó Vám 2013 program, amely a vámunió alapvető 
fontosságú munkáját és tevékenységeit támogatja, az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
Ezzel szemben a Fiscalis 2013 célja a tagállamok közötti együttműködés fokozása révén az 
Unión belüli adózási rendszerek működésének javítása, és ezzel a belső piac működésének 
megerősítése. Ez egy olyan uniós program, amely nem lehet hatással az adópolitikára, mivel 
az elsősorban tagállami hatáskörbe tartozik.

Az előadónak komoly fenntartásai vannak a két jogalap javasolt egyesítésével szemben. A két 
program ugyanis eltérő és jól megkülönböztethető célokat és feladatokat tartalmaz, illetve 
különböző körülményeket vesz figyelembe, és ebből következően végrehajtásuk, értékelésük, 
nyomon követésük és ellenőrzésük tekintetében különböző jogi rendelkezéseknek kell 
vonatkozniuk rájuk.

Ezenkívül egyik időközi értékelés sem javasolt egyesítést, és a Bizottság erre történő 
hivatkozása ellenére semmi sem bizonyítja, hogy létezett ilyen javaslat. A független 
tanácsadók által végzett értékelések szerint mind az adóügyi, mind pedig a vámügyi program 
jól működött külön-külön.

Meg kell jegyezni továbbá, hogy mivel a két program rendelkezésére álló költségvetési 
keretösszeget a Bizottság külön kezelte, továbbá kinyilvánította, hogy továbbra is 
szándékában áll a két program önállóságának megőrzése, logikusnak tűnne a két program 
függetlenségének további fenntartása.

Az előadó támogatja az adóügyi és a vámügyi program működését, ugyanakkor vagy azt 
javasolja, hogy az Európai Parlament fontolja meg a bizottsági javaslat elutasítását, vagy azt, 
hogy a Parlament illetékes bizottságai lépjenek fel bármi egyéb módon annak érdekében, 
hogy az adóügyi program és a vámügyi program két különálló jogalappal rendelkezzen. Ez 
lehetővé tenné a javasolt két új jogszabály elkülönülő és fontos kérdéseinek különálló 
vizsgálatát és megvitatását.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
-A preambulumbekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

-A. mivel a Fiscalis program és a vámügyi 
program eltérő és jól megkülönböztethető 
célokat és feladatokat tartalmaz, illetve 
különböző körülményeket vesz 
figyelembe, valamint a független 
tanácsadók által végzett értékelések 
szerint jól működött külön-külön,

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
-1 bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

-1. rámutat arra, hogy a jogalkotási 
javaslatban meghatározott pénzügyi
keretösszeg mindössze jelzésként szolgál a 
jogalkotó számára, és nem rögzíthető 
mindaddig, amíg a 2014–2020 közötti 
időszakra szóló többéves pénzügyi keretet 
megállapító rendeletre irányuló 
javaslatról megállapodás nem születik;

Módosítás 3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
-1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

-1a. emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című 2011. június 8-i 
állásfoglalására1; megismétli, hogy 
elegendő további forrást kell biztosítani a 
következő többéves pénzügyi keretben 
ahhoz, hogy az Unió teljesíteni tudja 
meglévő politikai prioritásait és a 
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Lisszaboni Szerződésben meghatározott új 
feladatait, valamint hogy előre nem 
látható események esetén válaszlépéseket 
tudjon tenni; rámutat arra, hogy még ha 
legalább 5%-kal emelkedne is a 2013-as 
szinthez képest a következő többéves 
pénzügyi keret forrásainak szintje, ez csak 
korlátozott mértékben járulna hozzá az 
elfogadott uniós célkitűzések és 
kötelezettségvállalások megvalósításához, 
illetve az uniós szolidaritás elvéhez; 
felszólítja a Tanácsot, hogy amennyiben 
nem osztja ezt a megközelítést, határozza 
meg egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
egészében elvetni annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 
bebizonyosodott;
________________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.

Módosítás 4

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a Fiscalis programra és 
a vámügyi programra a végrehajtás, az 
értékelés, a nyomon követés és az 
ellenőrzés tekintetében különböző jogi 
rendelkezéseknek kell vonatkozniuk, 
továbbá hogy a programok önállóságának 
megőrzésére a legjobb mód, ha azokat 
külön kezelik;

Módosítás 5

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1b. ezért megteszi a szükséges lépéseket –
többek között esetleg elutasítva a 
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bizottsági javaslatot – annak érdekében, 
hogy biztosítsa két külön jogalap 
elfogadását a Fiscalis program és a 
vámügyi program számára;

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programtevékenységek, vagyis az 
európai információs rendszerek, a vám- és 
adóügyi tisztviselők közös fellépései, 
valamint a közös képzési 
kezdeményezések várhatóan 
hozzájárulnak az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 
stratégia végrehajtásához. Keretet 
biztosítva a hatékonyabb vám– és 
adóhatóságokat előmozdító, az üzleti 
vállalkozások versenyképességét 
megerősítő, a foglalkoztatást támogató és 
az Unió gazdasági és pénzügyi érdekeinek
védelméhez hozzájáruló
tevékenységekhez, a program aktívan 
erősíti a vámunió és a belső piac 
működését.

(3) A programtevékenységek, vagyis az 
európai információs rendszerek, a vám- és 
adóügyi tisztviselők közös fellépései, 
valamint a közös képzési 
kezdeményezések az egységes piac 
működésének megszilárdítása, a közszféra 
termelékenységének fokozására irányuló 
tevékenységeket támogató keret 
biztosítása, valamint a technológiai 
fejlődésnek és az innovációnak a nemzeti 
és európai vám- és adóigazgatási 
szerveknél történő előmozdítása révén 
hozzá fognak járulni az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést célzó 
Európa 2020 stratégia végrehajtásához.
Keretet biztosítva a hatékonyabb vám- és 
adóhatóságokat előmozdító, az üzleti 
vállalkozások versenyképességét 
megerősítő, a foglalkoztatást támogató, 
valamint a tagállamok és az Unió 
gazdasági és pénzügyi érdekeinek védelme 
érdekében tett tagállami fellépéseket 
racionalizáló és koordináló
tevékenységekhez, a program aktívan 
erősíti a vámunió és a belső piac 
működését.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A program vámügyi ágának hozzá 
kell járulnia ahhoz, hogy növekedjen a 
vámügyi együttműködés a tagállamok 
között, ami alapvető fontosságú az 
egységes piac szempontjából. A vámok 
továbbá fontos bevételi forrást jelentenek 
az uniós és a nemzeti költségvetések 
számára egyaránt, és ezért a hatékony 
államháztartás egyik fontos eszközének 
tekinthetők.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Becslések szerint az adókijátszás a 
tagállamok kormányainak évente 
körülbelül 860 milliárd euróba, az 
adóelkerülés pedig körülbelül 150 
milliárd euróba kerül. Az adócsalás és 
adóelkerülés mértéke aláássa a 
polgároknak az adóbehajtás 
méltányosságába és törvényességébe vetett 
bizalmát. Az adórés felére történő 
csökkentésével a tagállamok az 
adókulcsok emelése nélkül juthatnának 
adóbevételi többlethez. Az Európai 
Parlament 2012. április 19-i 
állásfoglalásában1, az Európai Tanács 
pedig 2012. március 1–2-i ülésének 
következtetéseiben konkrét módszerek 
kidolgozását sürgette az adócsalás és az 
adóelkerülés legyőzésére, többek között a 
közigazgatási együttműködés és az 
adórendszerek összehangolása révén. 
Ezért fontos, hogy a 2007–2013-as 
programozási időszakhoz képest nagyobb 
hangsúlyt kapjon az adócsalás és az 
adóelkerülés elleni harc, az uniós 
cselekvési tervet átfogó menetrenddel és 
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mennyiségi célkitűzésekkel támogatva.
________________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0137.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Unió pénzügyi érdekeit megfelelő 
intézkedésekkel kell védeni a kiadási ciklus 
teljes időszakában, ideértve a 
szabálytalanságok megelőzését, feltárását 
és vizsgálatát, a kárba veszett, tévesen 
kifizetett vagy helytelenül felhasznált 
források visszatéríttetését és adott esetben a 
bírságokat.

(14) Az Unió pénzügyi érdekeit megfelelő 
intézkedésekkel kell védeni a kiadási ciklus 
teljes időszakában, ideértve a 
szabálytalanságok megelőzését, feltárását 
és vizsgálatát, a kárba veszett, tévesen 
kifizetett vagy helytelenül felhasznált 
források visszatéríttetését és adott esetben a 
bírságokat. Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme egyértelműen a tagállamok saját 
érdeke is, és úgy is lehet tekinteni, hogy 
jelentős eszköz a tagállam számára saját 
nemzeti bevételeinek növelésére.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célkitűzés teljesülése többek között a 
következő mutató segítségével kerül 
mérésre: annak alakulása, ahogyan a 
programban érdekeltek a programnak a 
vámunió működéséhez és a belső piac 
megerősítéséhez való hozzájárulását 
észlelik.

E célkitűzés teljesülése többek között a 
következő mutató segítségével kerül 
mérésre: annak alakulása, ahogyan a 
programban érdekeltek a programnak a 
vámunió működéséhez és a belső piac 
megerősítéséhez való hozzájárulását 
észlelik. A célkitűzés elérésére 
vonatkozóan a Bizottság ezenkívül további 
mérhető és objektíven ellenőrizhető 
mutatókat dolgoz ki.

Módosítás 11
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csalás és az adókijátszás megelőzése, 
valamint a versenyképesség, a biztonság és 
a védelem fokozása a nemzetközi 
szervezetekkel, egyéb kormányzati 
hatóságokkal, harmadik országokkal, 
gazdasági szereplőkkel és szervezeteikkel 
való együttműködés fokozása révén,

c) a csalás, az adóelkerülés és az 
adókijátszás megelőzése, valamint a 
versenyképesség, a biztonság és a védelem 
fokozása a nemzetközi szervezetekkel, 
egyéb kormányzati hatóságokkal, harmadik 
országokkal, gazdasági szereplőkkel és 
szervezeteikkel való együttműködés 
fokozása révén,

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az Európai Unió, valamint a tagállamok 
pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelme 
a csalás és az adókijátszás elleni küzdelem 
révén,

e) az Európai Unió, valamint a tagállamok 
pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelme 
a csalás, az adóelkerülés és az adókijátszás 
elleni küzdelem révén,

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes fenti, konkrét célkitűzések 
értékelésére olyan mutató alapján kerül 
sor, amely tükrözi, hogy a programban 
érdekeltek hogyan észlelik a programnak 
a konkrét célkitűzések eléréséhez való 
hozzájárulását.

(2) Az egyes fenti, konkrét célkitűzések 
értékelésére mennyiségi és minőségi 
mutatók együttes alkalmazásával kerül 
sor. Konkrétan az (1) bekezdés pontjaiban 
említett egyes célkitűzések elérésére 
vonatkozóan a Bizottság mérhető és 
objektíven ellenőrizhető mutatókat dolgoz 
ki.

Módosítás 14
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program végrehajtására biztosított 
pénzügyi keretösszeg 777 600 000 EUR
(folyó áron).

(1) A program végrehajtására biztosított 
pénzügyi keretösszeg a költségvetési 
kérdésekben történő együttműködésről, 
valamint a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló XX/201Z számú, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 
intézményközi megállapodás 17. pontja 
értelmében folyó árakkal számolva
777 600 000 EUR.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az éves előirányzatokkal kapcsolatos 
döntéshozatal során tiszteletben kell 
tartani a költségvetési hatóság előjogait.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a programot a program 
egyes részeire vonatkozó éves 
munkaprogram révén hajtja végre, amely 
tartalmazza a program prioritásait, a 
költségvetés felosztását és az 
intézkedésekhez nyújtott támogatások 
értékelési kritériumait. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással, valamint a költségvetési 
rendelettel összhangban kell elfogadni.

(1) A Bizottság a programot a program 
egyes részeire vonatkozó éves 
munkaprogram révén hajtja végre, amely 
tartalmazza a program prioritásait, a 
költségvetés felosztását és az 
intézkedésekhez nyújtott támogatások 
értékelési kritériumait. Ezek az éves 
munkaprogramok szigorúan tiszteletben 
tartják a vámügyi és az adóügyi részek 
közötti egyensúlyt. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
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szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel1, a 14. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással, valamint a költségvetési 
rendelettel összhangban kell elfogadni.

________________
1 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Többek között az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott, 
kulcsfontosságú teljesítménymutatókat kell 
alkalmazni a program hatásainak és 
következményeinek mérésére. A hatásokat 
és a következményeket előre 
meghatározott, a végrehajtás előtti 
helyzetet tükröző alapadatokhoz kell 
mérni.

(2) Többek között az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott, 
kulcsfontosságú teljesítménymutatókat kell 
alkalmazni a program hatásainak és 
következményeinek mérésére. E 
teljesítménymutatók meghatározásakor a 
Bizottságnak törekednie kell arra, hogy 
azok mérhetőek és objektíven 
ellenőrizhetőek legyenek. A 
teljesítménymutatókat előre meghatározott, 
a végrehajtás előtti helyzetet tükröző 
alapadatokhoz kell mérni.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Értékelés Értékelés és felülvizsgálat

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság legkésőbb 2018 közepéig 
félidős értékelési jelentést készít a program 
szerinti fellépések célkitűzéseinek 
eléréséről, a források felhasználásának 
hatékonyságáról, valamint a program 
európai hozzáadott értékéről. E jelentés 
emellett kitér az egyszerűsítésre, a 
célkitűzések folyamatos relevanciájára, 
valamint a programnak az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló célkitűzéseihez való 
hozzájárulására.

(2) A Bizottság legkésőbb 2018 közepéig 
félidős értékelési jelentést készít a program 
szerinti fellépések célkitűzéseinek 
eléréséről, a források felhasználásának 
hatékonyságáról, valamint a program 
európai hozzáadott értékéről. E jelentés 
emellett kitér az egyszerűsítésre, a 
célkitűzések folyamatos relevanciájára, 
valamint a programnak az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló célkitűzéseihez való 
hozzájárulására. Ezen értékelés alapján, és 
amennyiben helyénvaló, a Bizottság 
javasolhatja a jogalkotó hatóságnak, hogy 
módosítsa e rendeletet.
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Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A vámokkal és az adózással kapcsolatos, 
harmadik országok és külső szakértők 
bevonásával járó intézkedések kialakítása

6. A vámokkal és az adózással kapcsolatos, 
harmadik országok és külső szakértők 
bevonásával járó intézkedések kialakítása, 
elsősorban az átláthatóság növelése, 
valamint az adóparadicsomok 
igénybevételének megelőzése céljából 
történő szigorúbb ellenőrzés érdekében.
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ELJÁRÁS

Cím Az Európai Unióban a 2014–2020 közötti időszakra vámügyi cselekvési 
program (CUSTOMS) létrehozása, valamint az 624/2020/EK határozat 
hatályon kívül helyezése
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