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7.3.2018 A8-0041/23 

Изменение  23 

Шабиер Бенито Силуага, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Таня Гонсалес 

Пеняс, Палома Лопес Бермехо, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес 

Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата за собствени ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  21a. Счита, че данъчната тежест 

по новия данъчен режим следва да се 

носи главно на тези, които се 

възползват от настоящата 

регулаторна система, с акцент върху 

данъците върху доходите от капитал 

(корпоративни печалби), 

финансовите операции и 

имуществения данък, като 

първоначалната данъчна ставка се 

разглежда като първа стъпка към 

въвеждането на система за 

регистрация на действителните 

собственици и недвижимите имоти; 

счита също така, че данъчната 

система следва да не се ограничава 

единствено до хармонизирането на 

данъчните основи, а да се въведе 

ефективна минимална данъчна 

ставка в ЕС като цяло; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/24 

Изменение  24 

Шабиер Бенито Силуага, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Таня Гонсалес 

Пеняс, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата за собствени ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. счита, че въвеждането на нови 

собствени ресурси следва да има двойна 

цел, а именно, първо, да доведе до 

съществено намаление на дела на 

вноските на база БНД (целта е той да 

бъде 40 %), като по този начин се 

създават икономии за бюджетите на 

държавите членки; и второ, да позволи 

финансирането на по-висока степен от 

разходите на ЕС по МФР за периода 

след 2020 г., като покрие и разликата, 

произтичаща от оттеглянето на 

Обединеното кралство; припомня в този 

контекст, че новите собствени ресурси 

нямат за цел да увеличат общата 

фискална тежест за данъкоплатците в 

ЕС, които следва да не бъдат засегнати 

от въвеждането на нови собствени 

ресурси; 

22. счита, че въвеждането на нови 

собствени ресурси следва да има двойна 

цел, а именно, първо, системата на 

собствените ресурси да стане по-

солидарна и по-прогресивна чрез 

започване на процес на преход към 

коригиране на сегашните национални 

вноски, наред с другото посредством 

въвеждане на разпределителни 

критерии за коригиране на 

националните вноски въз основа на 

дохода на глава от населението; и 

второ, да позволи финансирането на по-

висока степен от разходите на ЕС по 

МФР за периода след 2020 г., като 

покрие и разликата, произтичаща от 

оттеглянето на Обединеното кралство; 

припомня в този контекст, че новите 

собствени ресурси нямат за цел да 

увеличат общата фискална тежест за 

данъкоплатците в ЕС от средната и 

работническата класа, които следва 

да не бъдат засегнати от въвеждането на 

нови собствени ресурси; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/25 

Изменение  25 

Хелмут Шолц, Мартина Михелс, Шабиер Бенито Силуага, Костас Хрисогонос, 

Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Меря Кюльонен, Лола Санчес 

Калдентей, Барбара Спинели, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата за собствени 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; 

предлага процентът от 

митническите приходи, задържани 

от държавите членки за покриване на 

разходите по събирането, да се върне на 

първоначалното си ниво от 10%, за да 

се компенсира намаляването на този 

традиционен собствен ресурс 

вследствие на значителните 

намаления на тарифните ставки, 

договорени в рамките на СТО и в 

основни двустранни търговски 

споразумения на ЕС; 

Or. en 
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