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7.3.2018 A8-0041/5 

Изменение  5 

Йорг Мойтен, Софи Монтел, Петер Лундгрен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. призовава Комисията, в очакване 

на приемането на свързаното с ДДС 

законодателство, да представи 

предложение за реформа на 

собствените ресурси на база ДДС като 

част от предстоящия си законодателен 

пакет относно собствените ресурси на 

ЕС; счита, че подобно предложение 

следва да вземе предвид основните 

резултати от реформата на ДДС, 

която понастоящем е в процес на 

обсъждане; 

37. призовава Комисията, в очакване 

на приемането на свързаното с ДДС 

законодателство, да представи 

предложение за реформиран собствен 

ресурс, който не е на база ДДС, като 

част от предстоящия си законодателен 

пакет относно собствените ресурси на 

ЕС; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/6 

Изменение  6 

Йорг Мойтен, Софи Монтел, Петер Лундгрен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 40 

 

Предложение за резолюция Изменение 

40. изразява съгласие с оценката на 

групата на високо равнище за 

собствените ресурси за ОКООКД като 

основа за нов собствен ресурс, 

отговарящ на всички определени от 

групата критерии; подчертава, че 

ОКООКД е също така ключов 

елемент в развитието на единния 

пазар, който е европейско обществено 

благо, тъй като предотвратява 

както неуместната данъчна 

конкуренция между държавите 

членки, така и данъчната 

оптимизация в ущърб на условията на 

равнопоставеност; 

40. не е съгласен с оценката на 

групата на високо равнище за 

собствените ресурси за ОКООКД като 

основа за нов собствен ресурс; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/7 

Изменение  7 

Йорг Мойтен, Софи Монтел, Петер Лундгрен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 

 

Предложение за резолюция Изменение 

42. призовава Комисията, въз 

основа на заключенията от прегледа 

на Директивата за ОКООКД, да 

предложи създаването на нови 

собствени ресурси за бюджета на 

Съюза, които да се изчисляват въз 

основа на приходите на държавите 

членки, генерирани от ОКООКД; 

подкрепя определянето на единна 

ставка за облагане върху приходите 

от ОКООКД, която да се събира като 

собствен ресурс; счита, че подобна 

система би могла да осигури 

значителни и стабилни постъпления 

за ЕС при ограничени 

административни разходи; 

заличава се 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/8 

Изменение  8 

Йорг Мойтен, Софи Монтел, Петер Лундгрен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 

 

Предложение за резолюция Изменение 

43. счита, че приходите от 

печалбата на Европейската 

централна банка (приходите на ЕЦБ 

от емитиране на парични средства) и 

поради това имащи пряка връзка с 

паричния съюз на ЕС следва да бъдат 

основата на нов собствен ресурс, 

вместо да се изплащат на 

националните бюджети; 

заличава се 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/9 

Изменение  9 

Йорг Мойтен, Софи Монтел, Петер Лундгрен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 

 

Предложение за резолюция Изменение 

45. споделя оценката на групата на 

високо равнище, с която се одобрява 

ДФС като потенциална основа за нов 

собствен ресурс за бюджета на Съюза, 

като същевременно счита, че следва 

да бъдат проучени и други начин за 

данъчно облагане на финансовите 

дейности; 

45. не е съгласен с оценката на 

групата на високо равнище, с която се 

одобрява ДФС като потенциална основа 

за нов собствен ресурс за бюджета на 

Съюза; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/10 

Изменение  10 

Йорг Мойтен, Софи Монтел, Петер Лундгрен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 46 

 

Предложение за резолюция Изменение 

46. ето защо призовава за 

създаване на нов собствен ресурс за 

бюджета на Съюза, който да се 

изчислява въз основа на избран начин 

на данъчно облагане на финансовите 

дейности; 

заличава се 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/11 

Изменение  11 

Йорг Мойтен, Софи Монтел, Петер Лундгрен 

от името на групата EFDD 

 

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; 

заличава се 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/12 

Изменение  12 

Йорг Мойтен, Софи Монтел, Петер Лундгрен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 51 

 

Предложение за резолюция Изменение 

51. при все това е на мнение, че 

всякакви договорености, постигнати 

от органите на ЕС, като например 

системи за регистрация или 

наблюдение или регулаторни 

механизми, следва незабавно да 

позволяват събирането на мита или 

налози в полза на бюджета на Съюза 

въз основа на тяхната европейска 

добавена стойност; счита, че това са 

европейски обществени блага, които, 

както посочва групата на високо 

равнище за собствените ресурси, 

предоставят основа за въвеждането 

на налог, който да представлява 

„други приходи“, произтичащи от 

политиките на Съюза; 

заличава се 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/13 

Изменение  13 

Йорг Мойтен, Софи Монтел, Петер Лундгрен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 54 

 

Предложение за резолюция Изменение 

54. подчертава значението на 

„екологичното“ данъчно облагане 

като особено подходящ механизъм за 

принос към европейските собствени 

ресурси; призовава Комисията да 

включи и предложенията за 

допълнителни екологични собствени 

ресурси съгласно определеното в 

доклада на групата на високо равнище 

за собствените ресурси и члена на 

Комисията, отговарящ за бюджета 

на ЕС, които са в съответствие с 

някои политики на Съюза, като 

например в областта на 

енергетиката (данък върху 

енергията), околната среда и 

климата (механизъм за корекция на 

въглеродните емисии на границите, 

данък върху пластмасовите продукти 

и схемата за търговия с емисии 

(СТЕ)) и транспорта (данъци върху 

автомобилните горива и 

самолетните билети), за да подкрепи 

допълнително бъдещите собствени 

ресурси на Съюза; 

заличава се 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/14 

Изменение  14 

Йорг Мойтен, Софи Монтел, Петер Лундгрен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 55 

 

Предложение за резолюция Изменение 

55. призовава значителна част от 

приходите от търговете в рамките 

на СТЕ от етап 4 (2021 г.) нататък да 

се считат за нов собствен ресурс на 

ЕС; припомня, че тази възможност 

беше обсъдена в групата на високо 

равнище за собствените ресурси и е 

изрично предложена от Комисията в 

нейното съобщение от 14 февруари 

2018 г., озаглавено „Нова, модерна 

многогодишна финансова рамка за 

Европейския съюз, с която ефикасно 

да постига резултати по своите 

приоритети след 2020 г.“ 

(COM(2018)0098); призовава успоредно 

с това за въвеждане на механизъм за 

корекция на въглеродните емисии на 

границите като нов собствен ресурс 

за бюджета на ЕС, което следва също 

така да води до осигуряване на 

равнопоставени условия в областта 

на международната търговия и 

намаляване на преместването на 

производството, като същевременно 

разходите за климатичните промени 

се включват в цените на внасяните 

стоки; 

заличава се 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/15 

Изменение  15 

Йорг Мойтен, Софи Монтел, Петер Лундгрен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 56 

 

Предложение за резолюция Изменение 

56. призовава Комисията да 

разгледа възможността за въвеждане 

на равнището на ЕС на такса за 

пластмаси и артикули за еднократна 

употреба, с оглед на насърчаване на 

използването на по-устойчиви 

алтернативи; 

заличава се 

Or. en 

 

 


