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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisijos pasiūlyta FISCUS programa pakeistų dabar veikiančias programas 
„Muitinė 2013“ ir „Fiscalis 2013“. FISCUS programos, apie kurią, kaip apie didesnio 
daugiametės finansinės programos paketo dalį, paskelbta lapkričio pradžioje, paskirtis –
supaprastinimo tikslais sujungti dvi programas.

Programa „Muitinė 2013“, kuria sukuriamas muitinės veiklos pagrindas ir remiamas labai 
svarbus muitų sąjungos darbas ir jos veiksmai, priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai. O 
programos „Fiscalis 2013“ paskirtis – gerinant mokesčių sistemų veikimą ES stiprinti vidaus 
rinkos veikimą didinant valstybių narių bendradarbiavimą. Tai ES programa, kuri neturėtų 
turėti poveikio mokesčių politikai, pirmiausiai priklausančiai valstybių narių kompetencijai. 

Nuomonės referentui kyla rimtų abejonių dėl siūlomo dviejų teisinių pagrindų sujungimo. Šių 
dviejų programų paskirtis, tikslai ir kontekstas yra skirtingi ir saviti, todėl turėtų būti nustatyta 
skirtinga jų įgyvendinimo, vertinimo, stebėsenos ir kontrolės teisinė tvarka.

Be to, sujungimas nebuvo siūlomas nė vienos iš programų laikotarpio vidurio vertinimuose ir 
trūksta faktų, pagrindžiančių tokį pasiūlymą, nors Komisija ir pateikė jo paaiškinimą. 
Remiantis nepriklausomų konsultantų atliktais vertinimais, tiek „Fiscalis“, tiek „Muitinė“ 
puikiai veikė kaip atskiros programos.

Be to, kadangi Komisija kiekvienai iš dviejų programų išsaugojo atskirus biudžeto paketus ir 
pareiškė norą išlaikyti programų savitumą, atrodo logiška, kad geriausias būdas tai užtikrinti –
išlaikyti atskiras programas.

Nors nuomonės referentas palaiko tiek programos „Fiscalis“, tiek programos „Muitinė“ 
veiklą, jis siūlo, kad Europos Parlamentas apsvarstytų galimybę atmesti Komisijos pasiūlymą 
arba kad Parlamento atsakingi komitetai imtųsi kitokio pobūdžio veiksmų, kuriais būtų 
sukurtas skirtingas teisinis pagrindas atitinkamai programai „Fiscalis“ ir programai „Muitinė“. 
Tai leistų atskirai nagrinėti skirtingus svarbius klausimus pagal du naujus siūlomus teisės 
aktus ir atskirai dėl jų derėtis.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingus Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą bei Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą (-us) įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
-A konstatuojamoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

-A. kadangi programų „Fiscalis“ ir 
„Muitinė“ paskirtis, tikslai ir kontekstas 
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yra skirtingi ir saviti ir kadangi, remiantis 
nepriklausomų konsultantų atliktais 
vertinimais, jos puikiai veikė kaip atskiros 
programos;

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
-1 dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad pasiūlyme dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto numatant 
finansinį paketą tik suteikiama 
orientacinė informacija teisėkūros 
institucijai, ir tai, kad šis paketas gali būti 
patvirtintas tik pasiektus susitarimą dėl 
pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa;

Pakeitimas 3

Teisėkūros rezoliucijos projektas
-1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

-1a. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1; pakartoja, kad 
siekiant sudaryti Sąjungai sąlygas 
įgyvendinti esamus politinius prioritetus ir 
Lisabonos sutartyje numatytas naujas 
užduotis, taip pat reaguoti į nenumatytus 
įvykius reikia kitoje DFP skirti 
pakankamai papildomų išteklių; atkreipia 
dėmesį į tai, kad net padidinus kitos DFP 
išteklius bent 5 proc., palyginti su 2013 m. 
lygiu, būtų galima tik ribotai prisidėti 
siekiant patvirtintų Sąjungos tikslų ir 
įsipareigojimų bei įgyvendinant Sąjungos 
solidarumo principą; ragina Tarybą, jei ji 
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nesutinka su šiuo požiūriu, aiškiai 
nurodyti, kurių jos politinių prioritetų 
arba projektų galėtų būti visiškai 
atsisakyta, nepaisant įrodytos jų pridėtinės 
vertės Europai;
________________
1Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas 4

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. mano, kad programoms „Fiscalis“ ir 
„Muitinė“ turėtų būti nustatyta skirtinga 
jų įgyvendinimo, vertinimo, stebėsenos ir 
kontrolės teisinė tvarka ir kad geriausias 
būdas išsaugoti šių programų savitumą –
išlaikyti jas atskiras;

Pakeitimas 5

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. todėl imsis deramų veiksmų, įskaitant 
galimą sprendimą atmesti Komisijos 
pasiūlymą, kad užtikrintų, jog būtų 
patvirtintas skirtingas teisinis pagrindas 
atitinkamai programai „Fiscalis“ ir 
programai „Muitinė“;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Europos informacinėmis sistemomis, 
bendrais muitinių ir mokesčių pareigūnų 

(3) Europos informacinėmis sistemomis, 
bendrais muitinių ir mokesčių pareigūnų 
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veiksmais ir bendro mokymo iniciatyvomis
tikimasi prisidėti prie pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo. Pagal 
programą bus kuriama veiklos sistema, 
kuria bus siekiama didinti muitinių ir 
mokesčių institucijų darbo veiksmingumą, 
įmonių konkurencingumą, skatinti 
užimtumą ir padėti apsaugoti Sąjungos 
finansinius bei ekonominius interesus, 
todėl bus aktyviai gerinamas muitų 
sąjungos ir vidaus rinkos veikimas;

veiksmais ir bendro mokymo iniciatyvomis 
bus prisidėta prie pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo, stiprinant bendros 
rinkos veikimą ir nustatant paramos 
veiklai, kuria didinamas viešojo 
sektoriaus našumas ir skatinama 
technologijų pažanga bei naujovių 
diegimas nacionalinėse ir Europos muitų 
ir mokesčių administravimo institucijose, 
sistemą. Pagal programą bus kuriama 
veiklos sistema, kuria bus siekiama didinti 
muitinių ir mokesčių institucijų darbo 
veiksmingumą, įmonių konkurencingumą, 
skatinti užimtumą, racionalizuoti ir 
koordinuoti valstybių narių veiksmus, 
kuriais siekiama apsaugoti jų ir Sąjungos 
finansinius bei ekonominius interesus, 
todėl bus aktyviai gerinamas muitų 
sąjungos ir vidaus rinkos veikimas;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) pagal muitų sektoriui skirtą 
programos dalį turėtų būti užtikrinamas 
aktyvesnis valstybių narių 
bendradarbiavimas muitų srityje, o tai itin 
svarbu bendrai rinkai. Be to, muitai yra 
svarbus pajamų šaltinis ir Sąjungos, ir 
nacionaliniams biudžetams, taigi jie 
galėtų būti vertinami kaip svarbi 
veiksmingų viešųjų finansų priemonė;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) skaičiavimai rodo, kad mokesčių 
slėpimas valstybių narių vyriausybėms 
kasmet kainuoja apie 860 mlrd. eurų, o 
mokesčių vengimas – apie 150 mlrd. eurų. 
Dėl mokesčių slėpimo ir vengimo masto 
mažėja piliečių pasitikėjimas mokesčių 
rinkimo sąžiningumu ir teisėtumu. Jei 
pavyktų per pusę sumažinti mokesčių 
atotrūkį, valstybės narės, nedidindamos 
mokesčių tarifų, galėtų gauti naujų 
mokestinių pajamų. Ir Europos 
Parlamentas savo 2012 m. balandžio 19 d. 
rezoliucijoje1, ir Europos Vadovų Taryba 
savo 2012 m. kovo 1–2 d. išvadose 
paragino konkrečiais būdais kovoti su 
mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių 
slėpimu, taip pat ir vykdant administracinį 
bendradarbiavimą bei mokesčių sistemų 
koordinavimą. Atsižvelgiant į tai, svarbu 
kovai su mokestiniu sukčiavimu, 
mokesčių vengimu ir slėpimu skirti 
papildomą dėmesį, palyginti su 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu, ir 
paremti ES veiksmų planą numatant 
išsamų tvarkaraštį ir kiekybinį tikslą;
________________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0137.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Sąjungos finansinius interesus reikėtų 
apsaugoti tinkamomis priemonėmis per 
visą išlaidų ciklą, įskaitant pažeidimų 
prevenciją, nustatymą ir tyrimą, prarastų, 
netinkamai išmokėtų arba panaudotų lėšų 
atgavimą ir, jei reikia, sankcijas;

(14) Sąjungos finansinius interesus reikėtų 
apsaugoti tinkamomis priemonėmis per 
visą išlaidų ciklą, įskaitant pažeidimų 
prevenciją, nustatymą ir tyrimą, prarastų, 
netinkamai išmokėtų arba panaudotų lėšų 
atgavimą ir, jei reikia, sankcijas. Valstybės 
narės aiškiai suinteresuotos Sąjungos 
finansinių interesų apsauga ir tai galėtų 
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būti svarbi priemonė, kuria 
pasinaudodamos valstybės narės galėtų 
padidinti savo nacionalines pajamas;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio tikslo įgyvendinimas bus vertinamas, 
inter alia, pagal rodiklį, pagrįstą tuo, kaip 
pasikeitė suinteresuotųjų programos 
subjektų požiūris į programos įnašą 
gerinant muitų sąjungos veikimą ir 
stiprinant vidaus rinką.

Šio tikslo įgyvendinimas bus vertinamas, 
inter alia, pagal rodiklį, pagrįstą tuo, kaip 
pasikeitė suinteresuotųjų programos 
subjektų požiūris į programos įnašą 
gerinant muitų sąjungos veikimą ir 
stiprinant vidaus rinką. Be to, Komisija 
parengs kitus išmatuojamus ir objektyviai 
patikrinamus rodiklius, kad būtų galima 
įvertinti, ar buvo pasiekti tikslai. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užkirsti kelią sukčiavimui, mokesčių 
slėpimui ir didinti konkurencingumą, saugą 
bei saugumą stiprinant bendradarbiavimą 
su tarptautinėmis organizacijomis, kitomis 
vyriausybinėmis institucijomis, 
trečiosiomis šalimis, ekonominės veiklos 
vykdytojais ir jų organizacijomis,

c) užkirsti kelią sukčiavimui, mokesčių 
vengimui ir slėpimui ir didinti 
konkurencingumą, saugą bei saugumą 
stiprinant bendradarbiavimą su 
tarptautinėmis organizacijomis, kitomis 
vyriausybinėmis institucijomis, 
trečiosiomis šalimis, ekonominės veiklos 
vykdytojais ir jų organizacijomis;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) apsaugoti finansinius ir ekonominius 
Europos Sąjungos ir jos valstybių narių 
interesus kovojant su sukčiavimu ir 
mokesčių slėpimu,

e) apsaugoti finansinius ir ekonominius 
Europos Sąjungos ir jos valstybių narių 
interesus kovojant su sukčiavimu, 
mokesčių vengimu ir slėpimu,

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvieno nurodyto konkretaus tikslo 
įgyvendinimas vertinamas pagal rodiklį, 
pagrįstą suinteresuotųjų programos 
subjektų požiūriu į programos įnašą 
įgyvendinant konkrečius tikslus.

2. Kiekvieno nurodyto konkretaus tikslo 
įgyvendinimas vertinamas pagal 
kiekybinių ir kokybinių rodiklių derinį.
Taigi Komisija parengs išmatuojamus ir 
objektyviai patikrinamus rodiklius, kad 
būtų galima įvertinti, ar buvo pasiekti visi 
1 dalies punktuose nurodyti tikslai. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos įgyvendinimo finansinio 
paketo dydis – 777 600 000 EUR 
(dabartinėmis kainomis).

1. Kaip numatyta [data] Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo 17 dalyje,
programos įgyvendinimo finansinio paketo 
dydis – 777 600 000 EUR (dabartinėmis 
kainomis).

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sprendimas dėl metinių asignavimų 
priimamas atsižvelgiant į biudžeto 
valdymo institucijos prerogatyvas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgyvendina programą 
vykdydama kiekvienos programos dalies 
metinę darbo programą, kurioje nurodyti 
programos prioritetai, biudžeto 
paskirstymas ir veiksmams skiriamų 
dotacijų vertinimo kriterijai. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytą
nagrinėjimo procedūrą ir Finansinį 
reglamentą.

1. Komisija įgyvendina programą 
vykdydama kiekvienos programos dalies 
metinę darbo programą, kurioje nurodyti 
programos prioritetai, biudžeto 
paskirstymas ir veiksmams skiriamų 
dotacijų vertinimo kriterijai. Rengiant šias 
metines darbo programas atidžiai 
atsižvelgiama į muitams ir mokesčiams 
skirtų dalių pusiausvyrą. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai1, 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros ir 
Finansinio reglamento.
_________
1 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 5 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
pagrindiniai veiklos rodikliai taikomi, be 

2. 5 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
pagrindiniai veiklos rodikliai taikomi, be 
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kita ko, programos rezultatams ir poveikiui 
vertinti. Šie rezultatai ir poveikis vertinami 
lyginant su pradinėmis iš anksto 
apibrėžtomis aplinkybėmis, atitinkančiomis 
padėtį iki programos įgyvendinimo.

kita ko, programos rezultatams ir poveikiui 
vertinti. Komisija siekia apibrėžti šiuos 
veiklos rodiklius kaip išmatuojamus ir 
objektyviai patikrinamus. Šie veiklos 
rodikliai vertinami lyginant su pradinėmis 
iš anksto apibrėžtomis aplinkybėmis, 
atitinkančiomis padėtį iki programos 
įgyvendinimo.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinimas Vertinimas ir peržiūra

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip iki 2018 m. vidurio 
Komisija parengia laikotarpio vidurio 
vertinimo ataskaitą apie pasiektus 
programos veiksmų tikslus, išteklių 
naudojimo veiksmingumą ir papildomą 
programos naudą Europai. Šioje ataskaitoje 
taip pat vertinamas paprastinimas, tolesnis 
tikslų aktualumas ir programos įnašas 
įgyvendinant Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo prioritetus.

2. Ne vėliau kaip iki 2018 m. vidurio 
Komisija parengia laikotarpio vidurio 
vertinimo ataskaitą apie pasiektus 
programos veiksmų tikslus, išteklių 
naudojimo veiksmingumą ir papildomą 
programos naudą Europai. Šioje ataskaitoje 
taip pat vertinamas paprastinimas, tolesnis 
tikslų aktualumas ir programos įnašas 
įgyvendinant Sąjungos pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo prioritetus.
Remdamasi šiuo vertinimu, Komisija 
prireikus gali pasiūlyti teisėkūros 
institucijai iš dalies pakeisti šį reglamentą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo I dalies 6 punktas



PE487.906v03-00 12/12 AD\908865LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Imtis su muitais ir mokesčiais susijusių 
veiksmų įtraukiant į juos trečiąsias šalis ir 
išorės ekspertus;

6. Imtis su muitais ir mokesčiais susijusių 
veiksmų įtraukiant į juos trečiąsias šalis ir 
išorės ekspertus, ypač padidinti skaidrumą 
ir užtikrinti griežtesnę kontrolę siekiant 
užkirsti kelią naudotis mokesčių rojais;

PROCEDŪRA
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