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Il-programm FISCUS, kif propost mill-Kummissjoni Ewropea jkun suċċessur uniku għall-
programmi eżistenti Dwana 2013 u Fiscalis 2013. Il-programm FISCUS, imħabbar fil-bidu ta’ 
Novembru bħala parti mill-pakkett usa’ tal-QFM, għandu l-għan li jgħaqqad iż-żewġ 
programmi flimkien f'isem il-semplifikazzjoni.

Il-programm Dwana 2013, li jirregola l-attivitajiet doganali, li jappoġġjaw il-ħidma vitali tal-
Unjoni Doganali u l-attivitajiet tagħha, huwa ta' kompetenza esklussiva tal-Unjoni. Min-naħa 
l-oħra, il-Fiscalis 2013 jimmira li jsaħħaħ il-funzjonament tas-suq intern permezz ta' 
operazzjoni mtejba tas-sistemi ta’ tassazzjoni fi ħdan l-UE billi jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn 
l-Istati Membri. Dan huwa programm tal-UE li ma għandux ikollu impatt fuq il-politika tat-
tassazzjoni, li hi ta’ kompetenza primarja tal-Istati Membri.

Ir-Rapporteur għandu riżervi serji dwar il-fużjoni proposta taż-żewġ bażijiet legali. Iż-żewġ 
programmi għandhom għanijiet, objettivi u kuntesti diverġenti u distinti; għalhekk, għandhom 
igawdu minn arranġamenti legali differenti għall-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni, il-
monitoraġġ u l-kontroll.

Barra minn hekk, minkejja l-ġustifikazzjoni tal-Kummissjoni, ebda mill-evalwazzjonijiet ta' 
nofs it-terminu ma pproponew fużjoni u jeżisti nuqqas ta' evidenza ta' appoġġ għal proposta 
bħal din. Skont l-evalwazzjonijiet imwettqa minn konsulenti indipendenti, kemm il-Fiscalis u 
l-programm Dwana kienu qed joperaw tajjeb separatament.

Barra minn hekk, ladarba l-Kummissjoni żammet il-pakketti baġitarji għaż-żewġ programmi 
separati u esprimiet l-interess tagħha li tippreżerva l-identità taż-żewġ programmi, jidher 
loġiku li l-aħjar mod kif dan jiġi żgurat huwa li ż-żewġ programmi jinżammu separati.

Waqt li r-Rapporteur jappoġġja l-ħidma taż-żewġ programmi Fiscalis u Dwana, 
jirrakkomanda li jew il-Parlament Ewropew iqis li jirrifjuta l-proposta tal-Kummissjoni, jew li 
l-kumitati ewlenin tal-Parlament jieħdu kwalunkwe forma ta’ azzjoni oħra li twassal għal 
żewġ bażijiet legali separati għall-programmi Fiscalis u Dwana rispettivament. Dan 
jippermetti li kwistjonijiet distinti u importanti li jaqgħu taħt żewġ atti legali ġodda li 
mbagħad jiġu eżaminati u nnegozjati separatament.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill- Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport(i) tiegħu:
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Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Premessa -A (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

-A. Billi l-programmi Fiscalis u Dwana 
għandhom għanijiet, objettivi u kuntesti 
diverġenti u distinti u skont l-
evalwazzjonijiet imwettqa mill-konsulenti 
indipendenti kienu qed jaħdmu tajjeb 
bħala programmi separati,

Emenda 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu -1 (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

-1. Jirrimarka li l-pakkett finanzjarju 
speċifikat fil-proposta leġiżlattiva 
jikkostitwixxi biss indikazzjoni lill-
awtorità leġiżlattiva u li ma jistax jiġi 
stabbilit sakemm jintlaħaq qbil rigward il-
proposta għal regolament li jistabbilixxi l-
Qafas Finanzjarju Multiannwali għas-
snin 2014-2020;

Emenda 3

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu -1a (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

-1a. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
8 ta' Ġunju 2011 bl-isem “Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(QFM) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva1; itenni li huma 
meħtieġa riżorsi addizzjonali suffiċjenti 
fil-QFM li jmiss sabiex l-Unjoni tkun 
tista' tissodisfa l-prijoritajiet politiċi 
eżistenti tagħha u twettaq il-kompiti ġodda 
u msaħħa previsti mit-Trattat ta' Lisbona, 
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kif ukoll biex tirreaġixxi għal avvenimenti 
mhux mistennija; jindika li anke b'żieda 
fil-livell ta' riżorsi għall-QFM li jmiss ta' 
mill-anqas 5 % meta mqabbel mal-livell 
tal-2013, il-kontribut għall-ilħuq tal-
objettivi u l-impenji miftehma tal-Unjoni 
u għall-prinċipju tas-solidarjetà tal-
Unjoni jista' jkun biss wieħed limitat; 
jistieden lill-Kunsill, jekk ma jaqbilx ma' 
dan l-approċċ, jidentifika b’mod ċar liema 
mill-prijoritajiet jew proġetti politiċi 
tiegħu jistgħu jitneħħew kompletament, 
minkejja l-garanzija tal-valur miżjud 
Ewropew tagħhom;
________________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0266.

Emenda 4

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1a. Iqis li l-programmi Fiscalis u Dwana 
għandhom igawdu minn arranġamenti 
legali differenti għall-implimentazzjoni, l-
evalwazzjoni, il-monitoraġġ u l-kontroll u 
li l-aħjar mod kif tiġi ppreżervata l-
indentità tal-programmi huwa li 
jinżammu separati;

Emenda 5

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1b. Għaldaqstant se jieħu azzjonijiet 
adegwati, u anki possibbilment jirrifjuta l-
proposta tal-Kummissjoni, biex jiżgura l-
adozzjoni ta’ żewġ bażijiet legali separati 
għall-programmi Fiscalis u Dwana 
rispettivament;
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-attivitajiet tal-Programm, jiġifieri s-
Sistemi ta’ Informazzjoni Ewropej, l-
azzjonijiet konġunti għall-uffiċjali tad-
dwana u tat-taxxa u l-inzjattivi komuni ta’ 
taħriġ, huma mistennija li jikkontribwixxu 
għat-twettiq tal-Istrateġija Ewropa 2020 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv. Billi jippromwovi qafas għal 
attivitajiet li l-għan tagħhom huwa li l-
awtoritajiet doganali u tat-taxxa jkunu 
aktar effiċjenti, isaħħu l-kompetittività tan-
negozji u jikkontribwixxu għall-ħarsien
tal-interessi finanzjarji u ekonomiċi tal-
Unjoni, il-Programm se jsaħħaħ b’mod 
attiv il-funzjonament tal-unjoni doganali u 
tas-suq intern.

(3) L-attivitajiet tal-Programm, jiġifieri s-
Sistemi ta’ Informazzjoni Ewropej, l-
azzjonijiet konġunti għall-uffiċjali tad-
dwana u tat-taxxa u l-inzjattivi komuni ta’ 
taħriġ, se jikkontribwixxu għat-twettiq tal-
Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv billi 
jsaħħu l-funzjonament tas-Suq Uniku, 
jipprovdu qafas li jappoġġa l-attivitajiet li 
jsaħħu l-produttività tas-settur pubbliku u 
jħeġġu l-progress tekniku u l-innovazzjoni 
fl-amministrazzjonijiet doganali u fiskali 
nazzjonali u Ewropej. Billi jippromwovi 
qafas għal attivitajiet li l-għan tagħhom 
huwa li l-awtoritajiet doganali u tat-taxxa 
jkunu aktar effiċjenti, isaħħu l-
kompetittività tan-negozji, jippromwovu l-
impjiegi u jirrazzjonalizzaw u 
jikkoordinaw l-azzjonijiet tal-Istati 
Membri biex iħarsu l-interessi finanzjarji 
u ekonomiċi tagħhom u dawk tal-Unjoni, 
il-Programm se jsaħħaħ b’mod attiv il-
funzjonament tal-unjoni doganali u tas-suq 
intern.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Is-settur doganali tal-programm 
għandu jwassal għal kooperazzjoni akbar 
bejn l-Istati Membri fil-qasam tad-dwana 
li hija essenzjali għas-Suq Uniku. It-
tariffi doganali huma wkoll sors 
importanti ta' dħul kemm għall-Unjoni u 
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għall-baġits nazzjonali u għalhekk jistgħu 
jitqiesu bħala strument importanti għal 
finanzjament pubbliku effiċjenti.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-istimi jindikaw li n-nefqa marbuta 
mal-evażjoni tat-taxxa kull sena tiswa lill-
gvernijiet tal-Istati Membri madwar 
EUR 860 biljun u l-evitar tat-taxxa 
madwar EUR 150 biljun. Id-daqs tal-
evażjoni u l-evitar tat-taxxa jdgħajjef il-
fiduċja u l-kunfidenza taċ-ċittadini fil-
ġustizzja u l-leġittimità tal-ġbir tat-taxxi. 
Billi jitnaqqas bin-nofs id-distakk fiskali, 
l-Istati Membri jistgħu jiksbu dħul fiskali 
ġdid mingħajr ma jżidu r-rati fiskali. 
Kemm il-Parlament Ewropew, fir-
riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' April 20121

u l-Kunsill Ewropew, fil-konklużjonijiet 
tiegħu tal-1 u t-2 ta’ Marzu 2012, sejħu 
għal modi konkreti sabiex jiġu miġġielda 
l-frodi fiskali u l-evażjoni tat-taxxa, anki 
permezz ta' kooperazzjoni u ta’ 
koordinazzjoni amministrattiva bejn is-
sistemi fiskali. Għalhekk huwa importanti 
li jkun hemm iffukar akbar fuq il-ġlieda 
kontra l-frodi, l-evitar u l-evażjoni fiskali 
meta mqabbel ma' dak tal-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013 billi, bħala 
mezz ta' appoġġ, jiġu inkorporati fil-Pjan 
ta’ Azzjoni tal-UE skeda komprensiva u 
mira kwantitattiva.
________________
1 Testi adottati, P7_TA(2012)0137.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
għandhom jiġu mħarsa permezz ta’ miżuri 
xierqa fiċ-ċiklu tal-infiq kollu, inklużi l-
prevenzjoni, l-iskoperta u l-investigazzjoni 
ta’ irregolaritajiet, l-irkupru ta’ fondi 
mitlufa, imħallsa bi żball jew użati ħażin u, 
fejn xieraq, penalitajiet.

(14) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
għandhom jiġu mħarsa permezz ta’ miżuri 
xierqa fiċ-ċiklu tal-infiq kollu, inklużi l-
prevenzjoni, l-iskoperta u l-investigazzjoni 
ta’ irregolaritajiet, l-irkupru ta’ fondi 
mitlufa, imħallsa bi żball jew użati ħażin u, 
fejn xieraq, penalitajiet. Huwa evidenti li l-
ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
huwa fl-interess stess tal-Istati Membri u 
jista' jitqies ukoll bħala strument 
importanti għall-Istati Membri biex iżidu 
d-dħul nazzjonali tagħhom.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-objettiv jitkejjel, inter alia permezz 
tal-indikatur li ġej: l-evoluzzjoni tal-
perċezzjoni tal-partijiet interessati tal-
Programm fir-rigward tal-kontribuzzjoni 
tal-Programm lejn il-funzjonament tal-
Unjoni Doganali u t-tisħiħ tas-suq intern.

Dan l-objettiv jitkejjel, inter alia permezz 
tal-indikatur li ġej: l-evoluzzjoni tal-
perċezzjoni tal-partijiet interessati tal-
Programm fir-rigward tal-kontribuzzjoni 
tal-Programm lejn il-funzjonament tal-
Unjoni Doganali u t-tisħiħ tas-suq intern.
Barra minn hekk, il-Kummissjoni se 
tfassal indikaturi ulterjuri oġġettivament 
verifikabbli u li jistgħu jitkejlu sabiex l-
ilħiq tal-objettiv jiġi evalwat .

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-prevenzjoni tal-frodi u l-evażjoni tat-
taxxa u sabiex tiżdied il-kompetittività, is-
sikurezza u s-sigurtà biż-żieda ta' 
kooperazzjoni mal- organizzazzjonijiet 
internazzjonali, l-awtoritajiet governattivi 

(c) il-prevenzjoni tal-frodi, l-evitar tat-
taxxa u l-evażjoni tat-taxxa u sabiex 
tiżdied il-kompetittività, is-sikurezza u s-
sigurtà biż-żieda ta' kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali, l-
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l-oħra, il-pajjiżi terzi, l-operaturi 
ekonomiċi u l-organizzazzjonijiet tagħhom,

awtoritajiet governattivi l-oħra, il-pajjiżi 
terzi, l-operaturi ekonomiċi u l-
organizzazzjonijiet tagħhom,

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-ħarsien tal-interessi finanzjarji u 
ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha permezz tal-ġlieda kontra l-
frodi u l-evażjoni tat-taxxa,

(e) il-ħarsien tal-interessi finanzjarji u 
ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha permezz tal-ġlieda kontra l-
frodi, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-
taxxa,

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull objettiv speċifiku t’hawn fuq 
għandu jitkejjel b’indikatur abbażi tal-
perċezzjoni tal-partijiet interessati tal-
Programm fir-rigward tal-kontribuzzjoni 
tal-Programm għar-realizzazzjoni tal-
objettivi speċifiċi.

2. Kull objettiv speċifiku t’hawn fuq 
għandu jitkejjel b’taħlita ta’ indikaturi 
kwantitattivi u kwalitattivi. B’mod 
partikolari, il-Kummissjoni se tfassal
indikaturi oġġettivament verifikabbli u li 
jistgħu jitkejlu sabiex jiġi evalwat l-ilħuq 
tal-objettiv għal kull wieħed mill-punti 
msemmija fil-paragrafu 1.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għandu 
jkun ta’ EUR 777 600 000 (fi prezzijiet 
attwali).

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm fi ħdan it-
tifsira tal-punt [17] tal-Ftehim 
Interistituzzjonali ta’ XX/201Z bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
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Kummissjoni dwar kooperazzjoni 
f’materji marbuta mal-baġit u fir-rigward 
ta’ amministrazzjoni finanzjarja tajba
għandu jkun ta’ EUR 777 600 000 (fi 
prezzijiet attwali).

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-approprjazzjonijiet annwali 
għandhom jiġu deċiżi b’rispett sħiħ tal-
prerogattivi tal-awtorità baġitarja.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-
Programm permezz ta’ programm annwali 
ta’ ħidma għal kull settur tal-Programm, 
inkluż il-prijoritajiet għall-Programm, l-
analiżi statistika tal-baġit u l-kriterji tal-
evalwazzjoni għall-għotjiet għal 
azzjonijiet. Dawn l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 14(2) u r-
Regolament Finanzjarju.

1. Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-
Programm permezz ta’ programm annwali 
ta’ ħidma għal kull settur tal-Programm, 
inkluż il-prijoritajiet għall-Programm, l-
analiżi statistika tal-baġit u l-kriterji tal-
evalwazzjoni għall-għotjiet għal 
azzjonijiet. Dawn il-programmi ta’ ħidma 
annwali għandhom jirrispettaw sew l-
ekwilibriju bejn il-partijiet dognali u l-
parti fiskali. Dawn l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 
l-prinċipji ġenerali li jikkonċernaw 
mekkaniżmi għal kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju ta’ setghat ta’ 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni1, il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 14(2) u r-Regolament Finanzjarju.

________________
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1 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu jintuża grupp ta’ indikaturi 
ewlenin tal-prestazzjoni stabbiliti fl-
Artikolu 5(2), inter alia, sabiex jitkejlu l-
effetti u l-impatti tal-Programm. Huma
għandhom jitkejlu skont xenarji bażi 
predefiniti li jirriflettu s-sitwazzjoni qabel 
l-implimentazzjoni.

2. Għandu jintuża grupp ta’ indikaturi 
ewlenin tal-prestazzjoni stabbiliti fl-
Artikolu 5(2), inter alia, sabiex jitkejlu l-
effetti u l-impatti tal-Programm. Il-
Kummissjoni għandha tfittex li 
tiddefinixxi dawn l-indikaturi ta' 
prestazzjoni bħala oġġettivament 
verifikabbli u li jistgħu jitkejlu. L-
indikaturi ta' prestazzjoni għandhom 
jitkejlu skont xenarji bażi predefiniti li 
jirriflettu s-sitwazzjoni qabel l-
implimentazzjoni

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Evalwazzjoni Evalwazzjoni u rieżami

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
rapport ta’ evalwazzjoni ta’ nofs il-perjodu, 
dwar l-ilħuq tal-objettivi tal-azzjonijiet tal-
Programm, l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi u 
l-valur miżjud Ewropew tal-Programm sa 
mhux iżjed tard minn nofs l-2018. Dan ir-
rapport għandu jindirizza b’mod 

2. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
rapport ta’ evalwazzjoni ta’ nofs il-perjodu, 
dwar l-ilħuq tal-objettivi tal-azzjonijiet tal-
Programm, l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi u 
l-valur miżjud Ewropew tal-Programm sa 
mhux iżjed tard minn nofs l-2018. Dan ir-
rapport għandu jindirizza b’mod 
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addizzjonali s-simplifikazzjoni, ir-rilevanza 
kontinwa tal-objettivi, kif ukoll il-kontribut 
tal-Programm għall-prijoritajiet tal-Unjoni 
ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inkużiv.

addizzjonali s-simplifikazzjoni, ir-rilevanza 
kontinwa tal-objettivi, kif ukoll il-kontribut 
tal-Programm għall-prijoritajiet tal-Unjoni 
ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inkużiv. Fuq il-bażi ta’ din l-evalwazzjoni, 
u jekk xieraq, il-Kummissjoni tista’ 
tipproponi li l-awtorità leġiżlattiva 
temenda dan ir-Regolament.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Anness – parti I – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. It-twaqqif ta’ azzjonijiet relatati mal-
oqsma doganali u tat-taxxa li jinvolvu 
pajjiżi terzi u esperti esterni.

6. It-twaqqif ta’ azzjonijiet relatati mal-
oqsma doganali u tat-taxxa li jinvolvu 
pajjiżi terzi u esperti esterni, primarjament 
biex tiżdied it-trasparenza u jissaħħaħ il-
kontroll sabiex jiġi evitat l-użu ta' rifuġji 
fiskali.
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