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7.3.2018 A8-0041/1 

Изменение  1 

Даниеле Виоти, Ейдер Гардиасабал Рубиал 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че в този 

законодателен акт Съветът 

определя, наред с другото, тавана на 

собствените ресурси, и може да 

установи нови категории собствени 

ресурси или да отмени вече 

съществуваща категория; 

подчертава, че дори РСР да е 

безсрочно, то е пряко свързано със 

съответната МФР, която определя 

максималното ниво на разходи за 

периода, за който тя се отнася; 

заличава се 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/2 

Изменение  2 

Даниеле Виоти, Ейдер Гардиасабал Рубиал 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. счита, че традиционните 

собствени ресурси, а именно митата, 

селскостопанските мита и налозите 

върху захарта и изоглюкозата, 

представляват надежден и истински 

източник на приходи за ЕС, тъй като те 

произтичат пряко от факта, че ЕС е 

митнически съюз, както и от правните 

компетенции и общата търговска 

политика, свързани с това; поради това 

счита, че традиционните собствени 

ресурси следва да бъдат запазени като 

източник на приходи за бюджета на ЕС; 

счита, че ако делът на разходите по 

събирането, които се задържат от 

държавите членки, намалее, по-голяма 

част от тези приходи може да бъде 

обезпечена за бюджета на ЕС; 

24. счита, че традиционните 

собствени ресурси, а именно митата, 

селскостопанските мита и налозите 

върху захарта и изоглюкозата, 

представляват надежден и истински 

източник на приходи за ЕС, тъй като те 

произтичат пряко от факта, че ЕС е 

митнически съюз, както и от правните 

компетенции и общата търговска 

политика, свързани с това; поради това 

счита, че традиционните собствени 

ресурси следва да бъдат запазени като 

източник на приходи за бюджета на ЕС; 

счита, че макар митата върху вноса 

от държави извън ЕС вече да 

представляват собствен ресурс, 

задържаните от държавите членки 

20% като разходи по събирането, 

свързани с таксите за управление, 

следва да бъдат отменени в полза на 

собствените ресурси на ЕС; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/3 

Изменение  3 

Даниеле Виоти, Ейдер Гардиасабал Рубиал 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. потвърждава, че вноската на база 

БНД осигурява надежден, стабилен и 

справедлив източник на приходи за 

бюджета на ЕС и се ползва с много 

силна подкрепа от страна на голямото 

мнозинство от държавите членки; 

поради това счита, че следва тя да бъде 

запазена, но единствено като 

балансиращ и остатъчен ресурс за 

бюджета на ЕС, с което да се сложи 

край на бюджетната логиката на 

„справедлива възвращаемост“; 

подчертава необходимостта в този 

контекст да се гарантира, че вноската на 

база БНД се класифицира по един и същ 

начин във всички национални бюджети, 

а именно като приходи, предназначени 

за ЕС, а не като разход на националните 

правителства; 

25. потвърждава, че вноската на база 

БНД осигурява надежден, стабилен и 

справедлив източник на приходи за 

бюджета на ЕС и се ползва с много 

силна подкрепа от страна на голямото 

мнозинство от държавите членки; 

поради това счита, че следва тя да бъде 

запазена, но единствено като 

балансиращ и остатъчен ресурс за 

бюджета на ЕС, с което да се сложи 

край на бюджетната логиката на 

„справедлива възвращаемост“; 

подчертава необходимостта в този 

контекст да се гарантира, че вноската на 

база БНД се класифицира по един и същ 

начин във всички национални бюджети, 

а именно като приходи, предназначени 

за ЕС, а не като разход на националните 

правителства; счита, че реформата 

следва да изключи вноската на база 

БНД за бюджета на ЕС, както и 

националния принос за инициативи, 

подкрепяни чрез съфинансиране с ЕС, 

от изчисленията на дефицита по 

Пакта за стабилност и растеж, за да 

се насърчават инвестициите; 

Or. en 



 

AM\1147758BG.docx  PE616.073v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.3.2018 A8-0041/4 

Изменение  4 

Даниеле Виоти, Ейдер Гардиасабал Рубиал 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. ето защо призовава принципно 

за създаването на нов собствен ресурс за 

бюджета на Съюза, с който да се 

облагат сделките, извършвани в 

цифровата икономика; счита обаче, че 

с оглед на важните текущи преговори 

както на равнището на ЕС, така и на 

равнището на ОИСР, все още е твърде 

рано да се вземе решение относно 

конкретните договорености за 

създаването на такъв ресурс; 

50. ето защо призовава за 

създаването на нов собствен ресурс за 

бюджета на Съюза, с който да се 

облагат сделките, извършвани в 

цифровата икономика; настоява, че е 

необходимо дългосрочно решение, за 

да се отговори на свързаните с това 

предизвикателства, а не временни 

мерки; поради това счита, че 

създаването на цифрова постоянна 

връзка на установяване въз основа на 

значително и трайно цифрово 

присъствие в Директивата за 

ОКООКД би било решение на 

данъчните предизвикателства, 

произтичащи от контекста на 

цифровизацията; счита обаче, че е 

необходимо да се вземат предвид 

текущите преговори както на 

равнището но ЕС, така и на 

равнището на ОИСР; 

Or. en 

 

 


