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7.3.2018 A8-0041/26 

Изменение  26 

Хелмут Шолц, Мартина Михелс, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, 

Меря Кюльонен, Лола Санчес Калдентей, Барбара Спинели, Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  24a. отбелязва съобщението на 

члена на Комисията Малмстрьом, че 

Комисията цели да приключи бързо 

преговорите за споразумения за 

свободна търговия на Европейския 

съюз и неговите държави членки с 

Япония, с Меркосур, с Мексико и с 

Чили и че Комисията иска да 

предложи ратифициране на 

споразуменията за свободна търговия 

със Сингапур и Виетнам през 2018 г.; 

отбелязва, че това би означавало 

драстично намаление на приходите 

от собствени ресурси за бюджета на 

Съюза през 2018 г. и следващите 

години; 

Or. en 



 

AM\1147889BG.docx  PE616.073v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.3.2018 A8-0041/27 

Изменение  27 

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 на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  24б. отбелязва, че количеството и 

източникът на компенсиране на 

съществените загуби на приходи, 

произтичащи от всяко ново 

споразумение за свободна търговия, 

остават неуточнени; призовава 

Комисията да предостави точна 

оценка на загубите на приходи, 

произтичащи от всяко от 

търговските споразумения, сключени 

през последните години; призовава 

Комисията и Съвета да се въздържат 

от подписване на споразуменията за 

свободна търговия, които 

понастоящем са в процес на 

договаряне, освен ако не бъдат 

предоставени точни оценки на 

загубите на приходи, очаквани в 

резултат от всяко едно от тези 

споразумения за свободна търговия, 

като и ясно указване на необходимото 

преструктуриране на бюджета за 

компенсиране на загубените суми; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/28 

Изменение  28 

Хелмут Шолц, Мартина Михелс, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Люк 

Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Катержина Конечна, Меря Кюльонен, 

Палома Лопес Бермехо, Иржи Мащалка, Лола Санчес Калдентей, Барбара 

Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  24в. призовава Комисията да посочи 

разходите за инвестиционните 

съдебни системи (ИСС), които 

предстои да бъдат създадени в 

рамките на споразуменията за 

свободна търговия с Канада и 

Виетнам, както и разходите, 

свързани с други споразумения, които 

изискват създаването на специален 

съд за защита на инвестициите; 

призовава Комисията да посочи от 

кои бюджетни редове ще бъдат 

поети тези разходи; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/29 

Изменение  29 

Шабиер Бенито Силуага, Костас Хрисогонос, 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 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, като се сложи край на 

бюджетната логика 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; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/30 

Изменение  30 

Шабиер Бенито Силуага, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг 

Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. отбелязва обаче, че настоящата 

система има сериозни недостатъци: 

ресурсите се изчисляват на 

статистическа основа; тя е ненужно 

сложна и няма пряка връзка с 

гражданите; представлява просто 

трансфер на част от събраните от страна 

на държавите членки приходи и 

следователно не носи добавена стойност 

в сравнение с ресурсите на база БНД; 

също така, основата за изчисляване на 

вноските не е прозрачна и 

данъкоплатците не са равнопоставени; 

29. отбелязва обаче, че настоящата 

система има сериозни недостатъци: 

ресурсите се изчисляват на 

статистическа основа; тя е ненужно 

сложна и няма пряка връзка с 

гражданите; представлява просто 

трансфер на част от събраните от страна 

на държавите членки приходи и 

следователно не носи добавена стойност 

в сравнение с ресурсите на база БНД; 

също така, основата за изчисляване на 

вноските не е прозрачна и 

данъкоплатците не са равнопоставени; 

отново подчертава регресивния и 

несправедлив характер на ДДС и 

факта, че неговото намаляване и 

евентуално премахване е необходимо в 

дългосрочен план; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/31 

Изменение  31 

Шабиер Бенито Силуага, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг 

Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо, 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 на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. подкрепя създаването на единна 

ставка (1% до 2%) на налог върху 

приходите от реформирания ДДС, 

събиран изцяло от администрациите на 

държавите членки като собствен ресурс 

на Съюза; счита, че подобна система би 

мигла да осигури значителни и 

стабилни постъпления за ЕС при 

ограничени административни разходи; 

35. подкрепя създаването на единна 

ставка (1% до 2%) на налог върху 

приходите от реформирания ДДС, 

събиран изцяло от администрациите на 

държавите членки като собствен ресурс 

на Съюза; счита, че подобна система би 

мигла да осигури значителни и 

стабилни постъпления за ЕС при 

ограничени административни разходи; 

призовава държавите членки да 

разработят специални системи за 

третиране на основни продукти и 

услуги, например към храните, 

обществения транспорт, 

лекарствата и културата следва да се 

прилагат системи за освобождаване 

или намалена данъчна ставка; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/32 

Изменение  32 

Юнус Омаржи, Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, Хелмут Шолц, Барбара 

Спинели, Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 

 

Предложение за резолюция Изменение 

41. припомня, че укриването на 

данъци във всичките му форми 

причинява на ЕС загуби в размер, който 

се изчислява от Комисията на 

приблизително 1 трилион евро годишно; 

подчертава необходимостта от 

възстановяване на несъбраните данъчни 

приходи посредством координирана 

политика на борба срещу измамите и 

избягването на данъчно облагане и 

чрез рамка, основана на 

прозрачността, сътрудничеството и 

координацията; 

41. припомня, че укриването на 

данъци във всичките му форми 

причинява на ЕС загуби в размер, който 

се изчислява от Комисията на 

приблизително 1 трилион евро годишно; 

подчертава необходимостта от 

възстановяване на несъбраните данъчни 

приходи посредством ефективна 

стратегия за борба срещу измамите, 

корупцията и отклонението от 

данъчно облагане и все по-голяма 

хармонизация на законодателството 

по отношение на фискалните 

политики в Европа; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/33 

Изменение  33 

Юнус Омаржи, Мартина Михелс, Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, 

Хелмут Шолц, Барбара Спинели, Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 41a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  41a. припомня, че единственият 

начин за постигане на справедливост 

в данъчното облагане в Съюза е да се 

прилагат реална политика и 

действия за борба срещу 

отклонението от данъчно облагане; в 

тази връзка предлага мерки като 

засилване на човешкия и техническия 

капацитет на митническите органи 

и на институциите, които се 

занимават с отклонението от 

данъчно облагане, приемане на 

система за корпоративно данъчно 

облагане въз основа на държавата, в 

която мултинационалните 

дружества реализират печалбите си, 

и организиране на блокада на 

данъчните убежища; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/34 

Изменение  34 

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

Хавиер Кусо Пермуй, Таня Гонсалес Пеняс, Катержина Конечна, Меря Кюльонен, 

Палома Лопес Бермехо, Иржи Мащалка, Лола Санчес Калдентей, Барбара 

Спинели, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Мари-Пиер Вю, Люк 

Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  45a. призовава Комисията да 

наблюдава внимателно развитието 

на международните финансови 

потоци към и от Европейския съюз 

след въвеждането на либерализация 

на финансовите услуги и 

капиталовите потоци в търговските 

споразумения на Съюза, и да докладва 

за резултатите пред Парламента и 

Съвета през 2018 г.; насърчава 

Комисията да положи допълнителни 

усилия за облагане на световните 

капиталови потоци с цел развитие на 

нови собствени ресурси за бюджета 

на Съюза, и да представи 

съответното предложение през 

2018 г.; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/35 

Изменение  35 

Юнус Омаржи, Шабиер Бенито Силуага, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо 

Пермуй, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Катержина Конечна, Палома 

Лопес Бермехо, Иржи Мащалка, Лола Санчес Калдентей, Хелмут Шолц, 

Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Мари-Пиер Вю, Барбара 

Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  45б. счита, че облагането с данъци 

на капиталовите потоци е ефикасен 

метод за предотвратяване на 

спекулативни атаки срещу 

държавите членки, за борба срещу 

отклонението от данъчно облагане и 

за смекчаване на нестабилността на 

финансовите пазари; 

Or. en 

 

 


