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ĪSS PAMATOJUMS

Ar Eiropas Komisijas piedāvāto programmu „FISCUS” paredzēts nomainīt abas pašreizējās 
programmas — „Muita 2013” un „Fiscalis 2013”. Par programmu „FISCUS”, kas ir daļa no 
DFS tiesību aktu kopuma, tika paziņots 2011. gada novembra sākumā, un tajā vienkāršošanas 
labad tiks apvienotas abas esošās programmas.

Programma „Muita 2013”, pamatojoties uz muitas iestāžu darbības tiesisko regulējumu, 
nodrošina ārkārtīgi svarīgo muitas savienības pastāvēšanu un darbību un ir ekskluzīvā 
Savienības kompetencē. Turpretim programmas „Fiscalis 2013” mērķis ir sniegt atbalstu 
iekšējā tirgus darbībai, uzlabojot nodokļu sistēmu darbu Eiropas Savienībā, ko var panākt ar 
ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm. Tā ir ES programma, kura praktiski neskar nodokļu 
politiku, jo šī politika galvenokārt ir dalībvalstu kompetencē.

Atzinuma sagatavotājam ir nopietni iebildumi pret abu tiesisko pamatu apvienošanu. Katrai 
programmai ir savi raksturīgi un atšķirīgi mērķi, jēga un konteksts, tātad to īstenošana, 
izvērtēšana, uzraudzība un kontrole nevar balstīties uz vienādu tiesisko regulējumu.

Turklāt nevienā no starpposma novērtēšanas ziņojumiem netika ierosināta apvienošana un, 
neraugoties uz Komisijas sniegto pamatojumu, šādam priekšlikumam trūkst argumentācijas. 
Abas programmas — gan „Fiscalis”, gan „Muita” — veiksmīgi darbojušās atsevišķi, par ko 
liecina neatkarīgu konsultantu novērtējumi.

Turklāt Komisija abām šīm programmām joprojām atvēl atsevišķu budžeta finansējumu un ir 
norādījusi, ka vēlas saglabāt nemainīgu šo programmu identitāti, tālab šķiet loģiski, ka to var 
vislabāk panākt, saglabājot šīs atšķirīgās programmas.

Lai gan atzinuma sagatavotājs atbalsta gan „Fiscalis”, gan „Muita” darbību, viņš tomēr iesaka 
Eiropas Parlamentam vai nu apsvērt iespēju noraidīt Komisijas priekšlikumu, vai Parlamenta 
atbildīgajām komitejām izvēlēties citu rīcību, lai programmai „Fiscalis” un programmai 
„Muita” attiecīgi nodrošinātu atšķirīgu tiesisko pamatu. Tas ļautu atsevišķi izskatīt un 
apspriest atšķirīgus un svarīgus jautājumus saistībā ar abiem šiem jaunajiem tiesību aktiem.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
-A apsvērums (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

-A. tā kā programmai „Fiscalis” un 
programmai „Muita” ir savi raksturīgi un 
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atšķirīgi mērķi, jēga un konteksts un tās 
veiksmīgi darbojušās kā atsevišķas 
programmas, par ko liecina neatkarīgu 
konsultantu novērtējums;

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
-1. punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

-1. vērš uzmanību uz to, ka likumdošanas 
priekšlikumā minētais finansējums ir 
norādīts tikai likumdevējas iestādes 
zināšanai un to nevar precīzi noteikt, 
kamēr nav panākta vienošanās par 
priekšlikumu regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 
2014.−2020. gadam;

Grozījums Nr. 3

Normatīvās rezolūcijas projekts
-1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

-1.a atsaucas uz 2011. gada 8. jūnija 
rezolūciju par ieguldījumu nākotnē —
jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai Eiropai1; vēlreiz uzsver, ka 
nākamajā DFS ir jānodrošina pietiekami 
daudz papildu resursu, lai Savienība 
varētu īstenot esošās politikas prioritātes 
un veikt Lisabonas līgumā noteiktos 
jaunos un plašākos uzdevumus, kā arī 
reaģēt uz neparedzētiem notikumiem; 
norāda, ka, pat palielinot nākamās DFS 
resursu līmeni par 5 % salīdzinājumā ar 
2013. gada līmeni, Savienības saskaņotos 
mērķus un saistības un Savienības 
solidaritātes principu iespējams īstenot 
tikai ierobežoti; ja Padome nepiekrīt šai 
pieejai, prasa, lai tā skaidri norādītu, no 
kurām politikas prioritātēm vai projektiem 
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tā varētu atteikties, pat ja tie patiesi spēj 
nodrošināt Eiropas pievienoto vērtību;
________________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr. 4

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a uzskata, ka programmas „Fiscalis” un 
programmas „Muita” īstenošanai, 
izvērtēšanai, uzraudzībai un kontrolei 
vajadzētu balstīties uz atšķirīgu tiesisko 
regulējumu un ka labākais veids, kā 
saglabāt to identitāti, ir saglabāt divas 
atsevišķas programmas;

Grozījums Nr. 5

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b tālab veiks vajadzīgos pasākumus, 
tostarp apsvērs iespēju noraidīt Komisijas 
priekšlikumu, lai programmai „Fiscalis” 
un programmai „Muita” attiecīgi 
nodrošinātu atšķirīgu tiesisko pamatu;

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Paredzams, ka programmas darbības, 
t. i., Eiropas informācijas sistēmas, kopīgas 
darbības muitas un nodokļu jomas 
ierēdņiem un kopīgas apmācību iniciatīvas, 
veicinās stratēģijas „Eiropa 2020” —

(3) Programmas darbības, t. i., Eiropas 
informācijas sistēmas, kopīgas darbības 
muitas un nodokļu jomas ierēdņiem un 
kopīgas apmācību iniciatīvas, veicinās 
stratēģijas „Eiropa 2020” — stratēģijas
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stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei īstenošanu. 
Nodrošinot regulējumu darbībām, kuru 
mērķis ir padarīt efektīvākas muitas un 
nodokļu iestādes, stiprināt uzņēmumu 
konkurētspēju, sekmēt nodarbinātību un 
veicināt Savienības finanšu un ekonomisko 
interešu aizsardzību, programma aktīvi 
stiprinās muitas savienības un iekšējā 
tirgus darbību.

gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 
izaugsmei — īstenošanu, stiprinot vienotā 
tirgus darbību, nodrošinot regulējumu 
atbalsta darbībām, kas uzlabo publiskā 
sektora ražīgumu, un veicinot tehnisko 
progresu un jauninājumus dalībvalstu un 
Eiropas muitas un nodokļu pārvaldes 
iestādēs. Nodrošinot regulējumu darbībām, 
kuru mērķis ir padarīt efektīvākas muitas
un nodokļu iestādes, stiprināt uzņēmumu 
konkurētspēju, sekmēt nodarbinātību, kā 
arī racionalizēt un koordinēt dalībvalstu 
rīcību, kas vērsta uz savu un Savienības 
finanšu un ekonomisko interešu 
aizsardzību, šī programma aktīvi stiprinās 
muitas savienības un iekšējā tirgus darbību.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Programmas muitas nozares sadaļai 
jāveicina dalībvalstu sadarbība muitas 
jomā, kam ir būtiska nozīme vienotā 
tirgus apstākļos. Muitas nodokļi turklāt 
veido ievērojamu Savienības un 
dalībvalstu budžeta ieņēmumu daļu, un 
tādēļ tie ir uzskatāmi par svarīgu efektīva 
publiskā finansējuma instrumentu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Aprēķini liecina, ka izvairīšanās no 
nodokļu maksāšanas katru gadu 
dalībvalstu valdībām rada zaudējumus 
aptuveni EUR 860 miljardu apmērā un 
nodokļu apiešana — aptuveni 
EUR 150 miljardu apmērā. Tik plaši 
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izplatītā izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas un nodokļu apiešana mazina 
iedzīvotāju uzticību un pārliecību par 
nodokļu iekasēšanas taisnīgumu un 
leģitimitāti. Ja dalībvalstis uz pusi 
samazinātu nodokļu zaudējumus, tas 
ļautu tām gūt jaunus ieņēmumus, neceļot 
nodokļu likmi. Gan Eiropas Parlaments 
savā 2012. gada 19. aprīļa rezolūcijā1, gan 
Padome 2012. gada 1. un 2. marta 
secinājumos aicina veikt konkrētus 
pasākumus, lai apkarotu krāpšanu 
nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas, cita starpā veicinot 
administratīvo sadarbību un saskaņotu 
nodokļu sistēmu darbību. Tātad ir svarīgi 
mērķtiecīgāk nekā 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā pievērsties cīņai pret 
krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu, tā nodrošinot ES rīcības 
plānam detalizētu grafiku un kvantitatīvu 
mērķi.
________________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0137.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Savienības finanšu intereses jāaizstāv, 
izmantojot atbilstošus pasākumus visā 
izdevumu ciklā, cita starpā īstenojot 
nelikumību novēršanu, noteikšanu un 
izmeklēšanu, zaudēto, nepareizi izmaksāto 
vai nepareizi izlietoto līdzekļu atgūšanu un 
nepieciešamības gadījumā piemērojot 
sodus.

(14) Savienības finanšu intereses jāaizstāv, 
veicot atbilstošus pasākumus visā 
izdevumu ciklā, cita starpā novēršot, 
atklājot un izmeklējot nelikumības, atgūstot 
zaudētos, nepareizi izmaksātos vai 
nepareizi izlietotos līdzekļus un 
nepieciešamības gadījumā piemērojot 
sodus. Savienības finansiālo interešu 
aizsardzība nenoliedzami ir pašu 
dalībvalstu interesēs, un to var uzskatīt arī 
par svarīgu instrumentu pašu dalībvalstu 
ieņēmumu palielināšanai.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo mērķi cita starpā vērtēs, izmantojot šādu 
rādītāju: programmas ieinteresēto personu 
uzskatu maiņa par programmas devumu 
muitas savienības darbībā un iekšējā tirgus 
stiprināšanā.

Šo mērķi cita starpā vērtēs, izmantojot šādu 
rādītāju: programmas ieinteresēto personu 
uzskatu maiņa par programmas devumu 
muitas savienības darbībā un iekšējā tirgus 
stiprināšanā. Turklāt Komisija izstrādās 
vēl citus kvantitatīvi novērtējamus un 
objektīvi pārbaudāmus mērķa 
sasniegšanas rādītājus.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) novērst krāpšanu un izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas un veicināt 
konkurētspēju, drošumu un drošību, 
veicinot sadarbību ar starptautiskām 
organizācijām, citām valsts iestādēm, 
trešām valstīm, komersantiem un to 
organizācijām;

(c) novērst krāpšanu, nodokļu apiešanu un 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 
veicināt konkurētspēju, drošumu un 
drošību, veicinot sadarbību ar 
starptautiskām organizācijām, citām valsts 
iestādēm, trešām valstīm, komersantiem un 
to organizācijām;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) aizsargāt Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu finanšu un ekonomiskās 
intereses, apkarojot krāpšanu un
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

(e) aizsargāt Eiropas Savienības un tās 
dalībvalstu finanšu un ekonomiskās 
intereses, apkarojot krāpšanu, nodokļu 
apiešanu un izvairīšanos no nodokļu 
maksāšanas;
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katru iepriekš minēto konkrēto mērķi 
novērtē, izmantojot rādītāju, kura pamatā 
ir programmas ieinteresēto personu 
uzskati par programmas devumu konkrēto 
mērķu īstenošanā.

2. Katru iepriekš minēto konkrēto mērķi 
novērtē, izmantojot kvantitatīvu un 
kvalitatīvu rādītāju kopumu. Komisija jo 
īpaši izstrādās kvantitatīvi novērtējamus 
un objektīvi pārbaudāmus mērķa 
sasniegšanas rādītājus attiecībā uz katru 
1. punktā minēto mērķi.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums programmas īstenošanai ir 
EUR 777 600 000 (pašreizējās cenās).

1. Finansējums programmas īstenošanai 
Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas XX/201Z Iestāžu nolīguma par 
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu 
finanšu pārvaldību [17.] punkta nozīmē ir 
EUR 777 600 000 (pašreizējās cenās).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Par gada apropriācijām lemj, ievērojot 
budžeta lēmējinstitūcijas prerogatīvas.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija īsteno programmu, pieņemot 
gada darba programmu katrai programmas 
nozarei, tostarp nosakot programmas 
prioritātes, budžeta sadalījumu un 
vērtēšanas kritērijus dotāciju piešķiršanai 
darbībām. Šos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto 
pārbaudes procedūru un Finanšu regulu.

1. Komisija īsteno programmu, pieņemot 
gada darba programmu katrai programmas 
nozarei, tostarp nosakot programmas 
prioritātes, budžeta sadalījumu un 
vērtēšanas kritērijus dotāciju piešķiršanai 
darbībām. Šajās gada darba programmās 
rūpīgi ievēro līdzsvaru starp muitas un 
nodokļu daļu. Īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu1, šīs regulas 14. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru un 
Finanšu regulu.

________________
1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas ietekmes novērtēšanai cita 
starpā izmanto 5. panta 2. punktā noteikto 
galveno darbības rādītāju kopumu. Tos
novērtē, izmantojot iepriekš definētus 
atsauces rādītājus, kas atspoguļo situāciju 
pirms programmas īstenošanas.

2. Programmas ietekmes novērtēšanai cita 
starpā izmanto 5. panta 2. punktā noteikto 
galveno darbības rādītāju kopumu. 
Komisija cenšas noteikt tādus darbības 
rādītājus, kas ir kvantitatīvi novērtējami 
un objektīvi pārbaudāmi. Darbības 
rādītājus novērtē, izmantojot iepriekš 
definētus atsauces rādītājus, kas atspoguļo 
situāciju pirms programmas īstenošanas.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
16. pants – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtēšana Novērtēšana un pārskatīšana

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija sagatavo starpposma 
novērtēšanas ziņojumu par programmas 
darbību mērķu sasniegšanu, resursu 
izmantošanas efektivitāti un programmas 
pievienoto vērtību Eiropai ne vēlāk kā 
2018. gada vidū. Turklāt ziņojumā ietver 
informāciju par vienkāršošanu, turpmāku 
programmas mērķu būtiskumu, kā arī 
programmas devumu Savienības prioritāšu 
labā, īstenojot gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi.

2. Komisija sagatavo starpposma 
novērtēšanas ziņojumu par programmas 
darbību mērķu sasniegšanu, resursu 
izmantošanas efektivitāti un programmas 
nodrošināto Eiropas pievienoto vērtību ne 
vēlāk kā 2018. gada vidū. Turklāt ziņojumā 
ietver informāciju par vienkāršošanu, 
turpmāku programmas mērķu būtiskumu, 
kā arī programmas devumu Savienības 
prioritāšu labā, īstenojot gudru, ilgtspējīgu 
un integrējošu izaugsmi. Pamatojoties uz 
šo novērtējumu, Komisija vajadzības 
gadījumā var ierosināt likumdevējai 
iestādei grozīt šo regulu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
Pielikums – I daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. izveidot pasākumus attiecībā uz muitu un 
nodokļiem, iesaistot trešās valstis un ārējos 
ekspertus;

6. noteikt pasākumus attiecībā uz muitu un 
nodokļiem, iesaistot trešās valstis un ārējos 
ekspertus, jo īpaši lai veicinātu 
pārredzamību un ieviestu stingrāku 
kontroli, tā novēršot iespēju izmantot 
nodokļu oāzes;
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       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO
16.5.2012

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG
14.12.2011

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Hynek Fajmon
29.2.2012

Pieņemšanas datums 20.6.2012

Galīgais balsojums +:
–:
0:
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Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Andrea 
Cozzolino, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, 
Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, 
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan 
Kozłowski, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan 
Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda 
Sousa, László Surján, Angelika Werthmann

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, 
Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan


