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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zaproponowany przez Komisję Europejską program FISCUS zastąpiłby dwa obecne 
programy: „Cła 2013” i „Fiscalis 2013”. Program FISCUS, który ogłoszono na początku 
listopada jako część szerszego pakietu związanego z wieloletnimi ramami finansowymi, ma 
na celu uproszczenie poprzez połączenie wspomnianych dwóch programów.

Program „Cła 2013”, określający przepisy dotyczące działań podejmowanych w obszarze ceł 
oraz stanowiący wsparcie tak ważnych prac i działań unii celnej, wchodzi w zakres 
wyłącznych kompetencji Unii. Natomiast program „Fiscalis 2013” ma na celu usprawnienie 
funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez poprawę działania systemów podatkowych w 
UE dzięki zacieśnieniu współpracy między państwami członkowskimi. Jest on programem 
UE, który nie powinien wpływać na politykę podatkową będącą głównie w zakresie
kompetencji państw członkowskich.

Sprawozdawca ma poważne zastrzeżenia co do zaproponowanego połączenia obu podstaw 
prawnych. Oba programy mają odmienne i szczególne cele i założenia oraz funkcjonują w 
odmiennych i szczególnych uwarunkowaniach, w związku z czym ich realizacja, ocena, 
monitorowanie i kontrola powinny opierać się na różnych ustaleniach prawnych.

Poza tym w żadnej ocenie śródokresowej nie zaproponowano połączenia i pomimo 
uzasadnienia Komisji brak jest dowodów przemawiających za takim wnioskiem. Z ocen 
niezależnych konsultantów wynika, że programy „Fiscalis” i „Cła” działały sprawnie jako 
oddzielne programy.

Ponadto jako że Komisja przydziela osobne środki budżetowe na oba programy i wyraziła 
chęć zachowania tożsamości tych programów, logiczne wydaje się, że najlepszym sposobem 
na zagwarantowanie tego byłoby utrzymanie dwóch odrębnych programów.

Sprawozdawca popiera działania podejmowane w ramach programów „Fiscalis” i „Cła”, 
zaleca jednak rozważenie przez Parlament odrzucenia wniosku Komisji albo podjęcie przez 
komisje przedmiotowo właściwe Parlamentu innych działań, które spowodowałyby ustalenie 
dwóch oddzielnych podstaw prawnych dla programu „Fiscalis” i dla programu „Cła”. 
Pozwoliłoby to na oddzielne zbadanie tych dwóch różnych i ważnych kwestii oraz 
przeprowadzenie negocjacji w ich sprawie w ramach nowych zaproponowanych aktów 
ustawodawczych.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:
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Poprawka 1

Projekt rezolucji legislacyjnej
Punkt -A preambuły (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

-A. mając na uwadze, że programy 
„Fiscalis” i „Cła” mają odmienne i 
szczególne cele i założenia, funkcjonują w 
odmiennych i szczególnych 
uwarunkowaniach, a z ocen niezależnych 
konsultantów wynika, że działały sprawnie 
jako oddzielne programy,

Poprawka 2

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

-1. zwraca uwagę, że określony we 
wniosku ustawodawczym poziom środków 
finansowych stanowi jedynie wskazówkę 
dla władzy ustawodawczej i nie może 
zostać uznany za ostateczny do momentu 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia 
określającego wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2014-2020;

Poprawka 3

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

-1a. przypomina o swojej rezolucji z dnia 
8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w 
przyszłość: nowe wieloletnie ramy 
finansowe na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej 
i sprzyjającej integracji społecznej1; 
ponownie podkreśla, że w następnych 
WRF należy przewidzieć wystarczające 
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dodatkowe środki finansowe, aby 
umożliwić Unii realizację aktualnych 
priorytetów politycznych oraz nowych 
zadań przewidzianych w Traktacie z 
Lizbony, jak również reakcję na 
nieprzewidziane wydarzenia; zwraca 
uwagę, że nawet zwiększenie środków w 
następnych WRF o co najmniej 5% w 
porównaniu z poziomem z 2013 r. może 
jedynie w niewielkim stopniu przyczynić 
się do osiągnięcia uzgodnionych celów i 
zobowiązań Unii oraz stosowania zasady 
solidarności Unii; wzywa Radę – jeśli nie 
zgadza się ona z tym podejściem – do 
jasnego wskazania tych priorytetów 
politycznych i projektów, z których można 
by zupełnie zrezygnować, pomimo ich 
potwierdzonej europejskiej wartości 
dodanej;
________________
Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka 4

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1a. uważa, że realizacja, ocena, 
monitorowanie i kontrola programów 
„Fiscalis” i „Cła” powinny opierać się na 
różnych ustaleniach prawnych, a 
najlepszym sposobem na zachowanie 
tożsamości tych programów jest 
utrzymanie ich odrębności;

Poprawka 5

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1b. podejmie zatem odpowiednie 
działania, w tym może nawet odrzuci 
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wniosek Komisji, by zagwarantować 
przyjęcie dwóch odrębnych podstaw 
prawnych dla programu „Fiscalis” i dla 
programu „Cła”.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Oczekuje się, że działalność w ramach 
programu, czyli europejskie systemy 
informacyjne, wspólne działania 
skierowane do urzędników celnych i 
podatkowych oraz wspólne inicjatywy 
szkoleniowe, przyczynią się do realizacji 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Stwarzając ramy dla działalności, której 
celem jest dążenie do uzyskania większej 
efektywności organów celnych i 
podatkowych, podniesienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
wspieranie zatrudnienia i przyczynienie się 
do ochrony interesów finansowych i 
gospodarczych Unii, program w sposób 
aktywny doprowadzi do wzmocnienia 
funkcjonowania unii celnej i rynku 
wewnętrznego.

(3) Działalność w ramach programu, czyli 
europejskie systemy informacyjne, 
wspólne działania skierowane do 
urzędników celnych i podatkowych oraz 
wspólne inicjatywy szkoleniowe, 
przyczynią się do realizacji strategii
„Europa 2020” na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu przez 
usprawnienie funkcjonowania jednolitego 
rynku, dzięki stworzeniu ram dla 
wspierania działań zwiększających 
produktywność sektora publicznego i 
stymulowanie postępu technicznego oraz 
innowacji w krajowej i europejskiej 
administracji celnej i podatkowej.
Stwarzając ramy dla działalności, której 
celem jest dążenie do uzyskania większej 
efektywności organów celnych i 
podatkowych, podniesienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
wspieranie zatrudnienia i
zracjonalizowanie oraz skoordynowanie 
działań państw członkowskich mających 
na celu ochronę ich interesów 
finansowych i gospodarczych, a także 
interesów Unii, program w sposób 
aktywny doprowadzi do wzmocnienia 
funkcjonowania unii celnej i rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 7
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Część programu poświęcona cłom 
powinna prowadzić do ściślejszej 
współpracy w dziedzinie ceł między 
państwami członkowskimi, co ma 
zasadnicze znaczenie dla jednolitego 
rynku. Należności celne to także istotne 
źródło dochodu zarówno dla Unii, jak i 
dla budżetów narodowych, i dlatego 
mogłoby być postrzegane jako ważny 
instrument skutecznych finansów 
publicznych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Według szacunków uchylanie się od 
opodatkowania kosztuje co roku rządy 
państw członkowskich około 860 mld 
EUR, a unikanie opodatkowania około 
150 mld EUR. Skala uchylania się od 
opodatkowania oraz unikania 
opodatkowania podważa zaufanie 
obywateli i ich wiarę w sprawiedliwość i 
zasadność poboru podatków. Dzięki 
zmniejszeniu o połowę luki podatkowej 
państwa członkowskie mogłyby uzyskać 
nowe dochody z podatków bez 
podnoszenia stawek podatkowych. 
Zarówno Parlament Europejski w 
rezolucji z dnia 19 kwietnia 2012 r.1, jak i 
Rada Europejska w konkluzjach z dni 1-2 
marca 2012 r. apelowali o konkretne 
sposoby zwalczania oszustw podatkowych 
i uchylania się od opodatkowania, w tym 
dzięki współpracy administracyjnej i 
skoordynowaniu systemów podatkowych. 
Dlatego ważne jest położenie dodatkowego
nacisku – w porównaniu z okresem 
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programowania 2007-2013 – na walkę z 
oszustwem podatkowym, unikaniem 
opodatkowania i uchylaniem się od niego, 
co będzie też sposobem wspierania planu 
działania UE z kompleksowym 
harmonogramem i celem ilościowym.
________________
1 P7_TA(2012)0137.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Należy chronić interesy finansowe 
Unii z zastosowaniem proporcjonalnych 
środków w całym cyklu wydatkowania, w 
tym prewencji, wykrywania i analizy 
nieprawidłowości, odzyskiwania środków 
straconych, nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w 
stosownych przypadkach, nakładania kar.

(14) Należy chronić interesy finansowe 
Unii z zastosowaniem proporcjonalnych 
środków w całym cyklu wydatkowania, w 
tym prewencji, wykrywania i analizy 
nieprawidłowości, odzyskiwania środków 
straconych, nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w 
stosownych przypadkach, nakładania kar.
Ochrona interesów finansowych Unii leży 
niewątpliwie we własnym interesie państw 
członkowskich i mogłaby również być 
postrzegana jako ważny instrument 
zwiększania własnych dochodów 
krajowych państw członkowskich.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cel ten będzie mierzony, między innymi, 
przy użyciu następującego wskaźnika: 
zmian w postrzeganiu przez 
zainteresowane strony wkładu programu w 
funkcjonowanie unii celnej i wzmocnienie 
rynku wewnętrznego.

Cel ten będzie mierzony, między innymi, 
przy użyciu następującego wskaźnika: 
zmian w postrzeganiu przez 
zainteresowane strony wkładu programu w 
funkcjonowanie unii celnej i wzmocnienie 
rynku wewnętrznego. Komisja opracowuje 
dodatkowe, wymierne i podlegające 



AD\908865PL.doc 9/14 PE487.906v03-00

PL

obiektywnej kontroli wskaźniki dotyczące 
osiągnięcia celu.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) przeciwdziałanie oszustwom i unikaniu 
płacenia podatków oraz zwiększanie 
konkurencyjności, bezpieczeństwa i 
ochrony poprzez zacieśnianie współpracy z 
organizacjami międzynarodowymi, innymi 
organami rządowymi, państwami trzecimi, 
przedsiębiorcami i ich organizacjami,

(c) przeciwdziałanie oszustwom, 
uchylaniu się od opodatkowania i 
unikaniu płacenia podatków oraz 
zwiększanie konkurencyjności, 
bezpieczeństwa i ochrony poprzez 
zacieśnianie współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi, innymi organami 
rządowymi, państwami trzecimi, 
przedsiębiorcami i ich organizacjami,

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) ochrona interesów finansowych i 
gospodarczych Unii Europejskiej i jej 
państw członkowskich poprzez zwalczanie 
oszustw i unikania płacenia podatków,

(e) ochrona interesów finansowych i 
gospodarczych Unii Europejskiej i jej 
państw członkowskich poprzez zwalczanie 
oszustw, uchylania się od opodatkowania
i unikania płacenia podatków,

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy z powyższych celów 
szczegółowych programu jest mierzony 
przy użyciu wskaźnika w oparciu o 
postrzeganie przez zainteresowane strony 
wkładu programu w realizację celów 

2. Każdy z powyższych celów 
szczegółowych programu jest mierzony 
przy użyciu kombinacji wskaźników 
ilościowych i jakościowych. W 
szczególności Komisja opracuje wymierne 
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szczegółowych. i podlegające obiektywnej kontroli 
wskaźniki dotyczące osiągnięcia celu w 
odniesieniu do każdego punktu ujętego w 
ust. 1.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koperta finansowa na realizację 
niniejszego programu wynosi 777 600 000 
EUR według cen bieżących.

1. Koperta finansowa na realizację 
niniejszego programu w rozumieniu pkt 
[17] Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 
XX/YY/201Z między Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją o 
współpracy w sprawach budżetowych i o 
należytym zarządzaniu finansowym
wynosi 777 600 000 EUR według cen 
bieżących.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. O środkach rocznych decyduje się z 
poszanowaniem prerogatyw władzy 
budżetowej.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja realizuje program przy pomocy 
rocznego programu prac w odniesieniu do 
każdej części programu, z uwzględnieniem 
priorytetów programu, podziału budżetu 
oraz kryteriów oceny stosowanych w 

1. Komisja realizuje program przy pomocy 
rocznego programu prac w odniesieniu do 
każdej części programu, z uwzględnieniem 
priorytetów programu, podziału budżetu 
oraz kryteriów oceny stosowanych w 
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przypadku przyznawania dotacji na dane 
działania. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 14 ust. 2, i zgodnie z 
rozporządzeniem finansowym.

przypadku przyznawania dotacji na dane 
działania. W tych rocznych programach 
prac dokładnie przestrzega się równowagi 
między częścią dotyczącą ceł a częścią 
dotyczącą opodatkowania. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
rozporządzeniem (UE) Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 182/2011 z dnia 
16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy 
i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję1, 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 14 ust. 2, i zgodnie z 
rozporządzeniem finansowym.

________________
1 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zestaw kluczowych wskaźników 
wydajności określonych w art. 5 ust. 2 
wykorzystuje się, między innymi, do 
pomiaru efektów i skutków programu. Są 
one mierzone w odniesieniu do wcześniej 
zdefiniowanych poziomów bazowych 
odzwierciedlających sytuację przed 
realizacją.

2. Zestaw kluczowych wskaźników 
wydajności określonych w art. 5 ust. 2 
wykorzystuje się, między innymi, do 
pomiaru efektów i skutków programu.
Jednocześnie Komisja stara się określić te 
wskaźniki wydajności w taki sposób, by 
były wymierne i podlegały obiektywnej 
kontroli. Wskaźniki wydajności są
mierzone w odniesieniu do wcześniej 
zdefiniowanych poziomów bazowych 
odzwierciedlających sytuację przed 
realizacją.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Ocena i przegląd

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja sporządza sprawozdanie z 
oceny śródokresowej na temat realizacji 
celów działań w ramach niniejszego 
programu, efektywności wykorzystania 
zasobów i europejskiej wartości dodanej 
niniejszego programu najpóźniej w 
połowie 2018 r. W sprawozdaniu 
dodatkowo uwzględnia się kwestie 
uproszczenia, ciągłej adekwatności celów, 
jak również wkład programu w realizację 
unijnych priorytetów w zakresie 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

2. Komisja sporządza sprawozdanie z 
oceny śródokresowej na temat realizacji 
celów działań w ramach niniejszego 
programu, efektywności wykorzystania 
zasobów i europejskiej wartości dodanej 
niniejszego programu najpóźniej w 
połowie 2018 r. W sprawozdaniu 
dodatkowo uwzględnia się kwestie 
uproszczenia, ciągłej adekwatności celów, 
jak również wkład programu w realizację 
unijnych priorytetów w zakresie 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. Na 
podstawie tej oceny i w stosownym 
przypadku Komisja może zaproponować 
władzy ustawodawczej zmianę tego 
rozporządzenia.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część I – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. organizowanie działań z zakresu ceł i 
podatków, z udziałem państw trzecich i 
ekspertów zewnętrznych;

6. organizowanie działań z zakresu ceł i 
podatków, z udziałem państw trzecich i 
ekspertów zewnętrznych, szczególnie w 
celu zwiększenia przejrzystości i 
zaostrzenia kontroli z myślą o 
zapobieganiu wykorzystywaniu rajów 
podatkowych;
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