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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Program FISCUS, kot ga predlaga Evropska komisija, bi bil enoten naslednik sedanjih 
programov Carina 2013 in Fiscalis 2013. Program FISCUS, ki je bil v začetku novembra 
napovedan kot del širšega svežnja večletnega finančnega okvira, naj bi zaradi poenostavitve 
združil oba programa.

Program Carina 2013, ki ureja carinske dejavnosti ter podpira pomembno delo carinske unije 
in njene dejavnosti, je v izključni pristojnosti Unije. Medtem pa je cilj programa Fiscalis 2013 
okrepiti delovanje notranjega trga z izboljšanim delovanjem davčnih sistemov v EU, in sicer z 
boljšim sodelovanjem med državami članicami. Gre za program EU, ki naj ne bi vplival na 
davčno politiko, ki je predvsem v pristojnosti držav članic.

Pripravljavec mnenja ima resne pomisleke glede predlagane združitve pravnih podlag. 
Programa imata različne in svojstvene cilje ter kontekste in bi zaradi tega morala imeti tudi 
različne pravne ureditve za izvrševanje, vrednotenje, spremljanje in nadzor.

Poleg tega ni bila v nobeni od vmesnih ocen predlagana združitev, kljub utemeljitvam 
Komisije pa ni dovolj dokazov v prid takšnemu predlogu. Glede na ocene, ki so jih pripravili 
neodvisni svetovalci, sta programa Fiscalis in Carina dobro delovala kot ločena programa.

Ker je Komisija ohranila ločitev proračunskih sredstev za programa ter izrazila zanimanje za 
ohranitev identitete programov, bi bilo logično, da je najboljši način za zagotovitev tega 
ohranitev ločenosti programov.

Pripravljavec mnenja sicer podpira delo programov Fiscalis in Carina, vendar priporoča, naj 
Evropski parlament razmisli o zavrnitvi predloga Komisije ali pa naj glavni odbori sprejmejo 
drugo obliko ukrepov, s katerimi bi vzpostavili ločeni pravni podlagi za programa. To bi 
omogočilo ločeno preučitev in ločena pogajanja o značilnih in pomembnih vprašanjih v 
okviru obeh novih predlaganih zakonodajnih dokumentov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Uvodna izjava -A (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

-A. ker imata programa Fiscalis in Carina 
različne in svojstvene cilje in kontekste ter 
sta glede na ocene neodvisnih svetovalcev 
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dobro delovala kot ločena programa,

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek -1 (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

-1. poudarja, da so finančna sredstva, 
določena v zakonodajnem predlogu, za 
zakonodajni organ le okvirna in da ne 
morejo biti dokončna, dokler ne bo sprejet 
sporazum o predlogu uredbe, ki bo 
določala večletni finančni okvir za 
obdobje 2014–2020;

Predlog spremembe 3

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek -1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

-1a. opozarja na svojo resolucijo z dne 
8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1; ponovno poudarja, da so v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
potrebna zadostna dodatna sredstva, da bo 
Unija lahko izvedla svoje sedanje politične 
prednostne naloge in nove naloge iz 
Lizbonske pogodbe ter se odzvala na 
nepredvidene dogodke; poudarja, da se 
lahko za uresničevanje dogovorjenih 
ciljev, obveznosti in načela solidarnosti 
Unije kljub povečanju ravni sredstev 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
za najmanj 5 % v primerjavi z letom 2013 
nameni le omejen finančni prispevek; 
poziva Svet, naj v primeru, da se ne strinja 
s tem pristopom, jasno opredeli, katere od 
njegovih prednostnih političnih nalog ali 
projektov je mogoče kljub dokazani 
dodani vrednosti za Evropsko unijo 
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povsem opustiti;
________________
1Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 4

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da bi morala imeti programa 
Fiscalis in Carina različni pravni ureditvi 
za izvrševanje, vrednotenje, spremljanje in 
nadzor ter da je najboljši način za 
ohranitev identitete programov ohranitev 
njune ločenosti;

Predlog spremembe 5

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1b. bo zato sprejel ustrezne ukrepe za 
zagotovitev sprejetja ločenih pravnih 
podlag za programa Fiscalis in Carina, 
vključno z morebitno zavrnitvijo predloga 
Komisije;

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Dejavnosti programa, tj. evropski 
informacijski sistemi, skupni ukrepi za 
carinske in davčne uradnike ter pobude za 
skupno usposabljanje, naj bi po 
pričakovanjih prispevale k uresničevanju 
strategije Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast. Pri

(3) Dejavnosti programa, tj. evropski 
informacijski sistemi, skupni ukrepi za 
carinske in davčne uradnike ter pobude za 
skupno usposabljanje, bodo z okrepitvijo 
delovanja enotnega trga, zagotovitvijo 
okvira za podporo dejavnosti za povečanje 
produktivnosti javnega sektorja ter 
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zagotavljanju okvira za dejavnosti, ki 
stremijo k učinkovitejšim carinskim in 
davčnim organom, krepitvi konkurenčnosti 
podjetij in spodbujanju zaposlovanja ter 
prispevajo k zaščiti finančnih in 
gospodarskih interesov Unije, bo program 
dejavno krepil delovanje carinske unije in 
notranjega trga.

spodbujanjem tehničnega napredka in 
inovativnosti v nacionalnih ter evropskih 
carinskih in davčnih upravah prispevale k 
uresničevanju strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast. Pri 
zagotavljanju okvira za dejavnosti, ki 
stremijo k učinkovitejšim carinskim in 
davčnim organom, krepitvi konkurenčnosti 
podjetij in spodbujanju zaposlovanja ter 
poenostavljajo in usklajujejo ukrepe držav 
članic za zaščito njihovih finančnih in 
gospodarskih interesov ter finančnih in
gospodarskih interesov Unije, bo program 
dejavno krepil delovanje carinske unije in 
notranjega trga.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Program bi moral v delu, ki zajema 
carinski sektor, spodbuditi večje 
sodelovanje med državami članicami na 
carinskem področju, kar je bistveno za 
enotni trg. Carinske dajatve so tudi 
pomemben vir dohodka tako za Unijo kot 
nacionalne proračune, zato bi lahko 
veljale za pomemben instrument za 
učinkovite javne finance.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Po ocenah naj bi davčne utaje vlade 
držav članic vsako leto stale približno 
860 milijard EUR, izogibanje plačevanju 
davkov pa približno 150 milijard EUR. 
Obseg davčnih utaj in izogibanja 
plačevanju davkov zmanjšuje zaupanje ter 
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prepričanje državljanov v poštenost in 
legitimnost pobiranja davkov. Države 
članice bi lahko z zmanjšanjem davčne 
vrzeli za polovico pridobile nov davčni 
prihodek brez povišanja davčnih stopenj. 
Evropski parlament je v resoluciji z dne 
19. aprila 20121, Evropski svet pa v svojih 
sklepih z dne 1. in 2. marca 2012 pozval h 
konkretnim ukrepom za boj proti davčnim 
utajam in izogibanju plačevanju davkov, 
tudi na podlagi upravnega sodelovanja in 
usklajevanja med davčnimi sistemi. Zato 
se je treba še bolj kot v programskem 
obdobju 2007–2013 osredotočiti na boj 
proti davčnim utajam in izogibanju 
plačevanju davkov kot načinu za podporo 
akcijskega načrta EU s celovitim 
časovnim načrtom in kvantitativnim 
ciljem.
________________
1Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0137.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Finančni interesi Unije morajo biti 
skozi celoten cikel odhodkov zaščiteni z 
ustreznimi ukrepi, med katerimi so 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
nepravilnosti, povračilo izgubljenih, 
napačno plačanih ali nepravilno 
porabljenih sredstev ter po potrebi globe.

(14) Finančni interesi Unije morajo biti 
skozi celoten cikel odhodkov zaščiteni z 
ustreznimi ukrepi, med katerimi so 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
nepravilnosti, povračilo izgubljenih, 
napačno plačanih ali nepravilno 
porabljenih sredstev ter po potrebi globe.
Zaščita finančnih interesov Unije je 
nedvomno v interesu držav članic, zanje 
pa bi lahko pomenil tudi pomemben 
instrument za povišanje njihovih 
nacionalnih prihodkov.

Predlog spremembe 10
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta cilj bo med drugim izmerjen na podlagi 
naslednjega kazalnika: razvoj stališča 
zainteresiranih strani programa v zvezi s 
prispevkom programa k delovanju carinske 
unije ter h krepitvi notranjega trga.

Ta cilj bo med drugim izmerjen na podlagi 
naslednjega kazalnika: razvoj stališča 
zainteresiranih strani programa v zvezi s 
prispevkom programa k delovanju carinske 
unije ter h krepitvi notranjega trga.
Komisija bo tudi oblikovala dodatne 
merljive in objektivno preverljive 
kazalnike doseganja cilja.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) preprečevati goljufije in utaje davkov 
ter krepiti konkurenčnost, varnost in 
zaščito, in sicer s povečevanjem 
sodelovanja z mednarodnimi 
organizacijami, drugimi vladnimi organi, 
tretjimi državami, gospodarskimi subjekti 
in njihovimi organizacijami;

(c) preprečevati goljufije, izogibanje 
plačevanju davkov in utaje davkov ter 
krepiti konkurenčnost, varnost in zaščito, 
in sicer s povečevanjem sodelovanja z 
mednarodnimi organizacijami, drugimi 
vladnimi organi, tretjimi državami, 
gospodarskimi subjekti in njihovimi 
organizacijami;

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ščititi finančne in gospodarske interese 
Evropske unije in njenih držav članic z 
bojem proti goljufijam in utaji davkov;

(e) ščititi finančne in gospodarske interese 
Evropske unije in njenih držav članic z 
bojem proti goljufijam, izogibanju 
plačevanju in utaji davkov;

Predlog spremembe 13



AD\908865SL.doc 9/12 PE487.906v03-00

SL

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsi zgoraj navedeni specifični cilji se 
merijo na podlagi kazalnika, ki temelji na 
zaznavanju zainteresiranih strani 
programa v zvezi s prispevkom programa 
k uresničevanju specifičnih ciljev.

2. Vsi zgoraj navedeni specifični cilji se 
merijo na podlagi kvantitativnih in 
kvalitativnih kazalnikov. Komisija bo 
predvsem oblikovala merljive in 
objektivno preverljive kazalnike doseganja 
cilja za posamezne točke iz odstavka 1.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni okvir za izvajanje programa 
znaša 777 600 000 EUR (v tekočih cenah).

1. Finančni okvir za izvajanje programa v 
smislu točke [17] Medinstitucionalnega 
sporazuma št. XX/201Z med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
sodelovanju v proračunskih zadevah in 
dobrem finančnem poslovodenju znaša 
777.600.000 EUR (v tekočih cenah).

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Letne odobritve se določijo ob 
upoštevanju posebnih pooblastil 
proračunskega organa.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija izvaja program prek letnega 1. Komisija izvaja program prek letnega 
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delovnega programa za vsak sektor 
programa, vključno s prednostnimi 
nalogami za program, razčlenitvijo 
proračuna in merili za ocenjevanje 
nepovratnih sredstev za ukrepe. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 14(2) in s 
finančno uredbo.

delovnega programa za vsak sektor 
programa, vključno s prednostnimi 
nalogami za program, razčlenitvijo 
proračuna in merili za ocenjevanje 
nepovratnih sredstev za ukrepe. Ti letni 
delovni programi pazljivo upoštevajo 
uravnoteženost med carinskimi in 
davčnimi deli. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu z Uredbo (EU) št. 
182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi 
katerih države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije, s 
postopkom pregleda iz člena 14(2) in 
finančno uredbo.

________________
1 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vrsta ključnih kazalnikov uspešnosti iz 
člena 5(2) se med drugim uporablja za 
merjenje učinkov in vplivov programa. 
Merijo se glede na predhodno določen 
scenarij, ki izraža razmere pred izvajanjem.

2. Vrsta ključnih kazalnikov uspešnosti iz 
člena 5(2) se med drugim uporablja za 
merjenje učinkov in vplivov programa. 
Komisija si prizadeva za opredelitev teh 
kazalnikov uspešnosti kot merljivih in 
objektivno preverljivih. Kazalniki 
uspešnosti se merijo glede na predhodno 
določen scenarij, ki izraža razmere pred 
izvajanjem.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 16 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena Ocena in pregled
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija najpozneje do sredine leta 
2018 pripravi poročilo o vmesni oceni v 
zvezi z uresničevanjem ciljev programskih 
ukrepov, učinkovitostjo uporabe sredstev 
in evropski dodani vrednosti programa. To 
poročilo dodatno obravnava poenostavitev, 
nadaljnjo ustreznost ciljev ter prispevek 
programa k prednostnim nalogam Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast.

2. Komisija najpozneje do sredine leta
2018 pripravi poročilo o vmesni oceni v 
zvezi z uresničevanjem ciljev programskih 
ukrepov, učinkovitostjo uporabe sredstev 
in evropski dodani vrednosti programa. To 
poročilo dodatno obravnava poenostavitev, 
nadaljnjo ustreznost ciljev ter prispevek 
programa k prednostnim nalogam Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast.
Komisija lahko na podlagi tega pregleda 
in po potrebi zakonodajnemu organu 
predlaga spremembo te uredbe.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga – del I – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. oblikovanje ukrepov, povezanih s carino 
in obdavčevanjem, ki vključujejo tretje 
države in zunanje strokovnjake

6. oblikovanje ukrepov, povezanih s carino 
in obdavčevanjem, ki vključujejo tretje 
države in zunanje strokovnjake, zlasti 
zaradi povečanja preglednosti in strožjega 
nadzora za preprečevanje uporabe 
davčnih oaz.
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