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BG Единство в многообразието BG

20.3.2019 A8-0170/1

Изменение 1
Марко Вали, Лаура Аджеа, Фабио Масимо Касталдо, Изабела Адинолфи, Тициана 
Бегин, Игнацио Корао, Роза Д’Амато, Марко Дзуло, Елеонора Еви, Пиерникола 
Педичини, Лаура Ферара, Дарио Тамбурано
от името на групата EFDD

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Финансови престъпления, данъчни измами и избягване на данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 3 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3а. изразява съжаление поради 
факта, че надеждността и 
ефективността на действията на 
Комисията за борба с избягването на 
данъци и с вредната данъчна 
конкуренция в рамките на ЕС се 
възпрепятстват от спорната роля в 
скандала „Люкслийкс“ на настоящия 
ѝ председател, Жан-Клод Юнкер, 
докато беше министър-председател и 
министър на финансите на 
Люксембург в течение на почти две 
десетилетия; изразява съжаление 
поради факта, че почти пет години 
след разкритията в рамките на 
„Люкслийкс“ председателят Юнкер 
така и не изясни водещата си роля в 
създаването и популяризирането на 
Люксембург като процъфтяващ 
офшорен финансов център за сметка 
на другите държави – членки на ЕС;
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BG Единство в многообразието BG

20.3.2019 A8-0170/2

Изменение 2
Марко Вали, Лаура Аджеа, Фабио Масимо Касталдо, Изабела Адинолфи, Тициана 
Бегин, Игнацио Корао, Роза Д’Амато, Марко Дзуло, Елеонора Еви, Пиерникола 
Педичини, Лаура Ферара, Дарио Тамбурано
от името на групата EFDD

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Финансови престъпления, данъчни измами и избягване на данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 114 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

114а. изразява съжаление поради 
факта, че почти пет години след 
разкритията в рамките на 
„Люкслийкс“ Комисията започна 
официално разследване1a на само едно 
от над 500-те данъчни становища, 
издадени от Люксембург, които бяха 
разкрити в рамките на разследването 
„Люкслийкс“, проведено от 
Международния консорциум на 
разследващите журналисти;
_________________
1a Решение от 7 март 2019 г. относно 
предполагаемо предоставяне на 
държавна помощ в полза на 
Huhtamaki – Люксембург (SA.50400).
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