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20.3.2019 A8-0170/13

Изменение 13
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 306

Предложение за резолюция Изменение

306. отбелязва със загриженост, че е 
възможно трети държави да отменят 
неотговарящи на изискванията данъчни 
режими, но да ги заменят с нови, които 
са потенциално вредни за ЕС; 
подчертава, че това може да бъде 
особено вярно в случая с Швейцария; 
призовава Съвета да направи надлежна 
повторна оценка на Швейцария и на 
всяка друга трета държава147, която 
въвежда подобни законодателни 
промени148;

_______________
147 Включително Андора, Лихтенщайн и 
Сан Марино.
148 Изслушване на комисията TAX3 
относно отношенията с Швейцария в 
областта на данъчното облагане и 
борбата с изпирането на пари, 
проведено на 1 октомври 2018 г., и 
размяна на мнения с Фабриция 
Лапекореля, председател на групата 
„Кодекс за поведение“ (Данъчно 
облагане на предприятия), проведена на 
10 октомври 2018 г.;

306. отбелязва със загриженост, че е 
възможно трети държави да отменят 
неотговарящи на изискванията данъчни 
режими, но да ги заменят с нови, които 
са потенциално вредни за ЕС; 
подчертава, че това може да бъде 
особено вярно в случая с Швейцария; 
призовава Съвета да направи надлежна 
повторна оценка на Швейцария и на 
всяка друга трета държава147, която 
въвежда подобни законодателни 
промени148;

_______________
147 Включително Андора и Лихтенщайн.
148 Изслушване на комисията TAX3 
относно отношенията с Швейцария в 
областта на данъчното облагане и 
борбата с изпирането на пари, 
проведено на 1 октомври 2018 г., и 
размяна на мнения с Фабриция 
Лапекореля, председател на групата 
„Кодекс за поведение“ (Данъчно 
облагане на предприятия), проведена на 
10 октомври 2018 г.;
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20.3.2019 A8-0170/14

Изменение 14
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 307 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 307а. приветства преразгледания 
списък на ЕС от 12 март 2019 г.1a; 
приветства публикуването на 
подробна оценка на ангажиментите и 
реформите на юрисдикции, които 
бяха включени в приложение ІІ, 
когато беше публикуван първият 
списък на ЕС на 5 декември 2017 г.; 
приветства факта, че юрисдикции, 
които преди бяха включени в 
приложение ІІ благодарение на 
ангажименти, поети през 2017 г., сега 
са включени в приложение І, поради 
това че реформите не са били 
осъществени до края на 2018 г. или в 
рамките на договорения срок;
_________________
1a Заключения на Съвета 7441/19 от 
12 март 2019 г. относно 
преразгледания списък на ЕС на 
юрисдикциите, неоказващи 
съдействие за данъчни цели.
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20.3.2019 A8-0170/15

Изменение 15
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 312

Предложение за резолюция Изменение

312. припомня, че Комисията отправи 
критики към седем държави членки151 – 
Белгия, Кипър, Унгария, Ирландия, 
Люксембург, Малта и Нидерландия, 
относно недостатъци в техните данъчни 
системи, улесняващи агресивното 
данъчно планиране, като изтъкна, че те 
подкопават целостта на единния 
европейски пазар; счита, че тези 
юрисдикции също така могат да се 
разглеждат като улесняващи 
агресивното данъчно планиране в 
световен мащаб;

_____________
151 Country Report Belgium 2018; Country 
Report Cyprus 2018; Country Report 
Hungary 2018; Country Report Ireland 
2018; Country Report Luxembourg 2018; 
Country Report Malta 2018; Country 
Report The Netherlands 2018.

312. припомня, че Комисията отправи 
критики към седем държави членки151 – 
Белгия, Кипър, Унгария, Ирландия, 
Люксембург, Малта и Нидерландия, 
относно недостатъци в техните данъчни 
системи, улесняващи агресивното 
данъчно планиране, като изтъкна, че те 
подкопават целостта на единния 
европейски пазар; счита, че тези 
юрисдикции също така могат да се 
разглеждат като улесняващи 
агресивното данъчно планиране в 
световен мащаб; подчертава, че 
Комисията е признала, че някои от 
гореспоменатите държави членки са 
предприели мерки за подобряване на 
данъчните си системи, за да 
отговорят на отправените от 
Комисията критики151a;
_____________
151 Country Report Belgium 2018; Country 
Report Cyprus 2018; Country Report 
Hungary 2018; Country Report Ireland 
2018; Country Report Luxembourg 2018; 
Country Report Malta 2018; Country 
Report The Netherlands 2018.
151aВж. Country Report Belgium 2019; 
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Country Report Cyprus 2019; Country 
Report Hungary 2019; Country Report 
Ireland 2019; Country Report 
Luxembourg 2019; Country Report Malta 
2019; Country Report The Netherlands 
2019.
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20.3.2019 A8-0170/16

Изменение 16
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 313

Предложение за резолюция Изменение

313. очаква планирания преглед на 
списъка на ЕС през първото 
тримесечие на 2019 г.; изисква от 
Съвета да публикува подробна оценка 
на ангажиментите на юрисдикции, 
които доброволно са поели ангажимент 
за реформа и са включени в приложение 
ІІ, когато на 5 декември 2017 г. е 
публикуван първият списък на ЕС; 
настоява юрисдикциите, включени в 
приложение ІІ поради поети 
ангажименти през 2017 г., да бъдат 
включени в приложение І, ако 
реформите, които е трябвало да 
бъдат осъществени, не са били 
осъществени до края на 2018 г. или в 
рамките на договорения краен срок;

313. изисква от Съвета да публикува 
подробна оценка на ангажиментите на 
юрисдикции, които доброволно са 
поели ангажимент за реформа и са 
включени в приложение ІІ, когато на 5 
декември 2017 г. е публикуван първият 
списък на ЕС;
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20.3.2019 A8-0170/17

Изменение 17
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 320

Предложение за резолюция Изменение

320. призовава европейските 
финансови институции153 да разгледат 
възможността за прилагане на засилена 
и по-строга комплексна проверка на 
база отделни проекти по отношение на 
юрисдикции, включени в приложение II 
към списъка на ЕС, за да се предотврати 
инвестирането на средства от ЕС в 
субекти в трети държави, които не 
спазват данъчните стандарти на ЕС, или 
предоставянето на средства от ЕС чрез 
такива субекти; отбелязва обявената 
нова политика на ЕИБ относно 
юрисдикциите, която не спазват 
правилата, и призовава тази политика 
да бъде редовно актуализирана и да 
включва повишени изисквания за 
прозрачност в съответствие със 
стандартите на ЕС;

_______________
153 А именно Европейската 
инвестиционна банка и Европейската 
банка за възстановяване и развитие.

320. призовава европейските 
финансови институции153 да разгледат 
възможността за прилагане на засилена 
и по-строга комплексна проверка на 
база отделни проекти по отношение на 
юрисдикции, включени в приложение II 
към списъка на ЕС, за да се предотврати 
инвестирането на средства от ЕС в 
субекти в трети държави, които не 
спазват данъчните стандарти на ЕС, или 
предоставянето на средства от ЕС чрез 
такива субекти; отбелязва одобрението 
на ЕИБ на преразгледаната политика 
на групата по отношение на слабо 
регулираните и непрозрачните 
юрисдикции и юрисдикциите, които 
не оказват съдействие, и призовава 
тази политика да бъде редовно 
актуализирана и да включва повишени 
изисквания за прозрачност в 
съответствие със стандартите на ЕС; 
призовава ЕИБ да публикува тази 
политика веднага щом бъде приета; 
призовава за еднакви условия на 
конкуренция и за прилагане на еднакви 
стандарти във всички европейски 
финансови институции;
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_______________
153 А именно Европейската 
инвестиционна банка и Европейската 
банка за възстановяване и развитие.
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