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KORTFATTAD MOTIVERING

Fiscusprogrammet, såsom det föreslås av Europeiska kommissionen, skulle bli det enda 
efterföljande programmet till de befintliga Tull 2013- och Fiscalis 2013-programmen, 
Fiskusprogrammet, som aviserades i början av november som en del av det mer omfattande 
paketet för den fleråriga budgetramen, syftar till att slå samman de två programmen för att 
uppnå förenkling.

Tull 2013, som lagstiftar om tullverksamheten och stöder det viktiga arbete som utförs inom 
tullunionen, är unionens exklusiva befogenhet. Fiscalis 2013 syftar däremot till att stärka den 
inre marknaden genom att förbättra skattesystemens funktionssätt inom EU via ett utökat 
samarbete mellan medlemsstaterna. Det är ett EU-program som inte bör påverka 
skattepolitiken, som främst faller under medlemsstaternas befogenhet.

Föredraganden har allvarliga förbehåll när det gäller den föreslagna sammanslagningen av de 
två rättsliga grunderna. De två programmen har skilda och olika syften, mål och sammanhang 
och därför bör de ha olika rättsliga arrangemang för genomförande, utvärdering, övervakning 
och kontroll.

Dessutom föreslogs det inte en sammanslagning vid någon av de två halvtidsutvärderingarna 
och det saknas styrkande underlag för att ett sådant förslag, trots kommissions motivering till 
detta. Både Fiscalis och Tull fungerade bra som separata program enligt de utvärderingar som 
genomförts av oberoende konsulter.

Eftersom kommissionen dessutom hållit finansieringsramarna för de två programmen åtskilda 
och uttryckt sitt intresse för att bevara programmens identitet, skulle det vara logiskt och bäst 
att behålla programmen åtskilda.

Eftersom föredraganden stöder både Fiscalis- och Tullprogrammen, rekommenderar han att 
antingen bör Europaparlamentet överväga att avvisa kommissionens förslag eller också bör 
parlamentets ansvariga utskott vidta någon form av åtgärd som skulle resultera i två separata 
rättsliga grunder för Fiscalis- respektive Tullprogrammet. Detta skulle göra det möjligt att 
separat behandla och förhandla om de olika viktiga frågorna under två nya föreslagna 
lagstiftningsakter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd att som ansvariga utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Skäl -A (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

-A. Fiscalis- och Tullprogrammen har 
olika och skilda syften, mål och 
sammanhang och fungerade bra som 
separata program enligt de utvärderingar 
som genomförts av oberoende konsulter.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt -1 (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet betonar att den 
finansieringsram som anges i lagförslaget 
bara utgör en vägledning för den 
lagstiftande myndigheten och inte kan 
fastställas förrän man har nått en 
överenskommelse om förslaget till 
förordning om den fleråriga budgetramen 
för åren 2014–2020.

Ändringsförslag 3

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt -1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

-1a. Europaparlamentet påminner om sin 
resolution av den 8 juni 2011 om 
investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1. Parlamentet 
upprepar att det behövs tillräckligt med 
extra medel i nästa fleråriga budgetram 
för att unionen ska kunna fullfölja sina 
nuvarande politiska prioriteringar och de 
nya uppgifter som följer av 
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Lissabonfördraget, och dessutom kunna 
reagera på oförutsedda händelser. Till 
och med en ökning av medlen med minst 
5 procent i kommande budgetram jämfört 
med 2013 års nivå ger bara ett begränsat 
bidrag till uppnåendet av unionens 
överenskomna mål och åtaganden och 
principen om solidaritet inom unionen. 
Rådet uppmanas att, om det inte delar 
denna inställning, tydligt identifiera vilka 
av dess politiska prioriteringar eller 
projekt som kan strykas helt och hållet, 
trots deras påvisade europeiska mervärde.
________________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag 4

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att Fiscalis-
och Tullprogrammen bör ha olika 
rättsliga arrangemang för genomförande, 
utvärdering, övervakning och kontroll, 
och att det bästa sättet att bevara 
programmens identitet är att hålla dem 
åtskilda.

Ändringsförslag 5

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet kommer därför att 
vidta lämpliga åtgärder, eventuellt genom 
att avvisa kommissionens förslag, för att 
säkra antagandet av två separata rättsliga 
grunder för Fiscalis- respektive 
Tullprogrammet.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Programverksamheterna, dvs. 
europeiska informationssystem, 
gemensamma åtgärder för tull- och 
skattetjänstemän och gemensamma 
utbildningsinitiativ, väntas bidra till att 
Europa 2020-strategin för en smart och 
hållbar tillväxt för alla förverkligas.
Genom att tillhandahålla en ram för 
verksamheter som syftar till att 
effektivisera tull- och 
skattemyndigheternas arbete, stärka 
företagens konkurrenskraft, främja 
sysselsättningen och bidra till skyddet av
unionens finansiella och ekonomiska 
intressen kommer programmet att på ett 
aktivt sätt förbättra tullunionens och den 
inre marknadens funktion.

(3) Programverksamheterna, dvs. 
europeiska informationssystem, 
gemensamma åtgärder för tull- och 
skattetjänstemän och gemensamma 
utbildningsinitiativ, kommer att bidra till 
att Europa 2020-strategin för en smart och 
hållbar tillväxt för alla förverkligas genom 
att få den inre marknaden att fungera 
bättre, tillhandahålla ramar för att stödja 
verksamheter som ökar produktiviteten i 
den offentliga sektorn samt driva på 
tekniska framsteg och innovationer i de 
nationella och europeiska tull- och 
skatteförvaltningarna. Genom att 
tillhandahålla en ram för verksamheter som 
syftar till att effektivisera tull- och 
skattemyndigheternas arbete, stärka 
företagens konkurrenskraft, främja 
sysselsättningen och rationalisera och 
samordna medlemsstaternas insatser för 
att skydda sina och unionens finansiella 
och ekonomiska intressen kommer 
programmet att på ett aktivt sätt förbättra 
tullunionens och den inre marknadens 
funktion.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Programmets tullrelaterade del bör 
leda till ett utökat samarbete mellan 
medlemsstaterna inom tullområdet, vilket 
är grundläggande för den inre 
marknaden. Tullavgifter är också en 
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viktig inkomstkälla både för unionen och 
de nationella budgetarna, och kan därför 
ses som ett viktigt instrument för effektiva 
offentliga finanser.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Enligt beräkningar kostar 
skatteundandragande varje år 
medlemsstaternas regeringar ca 
860 miljarder EUR och skatteflykt 
ca 150 miljarder EUR. Omfattningen av 
skattefusket och skatteflykten undergräver 
medborgarnas förtroende för en rättvis 
och legitim skatteuppbörd. Genom att 
halvera skatteklyftan skulle 
medlemsstaterna kunna få nya 
skatteinkomster utan att höja 
skattesatserna. Både parlamentet, i sin 
resolution av den 19 april 20121, och 
Europeiska rådet, i sina slutsatser av den 
1–2 mars 2012, har uppmanat till 
konkreta åtgärder för att bekämpa 
skattbedrägerier och 
skatteundandragande, inklusive genom 
administrativt samarbete och samordning 
av skattesystem. Det är alltså viktigt att 
fokusera ännu mer på kampen mot 
skattebedrägeri, skatteflykt och 
skatteundandragande jämfört med 
programplaneringsperioden 2007–2013, 
och som ett sätt att stödja en EU-
handlingsplan med en heltäckande 
tidsplan och kvantitativa mål.
________________
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0137.

Ändringsförslag 9
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Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Under hela utgiftscykeln bör 
Europeiska unionens ekonomiska intressen 
skyddas med hjälp av lämpliga åtgärder 
som gör det möjligt att förebygga, 
upptäcka och utreda oriktigheter, återkräva 
sådana medel som förlorats eller som 
utbetalats eller använts felaktigt, och att vid 
behov fastställa påföljder.

(14) Under hela utgiftscykeln bör 
Europeiska unionens ekonomiska intressen 
skyddas med hjälp av lämpliga åtgärder 
som gör det möjligt att förebygga, 
upptäcka och utreda oriktigheter, återkräva 
sådana medel som förlorats eller som 
utbetalats eller använts felaktigt, och att vid 
behov fastställa påföljder. Skyddet av 
unionens ekonomiska intressen ligger 
uppenbarligen i medlemsstaternas eget 
intresse och kan också ses som ett viktigt 
instrument för medlemsstaterna att öka 
sina egna nationella inkomster.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppnåendet av detta mål ska bl.a. mätas 
med hjälp av hur följande indikator 
utvecklas: programintressenters 
uppfattning om i vilken utsträckning 
programmet bidragit till tullunionens 
funktion och en förstärkt inre marknad.

Uppnåendet av detta mål ska bl.a. mätas 
med hjälp av hur följande indikator 
utvecklas: programintressenters 
uppfattning om i vilken utsträckning 
programmet bidragit till tullunionens 
funktion och en förstärkt inre marknad.
Kommissionen kommer dessutom att ta 
fram ytterligare mätbara och objektivt 
kontrollerbara målindikatorer.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att förebygga bedrägeri och 
skatteundandragande och främja 
konkurrenskraft, trygghet och säkerhet, 

(c) Att förebygga bedrägeri, skatteflykt och 
skatteundandragande och främja 
konkurrenskraft, trygghet och säkerhet, 
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genom ett utökat samarbete med 
internationella organisationer, andra 
statliga myndigheter, tredjeländer och 
ekonomiska aktörer och deras 
organisationer.

genom ett utökat samarbete med 
internationella organisationer, andra 
statliga myndigheter, tredjeländer och 
ekonomiska aktörer och deras 
organisationer.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att skydda Europeiska unionens och 
dess medlemsstaters finansiella och 
ekonomiska intressen, genom att bekämpa 
bedrägeri och skatteundandragande.

(e) Att skydda Europeiska unionens och 
dess medlemsstaters finansiella och 
ekonomiska intressen, genom att bekämpa 
bedrägeri, skatteflykt och 
skatteundandragande.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppnåendet av vart och ett av dessa 
särskilda mål ska mätas med hjälp av en
indikator som baseras på 
programintressenternas uppfattning om i 
vilken utsträckning programmet bidragit 
till att de särskilda målen uppnåtts.

2. Uppnåendet av vart och ett av dessa 
särskilda mål ska mätas med hjälp av en
kombination av kvantitativa och 
kvalitativa indikatorer. Kommissionen 
kommer särskilt att för varje led i punkt 1 
ta fram mätbara och objektivt 
kontrollerbara målindikatorer.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförande 
av programmet ska uppgå till 777 600 000 
euro (i löpande priser).

1. Finansieringsramen för genomförande 
av programmet ska enligt punkt [17] i det 
interinstitutionella avtalet av den ... 201X 
mellan Europaparlamentet, rådet och 



PE487.906v03-00 10/13 AD\908865SV.doc

SV

kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning uppgå till 777 600 000 euro (i 
löpande priser).

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Beslut om årliga anslag ska fattas med 
respekt för budgetmyndighetens 
befogenheter.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genomföra 
programmet med hjälp av ett årligt 
arbetsprogram för respektive del av 
programmet, vilket inbegriper vad som ska 
prioriteras i programmet, hur budgeten ska 
fördelas och hur kriterierna för att 
utvärdera bidrag till åtgärder ska se ut.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 14.2 och i enlighet med
budgetförordningen.

1. Kommissionen ska genomföra 
programmet med hjälp av ett årligt 
arbetsprogram för respektive del av 
programmet, vilket inbegriper vad som ska 
prioriteras i programmet, hur budgeten ska 
fördelas och hur kriterierna för att 
utvärdera bidrag till åtgärder ska se ut.
Dessa årliga arbetsprogram ska noggrant 
respektera balansen mellan den 
tullrelaterade och den skatterelaterade 
delen. Dessa genomförandeakter ska antas 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter1, det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 14.2 och budgetförordningen.

________________
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1 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En uppsättning 
nyckeleffektivitetsindikatorer i enlighet 
med artikel 5.2 ska användas, bl.a. för att 
mäta programmets effekter. Dessa effekter
ska mätas mot i förväg fastställda 
utgångsscenarier som återspeglar 
situationen före genomförandet.

2. En uppsättning 
nyckeleffektivitetsindikatorer i enlighet 
med artikel 5.2 ska användas, bl.a. för att 
mäta programmets effekter. Kommissionen 
ska anstränga sig att definiera dessa
effektivitetsindikatorer så att de blir 
mätbara och objektivt kontrollerbara. 
Effektivitetsindikatorerna ska mätas mot i 
förväg fastställda utgångsscenarier som 
återspeglar situationen före genomförandet.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärdering Utvärdering och översyn

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska senast vid 
halvårsskiftet 2018 upprätta en 
utvärderingsrapport efter halva löptiden om 
uppnåendet av programåtgärdernas mål, 
resursanvändningens effektivitet och 
programmets europeiska mervärde. Denna 
rapport ska också ta upp förenklingar, 
målens fortsatta relevans och programmets 
bidrag till unionens prioriteringar avseende 

2. Kommissionen ska senast vid 
halvårsskiftet 2018 upprätta en 
utvärderingsrapport efter halva löptiden om 
uppnåendet av programåtgärdernas mål, 
resursanvändningens effektivitet och 
programmets europeiska mervärde. Denna 
rapport ska också ta upp förenklingar, 
målens fortsatta relevans och programmets 
bidrag till unionens prioriteringar avseende 
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en smart och hållbar tillväxt för alla. en smart och hållbar tillväxt för alla.
Utifrån denna utvärdering, och vid behov, 
kan kommissionen föreslå den 
lagstiftande myndigheten att denna 
förordning ska ändras.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga – del I – led 6

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

6. Att inrätta åtgärder på tull- och 
skatteområdet som involverar tredjeländer 
och externa experter.

6. Att inrätta åtgärder på tull- och 
skatteområdet som involverar tredjeländer 
och externa experter, särskilt för att 
förbättra transparensen och skärpa 
kontrollen över utnyttjandet av 
skatteparadis.
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