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BEKNOPTE MOTIVERING

Het door de Europese Commissie voorgestelde programma FISCUS moet de bestaande 
programma's Douane 2013 en Fiscalis 2013 opvolgen. Met het oog op vereenvoudiging zullen 
de twee programma's worden samengevoegd in FISCUS, dat begin november is 
aangekondigd als onderdeel van het bredere MFK-pakket.

Douane 2013, waarin regels voor douane-activiteiten zijn vastgelegd ter ondersteuning van de 
uiterst belangrijke werkzaamheden van de Douaneunie, valt onder de exclusieve bevoegdheid 
van de Unie. Fiscalis 2013 is daarentegen gericht op het versterken van de werking van de 
interne markt dankzij een verbeterde gebruikmaking van de belastingstelsels in de EU door de 
samenwerking tussen lidstaten te vergroten. Het programma mag geen invloed hebben op 
belastingbeleid, dat vooral binnen de bevoegdheid van de lidstaten valt.

De rapporteur voor advies heeft ernstige bedenkingen bij de voorgestelde samenvoeging van 
de twee rechtsgrondslagen. De twee programma's hebben uiteenlopende en specifieke doelen 
en omstandigheden, en om die reden zijn er verschillende juridische regelingen nodig voor 
uitvoering, evaluatie, toezicht en controle.

Daarnaast is in geen van de tussentijdse evaluaties van beide programma's een samenvoeging 
voorgesteld. Tevens ontbreekt het aan ondersteunende argumenten voor een dergelijk 
voorstel, ondanks de motivering die de Commissie geeft. Uit de evaluaties die zijn uitgevoerd 
door onafhankelijke adviseurs kwam naar voren dat zowel Fiscalis als Douane goed 
functioneerden als afzonderlijke programma's.

Bovendien heeft de Commissie de begrotingstoewijzingen voor beide programma's 
gescheiden gehouden en heeft zij aangegeven de identiteit van de programma's te willen 
behouden, wat logisch gezien het best kan worden gewaarborgd door de programma's niet 
samen te voegen.

De rapporteur voor advies steunt de activiteiten in het kader van Fiscalis en Douane, maar 
beveelt aan dat het Europees Parlement ofwel het voorstel van de Commissie verwerpt, ofwel 
dat de commissies ten principale van het Parlement andere stappen nemen ter vaststelling van 
twee afzonderlijke rechtsgrondslagen voor de programma's Fiscalis en Douane. Hiermee 
zouden de verschillende en belangrijke kwesties afzonderlijk bestudeerd en besproken kunnen 
worden in het kader van twee nieuwe wetgevingsvoorstellen.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

-A. overwegende dat de programma's 
Fiscalis en Douane uiteenlopende en 
verschillende doelstellingen en 
omstandigheden kennen en dat ze blijkens
de door onafhankelijke adviseurs 
uitgevoerde evaluaties goed 
functioneerden als afzonderlijke 
programma's;

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

-1. 1 bis. wijst erop dat de in het 
wetgevingsvoorstel genoemde financiële 
middelen enkel een indicatie voor de 
wetgevingsautoriteit vormen en niet 
kunnen worden vastgesteld zolang er geen 
overeenstemming is bereikt over het 
voorstel voor een verordening betreffende 
het meerjarig financieel kader voor de 
jaren 2014-2020;

Amendement 3

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

-1 bis. herinnert aan zijn resolutie van 
8 juni 2011 over investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel 
kader (MFK) voor een concurrerend, 
duurzaam en integratiegericht Europa1; 
herhaalt dat in het volgende meerjarig 
financieel kader voldoende aanvullende 
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financiële middelen ter beschikking 
moeten worden gesteld om de Unie in 
staat te stellen uitvoering te geven aan 
haar huidige beleidsprioriteiten en de 
nieuwe taken zoals vastgelegd in het 
Verdrag van Lissabon, alsook in te spelen 
op onvoorziene gebeurtenissen; wijst erop 
dat, zelfs als het niveau van de middelen 
van het volgende MFK ten minste 5% 
hoger ligt dan het niveau van 2013, 
slechts een bescheiden bijdrage kan 
worden geleverd aan het realiseren van de 
afgesproken doelen en toezeggingen van 
de Unie en het beginsel van solidariteit in 
de Unie; verzoekt de Raad, indien hij deze 
benadering niet deelt, duidelijk aan te 
geven welke van zijn politieke prioriteiten 
of projecten geheel kunnen worden 
opgegeven, ondanks de bewezen Europese 
meerwaarde ervan;
________________
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 4

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat voor de 
programma's Fiscalis en Douane 
verschillende juridische regelingen voor 
uitvoering, evaluatie, toezicht en controle 
nodig zijn en dat de identiteit van de 
programma's het best behouden kan 
worden door ze gescheiden te houden;
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Amendement 5

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 ter. zal daarom passende stappen 
ondernemen, waaronder eventueel 
verwerping van het voorstel van de 
Commissie, om te waarborgen dat er twee 
afzonderlijke rechtsgrondslagen worden 
vastgesteld voor de programma's Fiscalis 
en Douane;

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De programma-activiteiten, dat wil 
zeggen de Europese informatiesystemen, 
de gemeenschappelijke acties voor 
belasting- en douaneambtenaren en de 
gemeenschappelijke opleidingsinitiatieven, 
zullen naar verwachting bijdragen aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Door een kader te creëren 
voor activiteiten die tot doel hebben de 
belasting- en douaneautoriteiten efficiënter 
te laten functioneren, het 
concurrentievermogen van de bedrijven te 
versterken, de werkgelegenheid te 
bevorderen en de financiële en 
economische belangen van de Unie te 
helpen beschermen, zal het programma de 
werking van de douane-unie en de interne 
markt actief versterken.

(3) De programma-activiteiten, dat wil 
zeggen de Europese informatiesystemen, 
de gemeenschappelijke acties voor 
belasting- en douaneambtenaren en de 
gemeenschappelijke opleidingsinitiatieven, 
zullen bijdragen aan de verwezenlijking 
van de Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei door de 
werking van de eengemaakte markt te 
versterken, door een kader te creëren ter 
ondersteuning van activiteiten die de 
productiviteit van de publieke sector 
verhogen, en door technische vooruitgang 
en innovatie bij de nationale en Europese 
belasting- en douanediensten te 
bevorderen. Door een kader te creëren 
voor activiteiten die tot doel hebben de 
belasting- en douaneautoriteiten efficiënter 
te laten functioneren, het 
concurrentievermogen van de bedrijven te 
versterken, de werkgelegenheid te 
bevorderen en de actieplannen van de 
lidstaten te rationaliseren en te 
coördineren om hun financiële en 
economische belangen en die van de Unie 
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te beschermen, zal het programma de 
werking van de douane-unie en de interne 
markt actief versterken.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het onderdeel douane van het 
programma moet leiden tot meer 
samenwerking tussen de lidstaten op 
douanegebied, wat van essentieel belang 
is voor de eengemaakte markt. 
Douanerechten zijn tevens zowel voor de 
Unie als voor de nationale begrotingen 
een belangrijke bron van inkomsten en 
kunnen bijgevolg beschouwd worden als 
een belangrijk instrument voor 
doeltreffende overheidsfinanciën.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Volgens ramingen kost 
belastingontduiking de regeringen van de 
lidstaten jaarlijks ongeveer 
EUR 860 miljard, en belastingontwijking 
ongeveer EUR 150 miljard. De schaal 
waarop belasting wordt ontdoken en 
ontweken ondermijnt het vertrouwen en 
het geloof van de burgers in de eerlijkheid 
en de legitimiteit van de belastingheffing. 
Door de belastingkloof te halveren, 
kunnen de lidstaten nieuwe 
belastinginkomsten genereren zonder de
belastingtarieven te verhogen. Zowel het 
Europees Parlement in zijn resolutie van 
19 april 20121 als de Europese Raad in 
zijn conclusies van 1-2 maart 2012 
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hebben opgeroepen tot concrete 
bestrijding van belastingfraude en 
belastingontduiking, onder meer via 
administratieve samenwerking en 
coördinatie tussen de belastingstelsels. 
Bijgevolg is het belangrijk meer aandacht 
te besteden aan de bestrijding van 
belastingfraude, -ontwijking en -
ontduiking dan in de 
programmeringsperiode 2007-2013, onder 
meer ter ondersteuning van een EU-
actieplan met een omvattend tijdschema 
en kwantitatieve doelstellingen.
________________
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2012)0137.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De financiële belangen van de Unie 
moeten gedurende de volledige 
uitgavencyclus door passende maatregelen 
worden beschermd, met inbegrip van 
voorkoming, opsporing en onderzoek van 
onregelmatigheden, invordering van 
verloren gegane, ten onrechte betaalde of 
onjuist gebruikte middelen en, in 
voorkomend geval, oplegging van boetes.

(14) De financiële belangen van de Unie 
moeten gedurende de volledige 
uitgavencyclus door passende maatregelen 
worden beschermd, met inbegrip van 
voorkoming, opsporing en onderzoek van 
onregelmatigheden, invordering van 
verloren gegane, ten onrechte betaalde of 
onjuist gebruikte middelen en, in 
voorkomend geval, oplegging van boetes.
De bescherming van de financiële 
belangen van de Unie is duidelijk in het 
eigenbelang van de lidstaten en kan ook 
worden beschouwd als een belangrijk 
instrument voor de lidstaten om hun eigen 
nationale inkomsten te verhogen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verwezenlijking van deze doelstelling 
zal onder meer worden gemeten aan de 
hand van de volgende indicator: de 
ontwikkeling van de perceptie onder de 
stakeholders van het programma over de 
bijdrage die het programma levert aan de 
werking van de douane-unie en de 
versterking van de interne markt.

De verwezenlijking van deze doelstelling 
zal onder meer worden gemeten aan de 
hand van de volgende indicator: de 
ontwikkeling van de perceptie onder de 
stakeholders van het programma over de 
bijdrage die het programma levert aan de 
werking van de douane-unie en de 
versterking van de interne markt. Met het 
oog op de verwezenlijking van de 
genoemde doelstelling legt de Commissie 
daarnaast nog andere meetbare en 
objectief te controleren 
doelstellingsindicatoren vast.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) fraude en belastingontduiking 
voorkomen alsmede het 
concurrentievermogen en de veiligheid 
verhogen door middel van sterkere 
samenwerking met internationale 
organisaties, andere overheidsinstanties, 
derde landen, marktdeelnemers en hun 
organisaties;

c) fraude, belastingontwijking en 
belastingontduiking voorkomen alsmede 
het concurrentievermogen en de veiligheid 
verhogen door middel van sterkere 
samenwerking met internationale
organisaties, andere overheidsinstanties, 
derde landen, marktdeelnemers en hun 
organisaties;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de financiële en economische belangen 
van de Europese Unie en haar lidstaten 
beschermen door fraude en 
belastingontduiking te bestrijden;

(e) de financiële en economische belangen 
van de Europese Unie en haar lidstaten 
beschermen door fraude, 
belastingontwijking en 
belastingontduiking te bestrijden;
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elk van de bovenstaande specifieke 
doelstellingen wordt gemeten aan de hand 
van een indicator die gebaseerd is op de 
perceptie onder de stakeholders van het 
programma over de bijdrage die het 
programma levert aan de verwezenlijking 
van de specifieke doelstellingen.

2. Elk van de bovenstaande specifieke 
doelstellingen wordt gemeten aan de hand 
van een combinatie van kwantitatieve en 
kwalitatieve indicatoren. Meer bepaald 
stelt de Commissie voor alle in lid 1 
genoemde punten meetbare en objectief te 
controleren doelstellingsindicatoren op.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma bedragen 
777 600 000 euro (in huidige prijzen).

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma in de zin 
van punt [17] van het Interinstitutioneel 
Akkoord van XX/YY/201Z tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer bedragen 777 600 000 euro (in 
huidige prijzen).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De jaarlijkse kredieten worden 
goedgekeurd met inachtneming van de 
prerogatieven van de begrotingsautoriteit.

Amendement 16
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie legt het programma ten 
uitvoer door middel van een jaarlijks 
werkprogramma voor elk 
programmaonderdeel, waarin de 
prioriteiten voor het programma, de 
opsplitsing van het budget en de 
evaluatiecriteria voor de subsidies voor 
acties zijn opgenomen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure en het 
Financieel Reglement.

1. De Commissie legt het programma ten 
uitvoer door middel van een jaarlijks 
werkprogramma voor elk 
programmaonderdeel, waarin de 
prioriteiten voor het programma, de 
opsplitsing van het budget en de 
evaluatiecriteria voor de subsidies voor 
acties zijn opgenomen. In deze jaarlijkse 
werkprogramma's wordt het evenwicht 
tussen het douaneonderdeel en het 
belastingonderdeel zorgvuldig 
geëerbiedigd. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren1, en 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure en het 
Financieel Reglement.

________________
1 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Er zal gebruik worden gemaakt van een 
reeks essentiële prestatie-indicatoren als 
vermeld in artikel 5, lid 2, om onder meer 
de gevolgen en de impact van het 
programma te meten. Zij zullen worden 
gemeten aan de hand van vooraf 
vastgestelde ijkpunten die representatief 

2. Er zal gebruik worden gemaakt van een 
reeks essentiële prestatie-indicatoren als 
vermeld in artikel 5, lid 2, om onder meer 
de gevolgen en de impact van het 
programma te meten. De Commissie moet 
erop toezien dat deze prestatie-indicatoren 
meetbaar en objectief te controleren zijn. 
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zijn voor de situatie vóór de 
tenuitvoerlegging.

De prestatie-indicatoren zullen worden 
gemeten aan de hand van vooraf 
vastgestelde ijkpunten die representatief 
zijn voor de situatie vóór de 
tenuitvoerlegging.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie Evaluatie en herziening

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt uiterlijk medio 2018 
een tussentijds evaluatieverslag op over de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de programma-acties, het efficiënte gebruik 
van middelen en de Europese meerwaarde 
van het programma. In dit verslag wordt 
ook aandacht gegeven aan de 
vereenvoudiging, de blijvende relevantie 
van de doelstellingen en de bijdrage van 
het programma aan de EU-prioriteiten van 
slimme, duurzame en inclusieve groei.

2. De Commissie stelt uiterlijk medio 2018 
een tussentijds evaluatieverslag op over de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de programma-acties, het efficiënte gebruik 
van middelen en de Europese meerwaarde 
van het programma. In dit verslag wordt 
ook aandacht gegeven aan de 
vereenvoudiging, de blijvende relevantie 
van de doelstellingen en de bijdrage van 
het programma aan de EU-prioriteiten van 
slimme, duurzame en inclusieve groei. Op 
basis van deze evaluatie en indien dit 
wenselijk is, kan de Commissie de 
wetgevingsautoriteit voorstellen deze 
verordening te wijzigen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. het opzetten van acties op het gebied van 
belastingen en douane met deelname van 
derde landen en externe deskundigen;

6. het opzetten van acties op het gebied van 
belastingen en douane met deelname van 
derde landen en externe deskundigen, met 
name met het oog op meer transparantie 
en strengere controles om het gebruik van
belastingparadijzen te voorkomen.
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