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_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Ohjelma itsessään ja sen menestys 

on keskeisen tärkeä nykyisessä 

taloudellisessa tilanteessa ottaen 

huomioon, että unionin on pyrittävä 

tiiviimpään yhteistyöhön ja koordinointiin 

talous-, vero- ja budjettipolitiikan alalla. 

Tarkistus 2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 b) Pääoman vapaata liikkuvuutta ei 

voida käyttää keinona kiertää veroja 

varsinkaan jäsenvaltioissa, joiden 

rahayksikkö on euro ja jotka ovat 

vakavissa vaikeuksissa tai vaarassa joutua 

vakaviin vaikeuksiin rahoitusvakautensa 

suhteen euroalueella. 
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Tarkistus 3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Ohjelman toimenpiteiden eli 

eurooppalaisten tietojärjestelmien, 

veroviranomaisten yhteisten toimien sekä 

yhteisten koulutusaloitteiden odotetaan 

osaltaan edistävän älykkään, kestävän ja 

osallistavan kasvun Eurooppa 2020 

-strategian toteutumista. Ohjelma tarjoaa 

puitteet toimille, joilla pyritään 

veroviranomaisten toiminnan 

tehostamiseen, yritysten kilpailukyvyn 

vahvistamiseen, työllisyyden lisäämiseen 

sekä unionin taloudellisten etujen 

suojaamiseen, ja näin ohjelmalla lujitetaan 

aktiivisesti verotusjärjestelmien toimintaa 

sisämarkkinoilla. 

(2) Ohjelman toimenpiteiden eli 

eurooppalaisten tietojärjestelmien, 

veroviranomaisten yhteisten toimien sekä 

yhteisten koulutusaloitteiden odotetaan 

osaltaan edistävän älykkään, kestävän ja 

osallistavan kasvun Eurooppa 2020 

-strategian toteutumista vahvistamalla 

sisämarkkinoiden toimintaa, 

muodostamalla kehyksen julkisen 

sektorin tuottavuutta edistävien 

hankkeiden tukemiselle ja nopeuttamalla 

teknistä kehitystä ja innovaatioita. 

Ohjelma tarjoaa puitteet toimille, joilla 

pyritään veroviranomaisten toiminnan 

tehostamiseen, yritysten kilpailukyvyn 

vahvistamiseen, työllisyyden lisäämiseen 

sekä unionin, jäsenvaltioiden ja unionin 

veronmaksajien taloudellisten etujen 

suojaamiseen, ja näin ohjelmalla lujitetaan 

aktiivisesti verotusjärjestelmien toimintaa 

sisämarkkinoilla poistamalla samalla 

asteittain markkinoiden esteitä ja 

vääristymiä. 

Perustelu 

Tarkistus ei kaipaa perusteluja. 

Tarkistus 4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Fiscalis 2020 -ohjelman soveltamisala 

olisi mukautettava nykyisiin tarpeisiin, 

jolloin siitä olisi mahdollista tukea toimia, 

jotka liittyvät kaikkiin unionin tasalla 

yhdenmukaistettuihin veroihin ja veroalaa 

koskevaan unionin lainsäädäntöön. Sen 

vuoksi ohjelma ei saisi kattaa ainoastaan 

unionin tasolla yhdenmukaistettuja veroja 

(3) Fiscalis 2020 -ohjelman soveltamisala 

olisi mukautettava nykyisiin tarpeisiin, 

jolloin siitä olisi mahdollista tukea toimia, 

jotka liittyvät kaikkiin unionin tasalla 

yhdenmukaistettuihin veroihin ja veroalaa 

koskevaan unionin lainsäädäntöön. Sen 

vuoksi ohjelma ei saisi kattaa ainoastaan 

unionin tasolla yhdenmukaistettuja veroja 
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vaan sen olisi katettava myös muut unionin 

verolainsäädännön soveltamisalaan 

kuuluvat verot, joita tarkoitetaan 

keskinäisestä avunannosta veroihin, 

maksuihin ja muihin toimenpiteisiin 

liittyvien saatavien perinnässä 16 päivänä 

maaliskuuta 2010 annetussa neuvoston 

direktiivissä 2010/24/EU. 

vaan sen olisi katettava tarvittaessa myös 

muut unionin verolainsäädännön 

soveltamisalaan kuuluvat verot, joita 

tarkoitetaan keskinäisestä avunannosta 

veroihin, maksuihin ja muihin 

toimenpiteisiin liittyvien saatavien 

perinnässä 16 päivänä maaliskuuta 2010 

annetussa neuvoston direktiivissä 

2010/24/EU. 

Perustelu 

Fiscalis-ohjelmassa olisi keskityttävä sen päätarkoitukseen eli kansallisten veroviranomaisten 

yhteistyön tukemiseen. 

Tarkistus 5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Kolmansien maiden liittymis- ja 

assosiaatioprosessien tukemiseksi 

ohjelmaan voivat tiettyjen ehtojen 

täyttyessä osallistua myös liittyvät maat, 

ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat 

sekä Euroopan naapuruuspolitiikan 

kumppanimaat. Maailmantalouden 

jatkuvasti lisääntyvien keskinäisten 

yhteyksien vuoksi ohjelmassa varataan 

edelleen mahdollisuus ulkopuolisten 

asiantuntijoiden osallistumiselle. 

Ulkopuolisia asiantuntijoita voivat olla 

tietyissä toimissa esimerkiksi valtion 

viranomaisten edustajat, talouden toimijat 

ja niiden järjestöt tai kansainvälisten 

järjestöjen edustajat. 

(4) Kolmansien maiden liittymis- ja 

assosiaatioprosessien tukemiseksi 

ohjelmaan voivat tiettyjen ehtojen 

täyttyessä ja ainoastaan veropetosten, 

etenkin rajat ylittävien karusellipetosten, 

ja veronkierron torjumisen sekä 

verohallinnon henkilöstön kouluttamisen 

alalla osallistua myös liittyvät maat, 

ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat 

sekä Euroopan naapuruuspolitiikan 

kumppanimaat. Maailmantalouden 

jatkuvasti lisääntyvien keskinäisten 

yhteyksien vuoksi ohjelmaan olisi edelleen 

sisällytettävä mahdollisuus siihen, että 

ulkopuoliset asiantuntijat voivat osallistua 

asianmukaisesti tiettyihin toimiin. 

Perustelu 

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävän yhteistyön osalta Fiscalis-ohjelma olisi 

rajoitettava vain veropetosten, erityisesti rajat ylittävien karusellipetosten, ja veronkierron 

torjumiseen sekä verohallinnon työntekijöiden kouluttamiseen. 
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Tarkistus 6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Ohjelman tavoitteissa otetaan 

huomioon ongelmat ja haasteet, joita 

veroalalla seuraavalla vuosikymmenellä 

esiintyy. Ohjelmaan olisi jatkossakin 

kuuluttava tärkeiden alojen tehtäviä, kuten 

unionin lainsäädännön yhdenmukainen 

täytäntöönpano, hallinnollinen yhteistyö, 

unionin taloudellisten etujen suojaaminen 

ja veroviranomaisten hallinnollisten 

valmiuksien parantaminen. Havaittujen 

uusien haasteiden problematiikan vuoksi 

myös petostentorjunnalle, hallinnollisen 

rasituksen vähentämiselle sekä kolmansien 

maiden ja osapuolten kanssa harjoitettavan 

yhteistyön parantamiselle olisi annettava 

lisää painoarvoa. 

(5) Ohjelman tavoitteissa otetaan 

huomioon ongelmat ja haasteet, joita 

veroalalla seuraavalla vuosikymmenellä 

esiintyy. Ohjelmaan olisi jatkossakin 

kuuluttava tärkeiden alojen tehtäviä, kuten 

unionin lainsäädännön yhdenmukainen 

täytäntöönpano, hallinnollinen yhteistyö, 

unionin, jäsenvaltioiden ja unionin 

veronmaksajien taloudellisten etujen 

suojaaminen ja veroviranomaisten 

hallinnollisten valmiuksien parantaminen. 

Havaittujen uusien haasteiden 

problematiikan vuoksi myös veropetosten, 

veronkierron ja kaikenlaisen 

kaksoisverotuksen ja 

kaksoisverovapauden torjunnalle, 

määrätietoiselle veron välttämiselle, 

hallinnollisen rasituksen vähentämiselle 

sekä tarvittaessa kolmansien maiden ja 

osapuolten kanssa harjoitettavan yhteistyön 

parantamiselle olisi annettava lisää 

painoarvoa erityisesti avoimuuden 

lisäämiseksi ja valvonnan 

tiukentamiseksi, jotta voidaan torjua 

verokeitaiden käyttöä. 

Perustelu 

Tarkistus ei kaipaa perusteluja. 

Tarkistus 7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Ennen vuotta 2014 voimassa olleessa 

ohjelmassa käytetyt välineet ovat 

osoittautuneet sopiviksi, minkä vuoksi 

niistä ei ole luovuttu. Koska operatiivisen 

yhteistyön on oltava jäsennellympää, 

ohjelmaan on lisätty uusia välineitä. 

(6) Ennen vuotta 2014 voimassa olleessa 

ohjelmassa käytetyt välineet ovat 

osoittautuneet sopiviksi, minkä vuoksi 

niistä ei ole luovuttu. Koska operatiivisen 

yhteistyön on oltava jäsennellympää, 

ohjelmaan on lisätty uusia välineitä. 
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Esimerkkejä näistä ovat unionin ja 

kansallisen tason asiantuntijoista koostuvat 

asiantuntijaryhmät, jotka huolehtivat 

yhdessä eräiden erityisalojen tehtävistä, ja 

julkishallinnon valmiuksien kehittämiseen 

tähtäävät toimet, joilla annetaan 

erityistukea hallinnollisten valmiuksien 

kehittämistä tarvitseville maille. 

Esimerkkejä näistä ovat unionin ja 

kansallisen tason asiantuntijoista koostuvat 

asiantuntijaryhmät, jotka huolehtivat 

yhdessä eräiden erityisalojen tehtävistä, ja 

julkishallinnon valmiuksien kehittämiseen 

tähtäävät toimet, joilla annetaan 

erityistukea hallinnollisten valmiuksien 

kehittämistä tarvitseville maille. 

Lisäämällä ohjelmaan valmiuksien 

kehittämiseen tähtääviä toimia 

tunnustetaan, että Fiscalis-ohjelmalla 

kyetään tarvittaessa parantamaan 

jäsenvaltioiden hallinnollisia valmiuksia. 

Tarkistus ei kaipaa perusteluja. 

Tarkistus 8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Arvioiden mukaan jäsenvaltioiden 

hallitukset menettävät vuosittain noin 

860 000 miljoonaa euroa veronkierron ja 

noin 150 000 miljoonaa euroa veron 

välttämisen johdosta. Veronkierron ja 

veron välttämisen laajuus vähentää 

kansalaisten uskoa ja luottamusta verojen 

keruun oikeudenmukaisuuteen ja 

hyväksyttävyyteen. Puolittamalla tämän 

verokuilun jäsenvaltiot voisivat saada 

uusi verotuloja joutumatta nostamaan 

veroasteita. Euroopan parlamentti vaati 

19 päivänä huhtikuuta 2012 antamassaan 

päätöslauselmassa
1
 ja Eurooppa-neuvosto 

1 ja 2 päivänä maaliskuuta 2012 

antamissaan päätelmissä konkreettisia 

keinoja veropetosten ja veronkierron 

torjumiseksi, muun muassa hallinnollisen 

yhteistyön ja verojärjestelmien välisen 

koordinoinnin avulla. On siis tärkeää 

kiinnittää lisää huomiota veropetosten, 

veron välttämisen ja veronkierron 

torjuntaan verrattuna ohjelmakauteen 

2007–2013 sekä tukea unionin 

toimintasuunnitelmaa vahvistamalla sille 

kokonaisaikataulu ja määrällinen tavoite. 
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 ________________ 

 
1
 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0137. 

Tarkistus 9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Globaalistumisen jatkuessa tehokas 

petostentorjunta edellyttää myös 

kansainvälistä ulottuvuutta. Sen vuoksi 

unionin olisi hyödyllistä voida tehdä 

kehittyneiden kolmansien maiden kanssa 

sopimuksia eurooppalaisten 

tietojärjestelmien unionin vastuulle 

kuuluvien osien käytöstä, jotta voitaisiin 

tukea tällaisten maiden ja jäsenvaltioiden 

välistä turvallista tietojenvaihtoa veroalan 

kahdenvälisten sopimusten puitteissa. 

(8) Globaalistumisen jatkuessa tehokas 

veropetosten ja veronkierron torjunta 

edellyttää myös kansainvälistä 

ulottuvuutta. Sen vuoksi olisi olennaista, 

että unioni ja jäsenvaltiot voivat tehdä 

kehittyneiden kolmansien maiden kanssa 

sopimuksia eurooppalaisten 

tietojärjestelmien unionin vastuulle 

kuuluvien osien tai asiaankuuluvien 

kansallisten tietojärjestelmien käytöstä, 

jotta voitaisiin tukea tällaisten maiden ja 

jäsenvaltioiden välistä turvallista 

tietojenvaihtoa veroalan kahdenvälisten 

sopimusten puitteissa. 

Perustelu 

Tarkistus ei kaipaa perusteluja. 

Tarkistus 10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Unionin taloudellisia etuja olisi 

suojattava koko menosyklin ajan sopivilla 

toimenpiteillä, joita ovat esimerkiksi 

sääntöjenvastaisuuksien estäminen, 

jäljittäminen ja tutkiminen, menetettyjen, 

väärin maksettujen tai virheellisesti 

käytettyjen varojen takaisinperintä sekä 

tarvittaessa rangaistukset. 

(14) Unionin taloudellisia etuja olisi 

suojattava koko menosyklin ajan sopivilla 

toimenpiteillä, joita ovat esimerkiksi 

sääntöjenvastaisuuksien estäminen, 

jäljittäminen ja tutkiminen, menetettyjen, 

väärin maksettujen tai virheellisesti 

käytettyjen varojen takaisinperintä sekä 

tarvittaessa rangaistukset. Unionin 

taloudellisten etujen suojaaminen on 

selkeästi jäsenvaltioiden oman edun 

mukaista ja sitä voidaan pitää 

jäsenvaltioiden merkittävänä välineenä 

omien kansallisten tulojensa lisäämisessä. 
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Tarkistus 11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Fiscalis 2020 -ohjelman komitean olisi 

avustettava komissiota ohjelman 

täytäntöönpanossa. 

(17) Fiscalis 2020 -ohjelman komitean olisi 

avustettava komissiota ohjelman 

täytäntöönpanossa sekä sen säännöllisessä 

arvioimisessa. 

Tarkistus 12 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Perustetaan monivuotinen Fiscalis 2020 

-toimintaohjelma, jäljempänä 'ohjelma', 

jonka tarkoituksena on parantaa 

verotusjärjestelmien toimintaa 

sisämarkkinoilla. 

1. Perustetaan monivuotinen Fiscalis 2020 

-toimintaohjelma, jäljempänä 'ohjelma', 

jonka tarkoituksena on parantaa 

verotusjärjestelmien toimintaa ja niiden 

välistä yhteistyötä ja koordinointia 

sisämarkkinoilla. 

Tarkistus 13 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Euroopan naapuruuspolitiikan 

kumppanimaat, jos niiden asiaa koskeva 

lainsäädäntö ja hallintomenetelmät ovat 

riittävän lähellä unionin lainsäädäntöä ja 

hallintomenetelmiä. Kyseiset 

kumppanimaat voivat osallistua ohjelmaan 

niiden säännösten mukaisesti, jotka 

määritellään sen jälkeen, kun näiden 

maiden kanssa on tehty niiden 

osallistumista unionin ohjelmiin koskevat 

puitesopimukset. 

(2) ainoastaan veropetosten, erityisesti 

rajat ylittävien karusellipetosten, ja 

veronkierron torjumiseen sekä 

verohallinnon henkilöstön 

kouluttamiseen liittyvissä kysymyksissä 

Euroopan naapuruuspolitiikan 

kumppanimaat, jos niiden asiaa koskeva 

lainsäädäntö ja hallintomenetelmät ovat 

riittävän lähellä unionin lainsäädäntöä ja 

hallintomenetelmiä. Kyseiset 

kumppanimaat voivat osallistua ohjelmaan 

niiden säännösten mukaisesti, jotka 

määritellään sen jälkeen, kun näiden 

maiden kanssa on tehty niiden 

osallistumista unionin ohjelmiin koskevat 

puitesopimukset. 
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Perustelu 

Fiscalis-ohjelmassa olisi keskityttävä sen päätarkoitukseen eli kansallisten veroviranomaisten 

yhteistyön tukemiseen. Tähän yhteistyöhön voisivat tietyin ehdoin osallistua myös liittyvät maat, 

ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat sekä Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaat, 

mutta siinä olisi keskityttävä veropetosten ja veronkierron torjuntaan. 

Tarkistus 14 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ulkopuoliset asiantuntijat voidaan kutsua 

ottamaan osaa ohjelmassa järjestettyihin 

valittuihin toimiin aina, kun tämä on 

5 artiklassa mainittujen tavoitteiden 

saavuttamisen kannalta tarpeen. Komissio 

valitsee kyseiset asiantuntijat kyseisten 

toimien kannalta merkityksellisten taitojen, 

kokemusten ja tietämyksen perusteella. 

Ulkopuoliset asiantuntijat voidaan 

tarvittaessa kutsua ottamaan osaa 

ohjelmassa järjestettyihin valittuihin 

toimiin aina, kun tämä on 5 artiklassa 

mainittujen tavoitteiden saavuttamisen 

kannalta tarpeen. Komissio valitsee 

kyseiset asiantuntijat mahdolliset 

eturistiriidat huomioon ottaen kyseisten 

toimien kannalta merkityksellisten taitojen, 

kokemusten ja tietämyksen perusteella ja 

siten, että liike-elämä ja 

kansalaisyhteiskunta ovat tasapuolisesti 

edustettuina. Valittujen asiantuntijoiden 

luettelo olisi julkaistava ja saatettava 

säännöllisesti ajan tasalle. 

Perustelu 

Ulkopuolisten asiantuntijoiden tulisi osallistua vain tiettyihin toimiin rajoitetusti. 

Tarkistus 15 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Ohjelman yleistavoitteena on 

sisämarkkinoiden lujittaminen tehokkaiden 

ja tuloksellisten verotusjärjestelmien 

avulla. 

1. Ohjelman yleistavoitteena on 

sisämarkkinoiden lujittaminen tehokkaiden 

ja tuloksellisten verotusjärjestelmien avulla 

ja veropetosten, veronkierron ja verojen 

määrätietoisen välttämisen torjuminen 

tekemällä yhteistyötä. 
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Tarkistus 16 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Ohjelman erityistavoitteena on parantaa 

verotusjärjestelmien toimintaa erityisesti 

osallistujamaiden, niiden 

veroviranomaisten, virkamiesten ja 

ulkopuolisten asiantuntijoiden välisen 

yhteistyön avulla. 

2. Ohjelman erityistavoitteena on parantaa 

verotusjärjestelmien toimintaa ja tukea 

veropetosten, veronkierron ja 

määrätietoisen verojen välttämisen 

torjuntaa erityisesti osallistujamaiden, 

niiden veroviranomaisten, virkamiesten ja, 

kun se on aiheellista ja toivottavaa, 

ulkopuolisten asiantuntijoiden välisen 

yhteistyön avulla. 

Tarkistus 17 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) yhteisen tietoliikenneverkon saatavuus 

eurooppalaisten tietojärjestelmien 

näkökulmasta; 

(1) yhteisen tietoliikenneverkon saatavuus, 

esteetön käytettävyys ja asianmukainen 

kehittyminen eurooppalaisten 

tietojärjestelmien näkökulmasta; 

Tarkistus 18 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) ohjelman toimiin osallistujilta ja 

ohjelman käyttäjiltä saatu palaute. 

(2) ohjelman toimiin osallistujilta ja 

ohjelman käyttäjiltä ennalta määriteltyjen 

ja julkisten kriteerien perusteella saatu 

palaute. 

Perustelu 

Ennalta määritetyt kriteerit olisi julkaistava avoimuuden ja vastuullisuuden lisäämiseksi. 
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Tarkistus 19 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komissio laatii lisäksi muita 

mitattavissa ja objektiivisesti 

todennettavissa olevia indikaattoreita 

tavoitteen saavuttamisen arvioimiseksi. 

Tarkistus 20 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) tuetaan unionin veroalan lainsäädännön 

valmistelua, johdonmukaista soveltamista 

ja tehokasta täytäntöönpanoa; 

(a) tuetaan unionin veroalan lainsäädännön 

alusta alkaen koordinoitua valmistelua, 

johdonmukaista soveltamista ilman 

vääristymiä ja tehokasta täytäntöönpanoa; 

Tarkistus 21 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) torjutaan veropetoksia ja veronkiertoa 

erityisesti tukemalla tehokasta ja 

tuloksellista hallinnollista yhteistyötä ja 

tietojenvaihtoa; 

(b) torjutaan veropetoksia, veronkiertoa ja 

määrätietoista veron välttämistä ja 

suojellaan unionin, jäsenvaltioiden ja 

unionin veronmaksajien taloudellisia 

etuja toteuttamalla tehokasta ja 

tuloksellista hallinnollista yhteistyötä ja 

tietojenvaihtoa, joka perustuu selkeisiin ja 

avoimiin sääntöihin ja toimiviin 

sidosryhmien välisiin viestintävälineisiin, 

jotka eivät aiheuta lisää rasitusta tai 

byrokratiaa; 

Perustelu 

Tarkistus ei kaipaa perusteluja. 
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Tarkistus 22 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) tuetaan unionin veroalan lainsäädännön 

johdonmukaista soveltamista ja 

täytäntöönpanoa; 

(e) tuetaan ja kehitetään unionin veroalan 

politiikkojen ja lainsäädännön 

johdonmukaista soveltamista ja 

täytäntöönpanoa; 

Tarkistus 23 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) veropetosten ja veronkierron 

torjumiseksi tuetaan yhteistyötä 

kansainvälisten järjestöjen, muiden valtion 

viranomaisten, kolmansien maiden sekä 

talouden toimijoiden ja niiden järjestöjen 

kanssa erityisesti edistämällä tehokasta ja 

tuloksellista hallinnollista yhteistyötä ja 

tietojenvaihtoa, lisäämällä verolakien 

noudattamista ja parantamalla 

verohallintoa. 

(f) veropetosten ja veronkierron 

torjumiseksi tuetaan yhteistyötä 

kansainvälisten järjestöjen, muiden valtion 

viranomaisten, kolmansien maiden sekä 

talouden toimijoiden ja niiden järjestöjen 

kanssa erityisesti edistämällä tehokasta ja 

tuloksellista hallinnollista yhteistyötä ja 

tietojenvaihtoa samalla kun automaattista 

tietojenvaihtoa pyritään jatkuvasti 

yleistämään ja laajentamaan ja lisäämällä 

verolakien noudattamista ja parantamalla 

verohallintoa. 

Tarkistus 24 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Kaikkien ensimmäisessä kohdassa 

mainittujen ensisijaisten tavoitteiden 

saavuttamista mitataan määrällisten ja 

laadullisten indikaattorien yhdistelmällä. 

Komissio laatii tavoitteita varten erityisiä 

mitattavissa olevia ja objektiivisesti 

todennettavia indikaattoreita. 
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Tarkistus 25 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – a alakohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) kahden tai useamman osallistujamaan, 

joista ainakin yhden on oltava jäsenvaltio, 

järjestämät monenväliset valvontatoimet, 

yhteiset tarkastukset ja hallinnollista 

yhteistyötä koskevassa unionin 

lainsäädännössä säädetyt muut toimet, 

joiden tarkoituksena on valvoa 

koordinoidulla tavalla yhden tai useamman 

toisiinsa yhteydessä olevan verovelvollisen 

verotusta; 

(3) kolmen tai useamman osallistujamaan, 

joista ainakin kahden on oltava 

jäsenvaltioita, järjestämät monenväliset 

valvontatoimet, yhteiset tarkastukset ja 

hallinnollista yhteistyötä koskevassa 

unionin lainsäädännössä säädetyt muut 

toimet, joiden tarkoituksena on valvoa 

koordinoidulla tavalla yhden tai useamman 

toisiinsa yhteydessä olevan verovelvollisen 

verotusta; 

Perustelu 

Tarkistuksella varmistetaan todellinen EU:n/Euroopan laajuinen ulottuvuus, koska Fiscalis-

ohjelmalla ei tueta kahdenvälisiä verotusyhteistyöhankkeita. 

Tarkistus 26 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – a alakohta – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) julkishallinnon valmiuksien 

kehittäminen ja tätä tukevat toimet; 

(6) julkishallinnon valmiuksien 

kehittäminen, erityisesti veropetosten, 

veronkierron ja määrätietoisen veron 

välttämisen torjumiseksi, ja tätä tukevat 

toimet; 

Tarkistus 27 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – a alakohta – 9 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) kaikki muut toimet, joilla tuetaan 5 

artiklassa säädettyjä yleis- ja 

erityistavoitteita. 

(9) kaikki muut toimet, joilla tuetaan 

5 artiklassa säädettyjä yleis- ja 

erityistavoitteita edellyttäen, että toimien 

tarpeellisuus on perusteltu 

asianmukaisesti. 
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Tarkistus 28 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) Tietoteknisten valmiuksien 

kehittäminen: liitteessä olevassa 1 

kohdassa säädettyjen unionin osien ja 

unionin lainsäädännön nojalla perustettujen 

uusien eurooppalaisten tietojärjestelmien 

kehitystyö, ylläpitäminen, käyttäminen ja 

laadunvalvonta. 

(b) Tietoteknisten valmiuksien lisääminen 

veroviranomaisten kehityksen 

vauhdittamiseksi ja niiden tukemisen 

tehostamiseksi seuraavia tarkoituksia 

varten: liitteessä olevassa 1 kohdassa 

säädettyjen unionin osien ja unionin 

lainsäädännön nojalla perustettujen uusien 

eurooppalaisten tietojärjestelmien 

kehitystyö, ylläpitäminen, käyttäminen ja 

laadunvalvonta. 

Tarkistus 29 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Tässä artiklassa tarkoitetuille 

tukikelpoisille toimille osoitettavat 

resurssit on jaettava tasapuolisesti ja 

oikeasuhteisesti kyseisten toimien 

todellisiin tarpeisiin nähden. Komissio 

arvioi osana vuotuista ohjelmaa sekä 

välivaiheen arvioinnin yhteydessä tarvetta 

ottaa käyttöön eri tukikelpoisiin toimiin 

sovellettavat määrärahojen 

enimmäismäärät. 

Tarkistus 30 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Osallistujamaiden on varmistettava, että 

virkamiehillä, jotka nimetään 

osallistumaan yhteisiin toimiin, on 

tehtävään soveltuva profiili ja pätevyys. 

1. Osallistujamaiden on varmistettava, että 

virkamiehillä, jotka nimetään 

osallistumaan yhteisiin toimiin, on 

tehtävään soveltuva profiili ja pätevyys, 

kielitaito mukaan luettuna. 
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Tarkistus 31 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Ohjelman toteuttamiseen tarkoitetut 

rahoituspuitteet vahvistetaan 

nykyhinnoissa 234 370 000 euroksi. 

1. Budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta 

varainhoidosta XX päivänä YY kuuta 

201Z tehdyn Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission välisen 

toimielinten sopimuksen [17] kohdan 

mukaiset ohjelman toteuttamiseen 

tarkoitetut rahoituspuitteet vahvistetaan 

nykyhinnoissa 234 370 000 euroksi 

edellyttäen, että määrä on yhteensopiva 

vuosien 2014–2020 monivuotisen 

rahoituskehyksen kanssa. 

Tarkistus 32 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Vuotuisista määrärahoista on 

päätettävä budjettivallan käyttäjän 

erityinen toimivalta huomioon ottaen. 

Tarkistus 33 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Ohjelmaan osoitetuilla määrärahoilla 

voidaan myös kattaa kuluja, jotka liittyvät 

ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden 

saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 

seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 

arviointitoimintaan, erityisesti 

tutkimuksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, 

tiedotus- ja viestintätoimintaan, mukaan 

luettuna Euroopan unionin poliittisista 

prioriteeteista tiedottaminen sikäli kuin ne 

liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin, 

tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin 

tietotekniikkaverkkoihin liittyvät kulut 

2. Ohjelmaan osoitetuilla määrärahoilla 

voidaan myös kattaa kuluja, jotka liittyvät 

ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden 

saavuttamisen edellyttämään säännölliseen 

valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- 

ja arviointitoimintaan, erityisesti 

tutkimuksiin, asiantuntijoiden kokouksiin, 

tiedotustoimintaan ja tämän asetuksen 

tavoitteisiin liittyviin unionin 

viestintätoimiin, tiedonkäsittelyyn ja -

vaihtoon keskittyviin 

tietotekniikkaverkkoihin liittyviin kuluihin 

sekä kaikkiin muihin sellaisen teknisen ja 
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sekä kaikki muut sellaisen teknisen ja 

hallinnollisen avun kulut, joita komissiolle 

aiheutuu ohjelman hallinnoinnin 

yhteydessä. 

hallinnollisen avun kuluihin, joita 

komissiolle aiheutuu ohjelman 

hallinnoinnin yhteydessä. 

Tarkistus 34 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ohjelman täytäntöönpanemiseksi komissio 

hyväksyy vuotuiset työohjelmat, joissa 

vahvistetaan saavutettavat tavoitteet, 

ennakoidut tulokset, 

täytäntöönpanomenetelmä sekä ohjelmien 

kokonaismäärä. Niihin sisältyy lisäksi 

kuvaus rahoitettavista toimista, kullekin 

toimityypille alustavasti kohdennettava 

rahoitusosuus ja alustava toteutusaikataulu. 

Avustuksia varten työohjelmiin 

sisällytetään painopisteet, olennaiset 

arviointiperusteet ja yhteisrahoituksen 

enimmäismäärä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Ohjelman täytäntöönpanemiseksi komissio 

hyväksyy vuotuiset työohjelmat, joissa 

vahvistetaan saavutettavat tavoitteet, 

ennakoidut tulokset, 

täytäntöönpanomenetelmä sekä ohjelmien 

kokonaismäärä. Niihin sisältyy lisäksi 

kuvaus rahoitettavista toimista, kullekin 

toimityypille alustavasti kohdennettava 

rahoitusosuus ja alustava toteutusaikataulu. 

Avustuksia varten työohjelmiin 

sisällytetään painopisteet, olennaiset 

arviointiperusteet ja yhteisrahoituksen 

enimmäismäärä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

komission vuosittain julkaiseman, 

edellisen vuotuisen ohjelman 

täytäntöönpanoa ja konkreettisia sekä 

mikäli mahdollista määrällisiä tuloksia 

arvioivan kertomuksen pohjalta 

15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Tarkistus 35 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Komissio pyrkii määrittelemään 

mitattavissa ja objektiivisesti 

todennettavissa olevia 

tulosindikaattoreita. 
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Tarkistus 36 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Arviointi Arviointi ja uudelleentarkastelu 

Tarkistus 37 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio huolehtii ohjelman väli- ja 

loppuarvioinneista 2 ja 3 kohdassa 

tarkoitettujen seikkojen osalta. Tulokset 

sisällytetään päätöksiin myöhempien 

ohjelmien mahdollisesta jatkamisesta, 

muokkaamisesta tai lykkäämisestä. 

Arvioinnit suorittaa riippumaton 

ulkopuolinen arvioija. 

1. Komissio huolehtii ohjelman 

säännöllisestä arvioimisesta ja toimittaa 

parlamentille ja neuvostolle ohjelman 

väli- ja loppuarvioinnin 2 ja 3 kohdassa 

tarkoitettujen seikkojen osalta. Tulokset 

sisällytetään päätöksiin myöhempien 

ohjelmien mahdollisesta jatkamisesta, 

muokkaamisesta tai lykkäämisestä. 

Arvioinnit suorittaa riippumaton 

ulkopuolinen arvioija julkisten ja ennalta 

määriteltyjen kriteerien pohjalta. 

Komissio voi arviointien perusteella 

tarvittaessa esittää 

lainsäädäntöehdotuksen tämän asetuksen 

muuttamiseksi. 

 


