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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Programa FISCUS, tal como proposto pela Comissão Europeia, deverá constituir um 
sucessor único dos Programas Alfândega 2013 e Fiscalis 2013 existentes. O Programa 
FISCUS, anunciado no início de novembro como parte do pacote mais vasto do QFP, destina-
se a fundir os dois programas num só, por razões de simplificação.

O Programa Alfândega 2013, que intervém no domínio das atividades aduaneiras, apoiando o 
trabalho vital da União Aduaneira e das suas atividades, é da exclusiva competência da União.
Em contraste, o Programa Fiscalis 2013 destina-se a reforçar o funcionamento do Mercado 
Interno através de um melhor funcionamento dos sistemas fiscais na UE, intensificando a 
cooperação entre Estados-Membros. Trata-se de um programa da UE que não deve ter 
impacto sobre a política fiscal, que é competência primeira dos Estados-Membros.

O relator tem sérias reservas quanto à fusão proposta das duas bases jurídicas. Os dois 
programas têm objetivos e contextos divergentes e distintos, pelo que devem dispor de 
disposições legais diferentes em matéria de implementação, avaliação, acompanhamento e 
controlo.

Além disso, nenhuma das avaliações intercalares propôs uma fusão e não há provas 
suficientes para apoiar tal proposta, apesar da justificação em contrário da Comissão. Segundo 
as avaliações realizadas por consultores independentes, ambos os Programas, Fiscalis e 
Alfândega, têm funcionado bem enquanto programas separados.

Acresce ainda que, tendo a Comissão mantido montantes orçamentais globais separados para 
cada um dos programas e manifestado o seu interesse em preservar a identidade dos 
programas, seria lógico que a melhor forma de o assegurar consistisse em manter separados 
os programas.

Apesar de apoiar o trabalho de ambos os Programas, Fiscalis e Alfândega, o relator 
recomenda uma das duas opções seguintes: que o Parlamento Europeu examine a 
possibilidade de rejeitar a proposta da Comissão ou que as comissões competentes do 
Parlamento tomem quaisquer outras medidas que resultem na existência de duas bases 
jurídicas separadas para os Programas Fiscalis e Alfândega, respetivamente. Isto permitiria 
que as distintas e importantes questões, apresentadas em duas novas propostas de ato 
legislativo, fossem examinadas e negociadas separadamente.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações 
no(s) relatório(s) que aprovar(em):
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Alteração 1

Projeto de resolução legislativa
Considerando -A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

-A. Considerando que os Programas 
Fiscalis e Alfândega têm objetivos e 
contextos divergentes e distintos e têm 
funcionado bem enquanto programas 
separados, segundo as avaliações 
realizadas por consultores independentes;

Alteração 2

Projeto de resolução legislativa
N.º -1 (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

-1. Salienta que o envelope financeiro 
especificado na proposta legislativa 
constitui apenas uma indicação à 
autoridade legislativa e não pode ser 
fixado enquanto não se chegar a acordo 
sobre a proposta de regulamento que 
estabelece o Quadro Financeiro 
Plurianual para 2014-2020;

Alteração 3

Projeto de resolução legislativa
N.º -1-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

-1-A. Recorda a sua Resolução de 8 de 
junho de 2011 intitulada"Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para uma Europa 
competitiva, sustentável e inclusiva1; 
reitera que são necessários recursos 
adicionais suficientes no próximo QFP, a 
fim de permitir que a União cumpra as 
suas prioridades políticas concretas, bem 
como as novas tarefas previstas no 
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Tratado de Lisboa, e responda a 
acontecimentos imprevistos; salienta que, 
mesmo com um aumento do nível de 
recursos do próximo QFP de, no mínimo,  
5% em relação ao nível de 2013, só 
poderá ser efetuado um contributo 
circunscrito para a realização dos 
objetivos e compromissos acordados pela 
União e do princípio da solidariedade da 
União; desafia o Conselho, caso não 
partilhe desta abordagem, a identificar 
claramente quais das suas prioridades 
políticas ou projetos poderiam ser 
totalmente abandonados, não obstante o 
seu comprovado valor acrescentado 
europeu;
________________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266.

Alteração 4

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-A. Considera que os Programas Fiscalis 
e Alfândega devem dispor de disposições 
legais diferentes para efeitos de 
implementação, avaliação, 
acompanhamento e controlo, e sustenta 
que a melhor forma de preservar a 
identidade dos programas é mantê-los 
separados;

Alteração 5

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-B. Decide, por conseguinte, tomar as 
medidas adequadas, incluindo a eventual 
rejeição da proposta da Comissão, para 
assegurar a adoção de duas bases 
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jurídicas separadas para os Programas 
Fiscalis e Alfândega, respetivamente;

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Espera-se que as atividades do 
programa, nomeadamente os sistemas de 
informação europeus, as ações conjuntas 
para funcionários dos serviços aduaneiros e 
fiscais e as iniciativas de formação comum, 
contribuam para a realização da estratégia 
Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo. Ao 
proporcionar um quadro para a realização 
de atividades que procuram melhorar a 
eficiência das autoridades aduaneiras e 
fiscais, aumentar a competitividade das 
empresas, promover o emprego e
contribuir para a proteção dos interesses 
financeiros e económicos da União, o 
programa irá reforçar ativamente o 
funcionamento da união aduaneira e do 
mercado interno.

(3) As atividades do programa, 
nomeadamente os sistemas de informação 
europeus, as ações conjuntas para 
funcionários dos serviços aduaneiros e 
fiscais e as iniciativas de formação comum
contribuirão para a realização da estratégia 
Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo
melhorando o funcionamento do Mercado 
Único, propiciando um quadro em que se 
inscreva o apoio a atividades destinadas a 
reforçar a produtividade do setor público 
e incentivando o progresso técnico e a 
inovação nas administrações aduaneiras e 
fiscais nacionais e europeia. Ao 
proporcionar um quadro para a realização 
de atividades que procuram melhorar a 
eficiência das autoridades aduaneiras e 
fiscais, aumentar a competitividade das 
empresas, promover o emprego e
racionalizar e coordenar as ações dos
Estados-Membros que visam a proteção 
dos seus interesses financeiros e 
económicos, bem como dos da União, o 
programa irá reforçar ativamente o 
funcionamento da união aduaneira e do 
mercado interno.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) O setor aduaneiro do programa 
deveria conduzir a uma cooperação 
acrescida no domínio aduaneiro entre os 
Estados-Membros, o que é essencial para 
o Mercado Único. Os direitos aduaneiros 
constituem igualmente uma importante 
fonte de receitas, tanto para o orçamento 
da União, como para os orçamentos 
nacionais, podendo, por conseguinte, ser 
considerados como um importante 
instrumento de eficiência das finanças 
públicas.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Segundo as estimativas, a evasão 
fiscal implica perdas de receitas anuais no 
montante de cerca de 860 mil milhões de 
euros para os governos dos 
Estados-Membros, ascendendo a cerca de 
150 mil milhões de euros o montante 
correspondente à elisão fiscal. A 
gravidade da evasão e da elisão fiscais 
abalam a confiança dos cidadãos na 
equidade e legitimidade da cobrança de 
impostos. Reduzindo para metade o 
diferencial de tributação, os Estados-
Membros poderiam obter novas receitas 
fiscais sem aumentar as taxas de 
tributação. Tanto o Parlamento Europeu, 
na sua resolução de 19 de abril de 20121, 
como o Conselho Europeu, nas suas 
conclusões de 1 e 2 de março de 2012, 
apelaram à criação de meios concretos de 
luta contra a fraude e a evasão fiscais, 
incluindo através da cooperação e 
coordenação administrativas entre 
sistemas fiscais. É, pois, importante 
conferir maior ênfase à luta contra a 
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fraude, a elisão e a evasão fiscais 
relativamente ao período de programação 
2007-2013 e como meio de apoiar um 
plano de ação da UE com um calendário 
abrangente e metas quantitativas.
________________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0137.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os interesses financeiros da União 
devem ser salvaguardados através de 
medidas adequadas aplicadas ao longo do 
ciclo de despesa, nomeadamente por meio 
da prevenção, deteção e investigação de 
irregularidades, da recuperação de fundos 
perdidos, pagos indevidamente ou 
utilizados incorretamente e, se for caso 
disso, da aplicação de sanções.

(14) Os interesses financeiros da União 
devem ser salvaguardados através de 
medidas adequadas aplicadas ao longo do 
ciclo de despesa, nomeadamente por meio 
da prevenção, deteção e investigação de 
irregularidades, da recuperação de fundos 
perdidos, pagos indevidamente ou 
utilizados incorretamente e, se for caso 
disso, da aplicação de sanções. A proteção 
dos interesses financeiros da União é 
claramente do próprio interesse dos 
Estados-Membros, podendo ser também 
considerada como um importante 
instrumento ao dispor destes últimos para 
aumentarem as suas próprias receitas 
nacionais.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este objetivo será aferido pelo seguinte 
indicador, entre outros: a evolução da 
perceção das partes interessadas no 
programa sobre a contribuição do 
programa para o funcionamento da união 
aduaneira e para o reforço do mercado 

Este objetivo será aferido pelo seguinte 
indicador, entre outros: a evolução da 
perceção das partes interessadas no 
programa sobre a contribuição do 
programa para o funcionamento da união 
aduaneira e para o reforço do mercado 
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interno. interno. Por outro lado, a Comissão 
definirá outros indicadores de consecução 
do objetivo que sejam mensuráveis e 
objetivamente verificáveis.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Prevenir a fraude e a evasão fiscal e 
melhorar a competitividade e a segurança 
mediante o reforço da cooperação com 
organizações internacionais, outras 
autoridades governamentais, países 
terceiros, operadores económicos e 
respetivas organizações;

(c) Prevenir a fraude, a elisão fiscal e a 
evasão fiscal e melhorar a competitividade 
e a segurança mediante o reforço da 
cooperação com organizações 
internacionais, outras autoridades 
governamentais, países terceiros, 
operadores económicos e respetivas 
organizações;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Proteger os interesses financeiros e 
económicos da União Europeia e dos seus 
Estados-Membros através do combate à 
fraude e à evasão fiscal;

(e) Proteger os interesses financeiros e 
económicos da União Europeia e dos seus 
Estados-Membros através do combate à 
fraude, à elisão fiscal e à evasão fiscal;

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada um dos objetivos específicos acima 
enunciados deve ser aferido através de um 
indicador baseado na perceção das partes 
interessadas no programa sobre a 
contribuição do programa para a 

2. Cada um dos objetivos específicos acima 
enunciados deve ser aferido através de 
uma combinação de indicadores 
quantitativos e qualitativos. Em 
particular, a Comissão definirá  
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realização dos objetivos específicos. indicadores de consecução do objetivo que 
sejam mensuráveis e objetivamente 
verificáveis para cada um dos pontos a 
que se refere o n.º1.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do programa é de 777 600 000
EUR (em preços correntes).

1. O enquadramento financeiro para a 
execução do Programa, na aceção do 
ponto [17] do Acordo Interinstitucional de 
XX/201Z entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão sobre a 
cooperação no domínio orçamental e a 
boa gestão financeira, é de 777.600.000
EUR (em preços correntes).

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Será tomada uma decisão sobre as 
dotações anuais no respeito das 
prerrogativas da autoridade orçamental.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão executa o programa através 
de um programa de trabalho anual para 
cada setor do programa, que especificará as 
prioridades do programa, a repartição do 
orçamento e os critérios de avaliação 
aplicáveis às subvenções destinadas às 
ações. Esses atos de execução são adotados

1. A Comissão executa o programa através 
de um programa de trabalho anual para 
cada setor do programa, que especificará as 
prioridades do programa, a repartição do 
orçamento e os critérios de avaliação 
aplicáveis às subvenções destinadas às 
ações. Os programas de trabalho anuais 



AD\908865PT.doc 11/13 PE487.906v03-00

PT

em conformidade com o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 14.º, n.º 2, e 
com o disposto no Regulamento 
Financeiro.

devem respeitar escrupulosamente o 
equilíbrio entre as vertentes aduaneira e 
fiscal. Esses atos de execução são adotados
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de 
fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados 
Membros do exercício das competências 
de execução pela Comissão1, com o
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 14.º, n.º 2 e com o disposto no 
Regulamento Financeiro.

________________
1 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um conjunto de indicadores de 
desempenho, referidos no artigo 5.º, n.º 2, 
será utilizado, nomeadamente, para aferir 
os efeitos e impactos do programa. Tais 
impactos e efeitos serão aferidos por 
comparação com bases de referência pré-
definidas que reflitam a situação antes da 
aplicação.

2. Um conjunto de indicadores de 
desempenho, referidos no artigo 5.º, n.º 2, 
será utilizado, nomeadamente, para aferir 
os efeitos e impactos do programa. A 
Comissão empenhar-se-á numa definição 
desses indicadores de desempenho como 
sendo mensuráveis e objetivamente 
verificáveis. Os indicadores de 
desempenho serão aferidos por 
comparação com bases de referência
predefinidas que reflitam a situação antes 
da aplicação.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

Avaliação Avaliação e revisão
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão elabora um relatório de 
avaliação intercalar sobre a realização dos 
objetivos das ações do programa, a eficácia 
da utilização dos recursos e o valor 
acrescentado europeu do programa, o mais 
tardar em meados de 2018. Esse relatório 
abordará ainda a simplificação, a 
pertinência dos objetivos, bem como a 
contribuição do programa para as 
prioridades da União em matéria de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo.

2. A Comissão elabora um relatório de 
avaliação intercalar sobre a realização dos 
objetivos das ações do programa, a eficácia 
da utilização dos recursos e o valor 
acrescentado europeu do programa, o mais 
tardar em meados de 2018. Esse relatório 
abordará ainda a simplificação, a 
pertinência dos objetivos, bem como a 
contribuição do programa para as 
prioridades da União em matéria de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Com base nesta avaliação, e se 
for caso disso, a Comissão pode propor à 
autoridade legislativa que modifique o 
presente Regulamento.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo – Parte I – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. Lançar ações relativas aos sectores 
aduaneiro e fiscal que envolvam países 
terceiros e peritos externos

6. Lançar ações relativas aos setores 
aduaneiros e fiscal que envolvam países 
terceiros e peritos externos, 
nomeadamente com o intuito de aumentar 
a transparência e o reforço dos controlos 
para prevenir o recurso aos paraísos 
fiscais.
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