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Изменение 3
Лудек Нидермайер, Дариуш Росати
от името на групата PPE
Йепе Кофод, Петер Симон
от името на групата S&D

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Позоваване 23

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид производствата 
за установяване на нарушение срещу 
23 държави членки за нетранспониране 
или частично транспониране на 
ДБИП4 в националното 
законодателство,

– като взе предвид производствата 
за установяване на нарушение, 
започнати от Комисията срещу 
28 държави членки за неправилно 
транспониране на ДБИП4 в 
националното законодателство,

Or. en



AM\1180183BG.docx PE637.644v01-00

BG Единство в многообразието BG

20.3.2019 A8-0170/4

Изменение 4
Лудек Нидермайер, Дариуш Росати
от името на групата PPE
Йепе Кофод, Петер Симон
от името на групата S&D

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Позоваване 25 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

 – като взе предвид своята 
резолюция от 14 март 2019 г. относно 
неотложната необходимост от 
изготвянето на черен списък на ЕС за 
трети държави в съответствие с 
Директивата относно борбата с 
изпирането на пари1a;
_________________
1a Приети текстове, P8_TA(2019)0216.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/5

Изменение 5
Лудек Нидермайер, Дариуш Росати
от името на групата PPE
Йепе Кофод, Петер Симон
от името на групата S&D

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 39

Предложение за резолюция Изменение

39. отбелязва, че планът за действие 
относно свиването на данъчната основа 
и прехвърлянето на печалби на Г-
20/ОИСР в 15 точки, предназначен за 
справяне по координиран начин с 
причините и обстоятелствата, които 
създават такива практики, се изпълнява 
и наблюдава, както и че се провеждат 
допълнителни обсъждания в по-широк 
кръг, отколкото само между 
първоначално участващите държави, 
чрез приобщаващата рамка; призовава 
следователно държавите членки да 
подкрепят реформа както на мандата, 
така и на функционирането на 
приобщаващата рамка, за да се 
гарантира, че оставащите пропуски и 
нерешени въпроси в областта на 
данъчното облагане, като 
разпределянето на правата на 
данъчно облагане между държавите, 
са обхванати от действащата 
международна рамка за борба с 
практиките на свиване на данъчната 
основа и на прехвърляне на печалби;

39. отбелязва, че планът за действие 
относно свиването на данъчната основа 
и прехвърлянето на печалби на Г-
20/ОИСР в 15 точки, предназначен за 
справяне по координиран начин с 
причините и обстоятелствата, които 
създават такива практики, се изпълнява 
и наблюдава, както и че се провеждат 
допълнителни обсъждания в по-широк 
кръг, отколкото само между 
първоначално участващите държави, 
чрез приобщаващата рамка; призовава 
следователно държавите членки да 
подкрепят реформа както на мандата, 
така и на функционирането на 
приобщаващата рамка, за да се 
гарантира, че оставащите пропуски и 
нерешени въпроси в областта на 
данъчното облагане са обхванати от 
действащата международна рамка; 
приветства инициативата на 
приобщаващата рамка за обсъждане 
и постигане на всеобщ консенсус за 
по-добро разпределяне на правата на 
данъчно облагане между държавите;

Or. en



AM\1180183BG.docx PE637.644v01-00

BG Единство в многообразието BG

20.3.2019 A8-0170/6

Изменение 6
Лудек Нидермайер, Дариуш Росати
от името на групата PPE
Йепе Кофод, Петер Симон
от името на групата S&D

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 69

Предложение за резолюция Изменение

69. приветства пакета за данъчно 
облагане на цифровия сектор, приет от 
Комисията на 21 март 2018 г.; изразява 
обаче съжаление за слабия напредък в 
Съвета52 и за неговата неспособност 
да постигне споразумение по този 
пакет на Комисията; изразява 
загриженост, че вместо това 
понастоящем Съветът разглежда 
предложение, което е далеч не 
толкова амбициозно по отношение на 
приложното поле, колкото е 
първоначалното предложение и 
последващата позиция на 
Парламента, приета на 13 декември 
2018 г.53; призовава Съвета да приеме 
бързо тези предложения;

69. приветства пакета за данъчно 
облагане на цифровия сектор, приет от 
Комисията на 21 март 2018 г.; изразява 
обаче съжаление, че Дания, Ирландия, 
Финландия и Швеция поддържаха 
резервите си или бяха принципно 
против пакета относно данъка върху 
цифровите услуги по време на 
заседанието на ECOFIN на 12 март 
2019 г.1a;

_________________ _________________
1a Заключения на Съвета по 
икономически и финансови въпроси, 
12 март 2019 г.

52 Заключения на Съвета по 
икономически и финансови въпроси, 
4 декември 2018 г.
53 Законодателна резолюция на 
Европейския парламент от 

https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/ecofin/2018/12/04/
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/ecofin/2018/12/04/
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/ecofin/2018/12/04/
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13 декември 2018 г. относно 
предложението за директива на 
Съвета относно общата система на 
данък върху цифровите услуги, 
начисляван върху приходите от 
предоставянето на някои цифрови 
услуги, приети текстове, 
P8_TA(2018)0523.
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20.3.2019 A8-0170/7

Изменение 7
Лудек Нидермайер, Дариуш Росати
от името на групата PPE
Йепе Кофод, Петер Симон
от името на групата S&D

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 71

Предложение за резолюция Изменение

71. призовава държавите членки, 
които желаят да разгледат възможността 
за въвеждане на данъчно облагане на 
цифровия сектор, да направят това в 
рамките на засилено сътрудничество, 
ако Съветът не успее да постигне 
съгласие за данъка върху цифровите 
услуги;

71. призовава държавите членки, 
които желаят да разгледат възможността 
за въвеждане на данъчно облагане на 
цифровия сектор, да направят това в 
рамките на засилено сътрудничество, за 
да се избегне по-нататъшно 
разпокъсване на единния пазар, както 
вече се случва поради факта, че 
отделни държави членки обмислят 
въвеждането на решения на 
национално равнище;
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20.3.2019 A8-0170/8

Изменение 8
Лудек Нидермайер, Дариуш Росати
от името на групата PPE
Йепе Кофод, Петер Симон
от името на групата S&D

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 81

Предложение за резолюция Изменение

81. отбелязва изявлението на 
министъра на финансите на Франция по 
време на заседанието на специалната 
комисия TAX3 на 23 октомври 2018 г. 
относно необходимостта да се обсъди 
концепцията за минимално данъчно 
облагане; приветства готовността на 
Франция да включи дебата относно 
минималното данъчно облагане като 
един от приоритетите на своето 
председателство на Г-7 през 2019 г.;

81. отбелязва изявлението на 
министъра на финансите на Франция по 
време на заседанието на специалната 
комисия TAX3 на 23 октомври 2018 г. 
относно необходимостта да се обсъди 
концепцията за минимално данъчно 
облагане; приветства готовността на 
Франция да включи дебата относно 
минималното данъчно облагане като 
един от приоритетите на своето 
председателство на Г-7 през 2019 г., 
както отново беше изтъкнато на 
заседанието на ECOFIN на 12 март 
2019 г.;

Or. en



AM\1180183BG.docx PE637.644v01-00

BG Единство в многообразието BG

20.3.2019 A8-0170/9

Изменение 9
Лудек Нидермайер, Дариуш Росати
от името на групата PPE
Йепе Кофод, Петер Симон
от името на групата S&D

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 211

Предложение за резолюция Изменение

211. изразява съжаление, че голям 
брой държави членки не са 
транспонирали изцяло или частично 
ДБИП ІV в националното си 
законодателство в рамките на 
определения срок и че поради тази 
причина Комисията е трябвало да 
образува производства за установяване 
на неизпълнение на задължения срещу 
тях, включително да сезира Съда на 
Европейския съюз117; призовава тези 
държави членки бързо да поправят това 
положение; настоятелно призовава по-
специално държавите членки да 
изпълнят своето правно задължение да 
спазят срока 10 януари 2020 г. за 
транспониране на ДБИП V в 
националното си законодателство; 
подкрепя заключенията на Съвета от 23 
ноември, които приканват държавите 
членки да транспонират ДБИП V в 
националното си законодателство преди 
крайния срок през 2020 г .; призовава 
Комисията да използва пълноценно 
съществуващите инструменти, за да 
осигури подкрепа и да гарантира 
надлежното транспониране и прилагане 
на ДБИП V от държавите членки 

211. изразява съжаление, че 
държавите членки не са 
транспонирали изцяло или частично 
ДБИП ІV в националното си 
законодателство в рамките на 
определения срок и че поради тази 
причина Комисията е трябвало да 
образува производства за установяване 
на неизпълнение на задължения срещу 
тях, включително да сезира Съда на 
Европейския съюз117; призовава тези 
държави членки бързо да поправят това 
положение; настоятелно призовава по-
специално държавите членки да 
изпълнят своето правно задължение да 
спазят срока 10 януари 2020 г. за 
транспониране на ДБИП V в 
националното си законодателство; 
подкрепя заключенията на Съвета от 23 
ноември, които приканват държавите 
членки да транспонират ДБИП V в 
националното си законодателство преди 
крайния срок през 2020 г .; призовава 
Комисията да използва пълноценно 
съществуващите инструменти, за да 
осигури подкрепа и да гарантира 
надлежното транспониране и прилагане 
на ДБИП V от държавите членки 
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възможно най-скоро; възможно най-скоро;

_________________ _________________
117 На 19 юли 2018 г. Комисията започна 
производство пред Съда на Европейския 
съюз срещу Гърция и Румъния за това, 
че не са транспонирали в националното 
си законодателство ДБИП ІV. Ирландия 
е транспонирала много ограничена част 
от правилата и срещу нея също започна 
производство пред Съда на Европейския 
съюз.

117 На 19 юли 2018 г. Комисията започна 
производство пред Съда на Европейския 
съюз срещу Гърция и Румъния за това, 
че не са транспонирали в националното 
си законодателство ДБИП ІV. Ирландия 
е транспонирала много ограничена част 
от правилата и срещу нея също започна 
производство пред Съда на Европейския 
съюз.
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20.3.2019 A8-0170/10

Изменение 10
Лудек Нидермайер, Дариуш Росати
от името на групата PPE
Йепе Кофод, Петер Симон
от името на групата S&D

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 223 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 223a. отбелязва със загриженост, че 
в рамките на случая с „Перачницата 
на Тройката“ също беше публично 
разкрито как 4,6 милиарда щатски 
долара от Русия и други държави са 
преминали през европейски банки и 
предприятия; подчертава, че в 
центъра на скандала е „Тройка 
Диалог“, някога една от най-големите 
частни инвестиционни банки в Русия, 
и мрежата, която е възможно да е 
осигурила възможност на 
управляващия елит на Русия да 
използва тайно незаконни средства за 
придобиване на дялове в държавни 
дружества, закупуване на недвижимо 
имущество в Русия и в чужбина и на 
луксозни стоки; изразява освен това 
съжаление поради твърденията, че 
няколко европейски банки са 
участвали в тези подозрителни 
сделки, а именно Danske Bank, 
Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING 
Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche 
Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen 
Bank International AG, ABN Amro 
Group NV, Cooperatieve Rabobank U.A. 
и холандското подразделение на 
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Turkiye Garanti Bankasi A.S.;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/11

Изменение 11
Лудек Нидермайер, Дариуш Росати
от името на групата PPE
Йепе Кофод, Петер Симон
от името на групата S&D

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 281

Предложение за резолюция Изменение

281. счита, че дори ако бъде взета 
предвид работата, предприета на 
международно равнище за разпознаване 
на високорискови трети държави за 
целите на борбата с изпирането на пари 
и финансирането на тероризма, особено 
работата на FATF, е от съществено 
значение Съюзът да има автономен 
списък на високорискови трети 
държави; приветства в това отношение 
Делегиран регламент на Комисията от 
31 януари 2019 г. за допълване на 
Директива (ЕС) 2015/849 на 
Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на регулаторните технически 
стандарти за минималните действия и 
вида допълнителни мерки, които 
кредитните и финансовите институции 
трябва да предприемат с цел 
ограничаване на риска от изпиране на 
пари и финансиране на тероризма в 
някои трети държави136;

281. счита, че дори ако бъде взета 
предвид работата, предприета на 
международно равнище за разпознаване 
на високорискови трети държави за 
целите на борбата с изпирането на пари 
и финансирането на тероризма, особено 
работата на FATF, е от съществено 
значение Съюзът да има автономен 
списък на високорискови трети 
държави; приветства в това отношение 
Делегиран регламент на Комисията от 
13 февруари 2019 г. за допълване на 
Директива (ЕС) 2015/849 на 
Европейския парламент и на Съвета 
чрез идентифициране на 
високорискови трети държави със 
стратегически слабости 
(C(2019)1326) и изразява съжаление, 
че Съветът се противопостави на 
делегирания акт; приветства в това 
отношение Делегиран регламент на 
Комисията от 31 януари 2019 г. за 
допълване на Директива (ЕС) 2015/849 
на Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на регулаторните 
технически стандарти за минималните 
действия и вида допълнителни мерки, 
които кредитните и финансовите 
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институции трябва да предприемат с 
цел ограничаване на риска от изпиране 
на пари и финансиране на тероризма в 
някои трети държави136;

_________________ _________________
136 C(2019)0646. 136 C(2019)0646.
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Изменение 12
Лудек Нидермайер, Дариуш Росати
от името на групата PPE
Йепе Кофод, Петер Симон
от името на групата S&D

Доклад A8-0170/2019
Йепе Кофод, Лудек Нидермайер
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на 
данъци
(2018/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 298

Предложение за резолюция Изменение

298. приветства приемането от Съвета 
на 5 декември 2017 г. на първия списък 
на ЕС и текущия мониторинг на 
ангажиментите, поети от трети държави; 
отбелязва, че списъкът е актуализиран 
няколко пъти въз основа на оценката на 
тези ангажименти и в резултат на това 
няколко държави са извадени от 
списъка; отбелязва, че на 9 ноември 
2018 г. списъкът включва само пет 
данъчни юрисдикции: Американска 
Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, 
и Американските Вирджински острови;

298. приветства приемането от Съвета 
на 5 декември 2017 г. на първия списък 
на ЕС и текущия мониторинг на 
ангажиментите, поети от трети държави; 
отбелязва, че списъкът е актуализиран 
няколко пъти въз основа на оценката на 
тези ангажименти и в резултат на това 
няколко държави са извадени от 
списъка; отбелязва, че вследствие на 
преразглеждането от 12 март 2019 г. 
списъкът вече включва следните 
данъчни юрисдикции: Американска 
Самоа, Аруба, Гуам, Барбадос, Белиз, 
Бермудски острови, Доминика, 
Фиджи, Маршалови острови, Оман, 
Самоа, Тринидад и Тобаго, Обединени 
арабски емирства, Американски 
Вирджински острови и Вануату;

Or. en


