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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Programul FISCUS propus de Comisia Europeană urmează să fie unicul succesor al 
programelor existente Vamă 2013 și Fiscalis 2013. Programul FISCUS, anunțat la începutul 
lunii noiembrie ca făcând parte din pachetul mai amplu aferent CFM, vizează să fuzioneze 
cele două programe din motive de simplificare.

Programul Vamă 2013, care reglementează activitățile vamale, sprijinind activitatea vitală a 
uniunii vamale, este de competența exclusivă a Uniunii. Spre deosebire de acesta, programul 
Fiscalis 2013 vizează să consolideze funcționarea pieței interne prin îmbunătățirea 
funcționării sistemelor fiscale din UE prin intermediul unei cooperări sporite între statele 
membre. Este un program al UE care nu ar trebui să afecteze politica fiscală, care este în 
principal de competența statelor membre.

Raportorul pentru aviz are rezerve serioase privind fuzionarea propusă a celor două temeiuri 
juridice. Cele două programe au scopuri, obiective și contexte divergente și distincte și ar 
trebui să se bucure de dispoziții juridice diferite în materie de punere în aplicare, evaluare, 
monitorizare și control .

În plus, în niciuna dintre evaluările de la jumătatea perioadei nu s-a propus fuzionarea și nu 
există elemente care să sprijine propunerea, în pofida justificării prezentate de Comisie. 
Potrivit evaluărilor realizate de consultanți independenți, programele Fiscalis și Vamă au 
funcționat bine ca programe separate.

Mai mult, din moment ce Comisia a păstrat alocări bugetare separate pentru cele două 
programe și și-a exprimat interesul de a conserva identitatea programelor, ar fi logic ca 
modalitatea optimă de a garanta acest lucru să fie menținerea separată a programelor.

Deși susține atât activitatea programului Fiscalis, cât și pe cea a programului Vamă, 
raportorul pentru aviz recomandă fie ca Parlamentul European să ia în considerare 
posibilitatea de a respinge propunerea Comisiei, fie să se ia, de către comisiile competente în 
fond, orice altă măsură care să aibă drept rezultat un temei juridic separat pentru fiecare dintre 
programele Fiscalis și Vamă. Acest lucru ar permite examinarea și negocierea separată a 
chestiunilor distincte și importante cuprinse în cele două noi propuneri de acte legislative.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, 
competentă în fond, să includă în raportul(rapoartele) său(sale) următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Proiectul de rezoluție legislativă
Considerentul -A (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

-A. întrucât programele Fiscalis și Vamă 
au scopuri, obiective și contexte 
divergente și distincte și întrucât, potrivit 
evaluărilor realizate de consultanți 
independenți, cele două programe au 
funcționat bine ca programe separate;

Amendamentul 2

Proiectul de rezoluție legislativă
Punctul -1 (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

-1. subliniază că pachetul financiar 
menționat în propunerea legislativă 
constituie doar o indicație a autorității 
legislative și nu poate fi stabilit până când 
nu se ajunge la un acord privind 
propunerea de regulament de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020;

Amendamentul 3

Proiectul de rezoluție legislativă
Punctul -1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

-1a. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 privind investiția în viitor: un nou 
cadru financiar multianual pentru o 
Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii1; reamintește că 
este necesar să se prevadă resurse 
suplimentare suficiente în următorul 
CFM pentru a permite Uniunii să își 
realizeze prioritățile politice existente și 
noile sarcini prevăzute în Tratatul de la 
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Lisabona, precum și pentru a face față 
evenimentelor neprevăzute; atrage atenția 
asupra faptului că, chiar și în condițiile 
unei creșteri cu cel puțin 5% a nivelului 
resurselor pentru următorul CFM, 
comparativ cu nivelul din 2013, nu se 
poate aduce decât o contribuție limitată la 
realizarea obiectivelor și a 
angajamentelor convenite ale Uniunii și 
la respectarea principiului solidarității în 
cadrul Uniunii; solicită Consiliului, în 
cazul în care nu este de acord cu această 
abordare, să identifice în mod clar la care 
dintre prioritățile sau proiectele sale 
politice ar putea renunța în totalitate, în 
pofida valorii lor adăugate europene 
dovedite;
________________
1Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 4

Proiectul de rezoluție legislativă
Punctul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. consideră că programele Fiscalis și 
Vamă ar trebui să se bucure de dispoziții 
juridice diferite în materie de punere în 
aplicare, evaluare, monitorizare și control 
și că cea mai bună modalitate de a 
conserva identitatea programelor este 
menținerea lor separată;

Amendamentul 5

Proiectul de rezoluție legislativă
Punctul 1b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. va lua, așadar, măsurile 
corespunzătoare, inclusiv eventuala 
respingere a propunerii Comisiei, pentru 
a garanta adoptarea unui temei juridic 
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separat pentru fiecare dintre programele 
Fiscalis și Vamă;

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se preconizează că activitățile din 
cadrul programului, și anume sistemele de 
informații europene, acțiunile comune 
pentru funcționarii din administrațiile 
fiscale și vamale și inițiativele de formare 
comune, vor contribui la realizarea 
Strategiei Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Prin asigurarea unui cadru de 
activitate care urmărește să sporească 
eficiența autorităților vamale și fiscale, să 
consolideze competitivitatea 
întreprinderilor, să promoveze ocuparea 
forței de muncă și să contribuie la 
protejarea intereselor financiare și 
economice ale Uniunii, programul va 
consolida în mod activ funcționarea uniunii 
vamale și a pieței interne.

(3) Activitățile din cadrul programului, și 
anume sistemele de informații europene, 
acțiunile comune pentru funcționarii din 
administrațiile fiscale și vamale și 
inițiativele de formare comune, vor 
contribui la realizarea Strategiei Europa 
2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, consolidând 
funcționarea pieței unice, asigurând un 
cadru de sprijin al activităților care cresc 
productivitatea sectorului public și 
stimulând progresele și inovațiile tehnice 
în cadrul administrațiilor vamale și fiscale 
naționale și europene. Prin asigurarea unui 
cadru de activitate care urmărește să 
sporească eficiența autorităților vamale și 
fiscale, să consolideze competitivitatea 
întreprinderilor, să promoveze ocuparea 
forței de muncă și să raționalizeze și să 
coordoneze măsurile statelor membre de 
protecție a intereselor lor financiare și 
economice și a celor ale Uniunii, 
programul va consolida în mod activ 
funcționarea uniunii vamale și a pieței 
interne.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Componenta vamală a programului 
ar trebui să ducă la o cooperare sporită în 
domeniul vamal între statele membre, 
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element esențial pentru piața unică. 
Taxele vamale sunt, la rândul lor, o sursă 
importantă de venit atât pentru bugetul 
Uniunii, cât și pentru bugetele naționale 
și ar putea fi considerate, prin urmare, un 
instrument important pentru asigurarea 
unor finanțe publice eficiente.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Potrivit estimărilor, fraudele fiscale 
prejudiciază anual guvernele statelor 
membre cu circa 860 de miliarde EUR, 
iar evaziunea fiscală cu circa 
150 de miliarde EUR. Amploarea fraudei 
și a evaziunii fiscale subminează 
încrederea cetățenilor în corectitudinea și 
legitimitatea procesului de colectare a 
impozitelor. Prin reducerea la jumătate a 
prejudiciilor fiscale, statele membre ar 
putea obține noi venituri fiscale fără a 
crește ratele de impozitare. Atât 
Parlamentul European, în Rezoluția sa 
din 19 aprilie 20121, cât și Consiliul 
European, în Concluziile sale din 1-2 
martie 2012, au solicitat adoptarea unor 
măsuri concrete de combatere a fraudei și 
evaziunii fiscale, inclusiv prin cooperare 
și coordonare administrativă între 
sistemele fiscale. Este important, așadar, 
să se acorde o mai mare atenție 
combaterii fraudei și evaziunii fiscale, 
comparativ cu perioada de programare 
2007-2013 și, de asemenea, ca mijloc de 
sprijin al unui plan de acțiune la nivelul 
UE cu un calendar cuprinzător și 
obiective cantitative.
________________
1Texte adoptate, P7_TA(2012)0137.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Interesele financiare ale Uniunii 
trebuie protejate prin măsuri adecvate de-a 
lungul întregului ciclu de cheltuire a 
fondurilor, inclusiv prin prevenirea, 
depistarea și investigarea neregulilor, prin 
recuperarea fondurilor pierdute, plătite în 
mod necuvenit sau incorect utilizate și, 
dacă este cazul, prin aplicarea de sancțiuni.

(14) Interesele financiare ale Uniunii 
trebuie protejate prin măsuri adecvate de-a 
lungul întregului ciclu de cheltuire a 
fondurilor, inclusiv prin prevenirea, 
depistarea și investigarea neregulilor, prin 
recuperarea fondurilor pierdute, plătite în 
mod necuvenit sau incorect utilizate și, 
dacă este cazul, prin aplicarea de sancțiuni.
Protejarea intereselor financiare ale 
Uniunii este în mod clar și în interesul 
statelor membre și ar putea fi considerată 
un instrument important pentru ca statele 
membre să își sporească veniturile 
naționale.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest obiectiv va fi evaluat, printre altele,
cu ajutorul următorului indicator: evoluția 
modului în care părțile interesate percep 
programul în ceea ce privește contribuția 
acestuia la funcționarea uniunii vamale și 
la consolidarea pieței interne.

Acest obiectiv va fi evaluat, printre altele, 
cu ajutorul următorului indicator: evoluția 
modului în care părțile interesate percep 
programul în ceea ce privește contribuția 
acestuia la funcționarea uniunii vamale și 
la consolidarea pieței interne. În plus, 
Comisia va elabora și alți indicatori 
cuantificabili și verificabili în mod 
obiectiv pentru realizarea obiectivului.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să prevină frauda și evaziunea fiscală și 
să amelioreze competitivitatea, siguranța și 
securitatea prin intensificarea cooperării cu 
organizațiile internaționale, celelalte 
autorități guvernamentale, țările terțe, 
operatorii economici și organizațiile 
acestora,

(c) să prevină frauda, evitarea plății 
impozitelor și evaziunea fiscală și să 
amelioreze competitivitatea, siguranța și 
securitatea prin intensificarea cooperării cu 
organizațiile internaționale, celelalte 
autorități guvernamentale, țările terțe, 
operatorii economici și organizațiile 
acestora,

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să protejeze interesele financiare și 
economice ale Uniunii Europene și ale 
statelor membre prin lupta împotriva 
fraudei și a evaziunii fiscale,

(e) să protejeze interesele financiare și 
economice ale Uniunii Europene și ale 
statelor membre prin lupta împotriva 
fraudei, a evitării plății impozitelor și a 
evaziunii fiscale,

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare dintre obiectivele specifice 
enumerate mai sus se măsoară printr-un 
indicator care are la bază percepția 
modului în care părțile interesate percep 
programul în ceea ce privește contribuția 
acestuia la realizarea obiectivelor 
specifice.

(2) Fiecare dintre obiectivele specifice 
enumerate mai sus se măsoară printr-o 
combinație de indicatori cantitativi și 
calitativi. În special, Comisia va elabora și 
alți indicatori cuantificabili și verificabili 
în mod obiectiv pentru realizarea 
obiectivului pentru fiecare dintre punctele 
menționate la alineatul 1.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de 
777 600 000 EUR (în prețuri curente).

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului, în sensul 
punctului [17] din Acordul 
interinstituțional din XX/201Z dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară, este 
de 777 600 000 EUR (în prețuri curente).

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Decizia privind creditele anuale se 
adoptă cu respectarea prerogativelor 
autorității bugetare.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia implementează programul prin 
intermediul unui program de lucru anual 
pentru fiecare componentă a programului, 
cuprinzând prioritățile programului, 
defalcarea bugetului și criteriile de 
evaluare pentru subvențiile acordate pentru 
acțiuni. Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 14 
alineatul (2) și cu Regulamentul financiar.

(1) Comisia implementează programul prin 
intermediul unui program de lucru anual 
pentru fiecare componentă a programului, 
cuprinzând prioritățile programului, 
defalcarea bugetului și criteriile de 
evaluare pentru subvențiile acordate pentru 
acțiuni. Programele de lucru anuale 
respectă strict echilibrul dintre componenta 
vamală și cea fiscală. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control 
de către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
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Comisie1, procedura de examinare 
menționată la articolul 14 alineatul (2) și cu 
Regulamentul financiar.

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

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se utilizează un set de indicatori 
principali de performanță prevăzuți la 
articolul 5 alineatul (2), printre altele, 
pentru a măsura efectele și impactul 
programului. Acești indicatori se măsoară 
în funcție de o serie de valori de referință 
stabilite în prealabil, care să reflecte 
situația anterioară punerii în aplicare.

(2) Se utilizează un set de indicatori 
principali de performanță prevăzuți la 
articolul 5 alineatul (2), printre altele, 
pentru a măsura efectele și impactul 
programului. Comisia face eforturi pentru 
a defini acești indicatori de performanță
ca măsurabili și verificabili în mod 
obiectiv. Indicatorii de performanță se 
măsoară în funcție de o serie de valori de 
referință stabilite în prealabil, care să 
reflecte situația anterioară punerii în 
aplicare.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea Evaluarea și revizuirea

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia întocmește un raport de 
evaluare intermediară privind realizarea 

(2) Comisia întocmește un raport de 
evaluare intermediară privind realizarea 
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obiectivelor acțiunilor din program, 
eficiența utilizării resurselor și valoarea 
adăugată europeană a programului cel 
târziu până la mijlocul anului 2018. Acest 
raport va aborda, în plus, simplificarea, 
relevanța constantă a obiectivelor, precum 
și contribuția programului la prioritățile 
Uniunii referitoare la creșterea inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii.

obiectivelor acțiunilor din program, 
eficiența utilizării resurselor și valoarea 
adăugată europeană a programului cel 
târziu până la mijlocul anului 2018. Acest 
raport va aborda, în plus, simplificarea, 
relevanța constantă a obiectivelor, precum 
și contribuția programului la prioritățile 
Uniunii referitoare la creșterea inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Pe baza 
acestei evaluări și dacă este cazul, 
Comisia poate propune autorității 
legislative să modifice prezentul 
regulament.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. să instituie acțiuni referitoare la vamă și 
fiscalitate care să implice țări terțe și 
experți externi

6. să instituie acțiuni referitoare la vamă și 
fiscalitate care să implice țări terțe și 
experți externi, vizând îndeosebi creșterea 
transparenței și un control mai strict 
pentru a împiedica utilizarea 
paradisurilor fiscale
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