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20.3.2019 A8-0170/34

Изменение 34
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун, Жорди Соле, Макс 
Андерсон
от името на групата Verts/ALE

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 
възможно най-скоро;

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 
възможно най-скоро;
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______________
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 четвъртата 
директива за борба с изпирането на 
пари. Ирландия е транспонирала много 
ограничена част от правилата и срещу 
нея също започна производство пред 
Съда на Европейския съюз. На 7 март 
2019 г. Комисията изпрати 
мотивирано становище до Австрия и 
Нидерландия, както и официално 
уведомително писмо до Чешката 
република, Унгария, Италия, 
Словения, Швеция и Обединеното 
кралство за това, че не са 
транспонирали изцяло четвъртата 
директива за борба с изпирането на 
пари.  

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/35

Изменение 35
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун, Жорди Соле, Макс 
Андерсон
от името на групата Verts/ALE
Йепе Кофод, Петер Симон, Перванш Берес, Паул Танг, Евелин Регнер, Виржини 
Розиер, Рамон Хауреги Атондо, Мади Делво
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 244

Предложение за резолюция Изменение

244. призовава Комисията да 
разработи специализирани курсове за 
обучение на ЗФР, по-специално по 
отношение на по-малкия капацитет в 
някои държави членки; отбелязва, че 
Групата Егмонт, която обединява 159 
ЗФР, има за цел да засили оперативното 
им сътрудничество, като насърчава 
продължаването и изпълнението на 
многобройни проекти; очаква оценката 
на Комисията на рамката за 
сътрудничество на ЗФР с трети държави 
и пречките пред сътрудничеството 
между ЗФР в Съюза и възможностите за 
подобряването му, включително 
възможността за създаване на 
механизъм за координиране и подкрепа; 
припомня, че тази оценка следва да бъде 
готова до 1 юни 2019 г.;

244. призовава Комисията да 
разработи специализирани курсове за 
обучение на ЗФР, по-специално по 
отношение на по-малкия капацитет в 
някои държави членки; отбелязва, че 
Групата Егмонт, която обединява 159 
ЗФР, има за цел да засили оперативното 
им сътрудничество, като насърчава 
продължаването и изпълнението на 
многобройни проекти; очаква оценката 
на Комисията на рамката за 
сътрудничество на ЗФР с трети държави 
и пречките пред сътрудничеството 
между ЗФР в Съюза и възможностите за 
подобряването му, включително 
възможността за създаване на 
механизъм за координиране и подкрепа; 
припомня, че тази оценка следва да бъде 
готова до 1 юни 2019 г.; призовава 
Комисията да разгледа тази 
възможност, за да изготви 
законодателно предложение за ЗФР 
на ЕС, което да създаде център за 
съвместна дейност по разследване и 
координиране, разполагащ с 
автономни правомощия и 
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компетентност за разследване на 
трансграничната финансова 
престъпност, както и с механизъм за 
ранно предупреждение; счита, че 
това ЕЗФР на ЕС следва да играе 
широка роля в координирането, 
подпомагането и подкрепата на 
звената на държавите членки за 
финансово разузнаване в 
трансгранични случаи, за да се 
разшири обменът на информация, да 
се гарантират съвместни анализи на 
трансграничните случаи и да се 
осигури силна координация на 
работата;

Or. en



AM\1180251BG.docx PE637.644v01-00

BG Единство в многообразието BG

20.3.2019 A8-0170/36

Изменение 36
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун, Жорди Соле, Макс 
Андерсон
от името на групата Verts/ALE

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 258

Предложение за резолюция Изменение

258. отбелязва, че по отношение на 
доверителната собственост, 
националните регистри ще бъдат 
достъпни само за онези, които 
демонстрират законен интерес за 
достъп; подчертава, че държавите 
членки остават свободни да 
откриват регистрите на 
собствениците за доверителна 
собственост на обществеността, 
както вече беше препоръчано от 
Парламента; приканва държавите 
членки да създадат свободно достъпни и 
отворени регистри на данни; припомня 
във всеки случай, че таксата, която те 
могат да решат да наложат, не следва да 
надвишава административните разходи 
за предоставяне на наличната 
информация, включително разходите за 
поддръжка и разработване на 
регистрите;

258. отбелязва, че по отношение на 
доверителната собственост, 
националните регистри ще бъдат 
достъпни само за онези, които 
демонстрират законен интерес за 
достъп; призовава Комисията да 
направи предложение за 
преразглеждане на Директивата за 
борба с изпирането на пари, с цел 
осигуряването на достъп на 
обществеността до информация за 
действителните собственици на 
доверително имущество и за други 
подобни юридически конструкции; 
приканва държавите членки да създадат 
свободно достъпни и отворени регистри 
на данни; припомня във всеки случай, 
че таксата, която те могат да решат да 
наложат, не следва да надвишава 
административните разходи за 
предоставяне на наличната информация, 
включително разходите за поддръжка и 
разработване на регистрите;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/37

Изменение 37
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун, Жорди Соле, Макс 
Андерсон
от името на групата Verts/ALE

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 283 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

283а. приветства факта, че на 
13 февруари 2019 г. Комисията прие 
нов списък с 23 трети държави и 
територии 1а, в които са налице 
стратегически слабости в техните 
национални уредби за борба с 
изпирането на пари и с 
финансирането на тероризма; 
изразява съжаление, че Съветът се 
противопостави на предложения от 
Комисията делегиран акт; насърчава 
Комисията да вземе предвид всички 
изразени опасения и да предложи нов 
делегиран акт във възможно най-
кратък срок;
_____________
1аАфганистан, Американска Самоа, 
Бахамски острови, Ботсуана, 
Демократична народна република 
Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, 
Ирак, Либия, Нигерия, Панама, 
Пакистан, Пуерто Рико, Самоа, 
Саудитска Арабия, Шри Ланка, 
Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, 
Американски Вирджински острови и 
Йемен.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/38

Изменение 38
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун, Жорди Соле, Макс 
Андерсон
от името на групата Verts/ALE
Йепе Кофод, Петер Симон, Перванш Берес, Паул Танг, Евелин Регнер, Виржини 
Розиер, Рамон Хауреги Атондо
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 288 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 288а. изразява загриженост във 
връзка с ускоряването на глобалната 
надпревара за намаляване на 
номиналната ставка на 
корпоративния данък1а;
____________
1асредната ставка на корпоративния 
данък в рамките на ОИСР е спаднала 
от 32,5% през 2000 г. на 23,9% през 
2018 г. Като цяло 22 от 38-те 
държави, които са обект на 
проучване в последния доклад на 
ОИСР за реформата на данъчната 
политика за 2018 г., вече прилагат 
съвкупни ставки на корпоративния 
данък, равни на или под 25%, в 
сравнение със само шест държави 
през 2000 г.; Източник: OECD and 
Selected Partner Economies, Tax Policy 
Reforms 2018 (ОИСР и избрани 
партньорски икономики, реформи на 
данъчната политика за 2018 г.). 
Заслужава също така да се посочи, че 
ЕС-28 вече е доста под това ниво, 
като средната ставка на 
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корпоративния данък за 2018 г. е 
21,9%, докато през 2000 г. е била 32%, 
съгласно проучванията на 
Комисията, озаглавени „Taxation 
Trends in the European Union - Data for 
the EU Member States, Iceland and 
Norway, 2018 Edition“ („Тенденции в 
данъчното облагане в Европейския 
съюз – Данни за държавите — членки 
на ЕС, Исландия и Норвегия, издание 
2018 г.“) (стр. 36) и „‘Taxation Trends 
in the European Union - Data for the EU 
Member States, Iceland and Norway, 
2015 Edition“ („Тенденции в 
данъчното облагане в Европейския 
съюз – Данни за държавите — членки 
на ЕС, Исландия и Норвегия, издание 
2015 г.“) (стр. 147). 

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

20.3.2019 A8-0170/39

Изменение 39
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун, Жорди Соле, Макс 
Андерсон
от името на групата Verts/ALE

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 297

Предложение за резолюция Изменение

297. изразява съжаление във връзка с 
факта, че в първоначалния процес на 
съставяне на списък на ЕС са били 
обсъдени само трети държави; 
отбелязва, че в рамките на европейския 
семестър Комисията установи 
недостатъци в данъчните системи на 
някои държави членки, които улесняват 
агресивното данъчно планиране; 
приветства при все това изявлението на 
председателя на групата „Кодекс за 
поведение“  (Данъчно облагане на 
предприятия) по време на изслушването 
в комисията TAX3 от 10 октомври 2018 
г. относно възможността за извършване 
на проверка на държавите членки по 
същите критерии, установени за списъка 
на ЕС, в контекста на преразглеждане на 
мандата на групата „Кодекс за 
поведение“143;

_____________
143 Размяна на мнения в комисията 
TAX3 с Фабриция Лапекореля, 
председател на групата „Кодекс за 
поведение“ (Данъчно облагане на 
предприятия), проведена на 10 октомври 
2018 г.

297. изразява съжаление във връзка с 
факта, че в първоначалния процес на 
съставяне на списък на ЕС са били 
обсъдени само трети държави; 
отбелязва, че в рамките на европейския 
семестър Комисията установи 
недостатъци в данъчните системи на 
някои държави членки, които улесняват 
агресивното данъчно планиране; 
подчертава, че агресивните данъчни 
практики и нелоялната данъчна 
конкуренция не следва да бъдат 
позволявани в Съюза; приветства при 
все това изявлението на председателя на 
групата „Кодекс за поведение“  
(Данъчно облагане на предприятия) по 
време на изслушването в комисията 
TAX3 от 10 октомври 2018 г. относно 
възможността за извършване на 
проверка на държавите членки по 
същите критерии, установени за списъка 
на ЕС, в контекста на преразглеждане на 
мандата на групата „Кодекс за 
поведение“143; призовава групата 
„Кодекс за поведение“ да стори това 
незабавно; призовава Комисията да 
обмисли създаването на механизъм на 
ЕС за мониторинг и евентуално 
санкциониране на държавите членки, 
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чиито данъчни закони противоречат 
на принципите и ценностите на 
доброто данъчно управление; 
____________
143 Размяна на мнения в комисията 
TAX3 с Фабриция Лапекореля, 
председател на групата „Кодекс за 
поведение“ (Данъчно облагане на 
предприятия), проведена на 10 октомври 
2018 г.

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

20.3.2019 A8-0170/40

Изменение 40
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун, Жорди Соле, Макс 
Андерсон
от името на групата Verts/ALE

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 302 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 302а. Препоръчва черните списъци да 
се изготвят от група независими 
експерти вместо от групата „Кодекс 
за поведение“, за да се повиши 
обективността и прозрачността на 
списъка на ЕС и да се изключи всяка 
политическа намеса; счита, че един 
по-прозрачен и обективен списък на 
ЕС ще подобри доверието в ЕС в 
борбата му срещу данъчните 
убежища; отбелязва, че съгласно 
неотдавнашно проучване 1а пет 
държави членки биха били счетени за 
данъчни убежища, ако се проверяваха 
въз основа на критериите на ЕС, и по-
специално Кипър, Ирландия, 
Люксембург, Малта и Нидерландия;     
ето защо настоява, че е необходимо 
справяне с агресивните данъчни 
практики на някои държави членки в 
рамките на Съюза, за да се запази 
доверието в ЕС в борбата му срещу 
данъчните убежища; 
_________________
1a Oxfam 2019, доклад‘ Off the hook’, 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
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Изменение 41
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун, Жорди Соле, Макс 
Андерсон
от името на групата Verts/ALE

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 през 2018 г. 
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; отбелязва, 
че през 2019 г. Комисията отново 
критикува седем държави членки1a – 
Кипър, Унгария, Ирландия, 
Люксембург, Малта, Нидерландия и 
Обединеното кралство – по същата 
причина; 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.
1а Доклади по държави 2019 г.; 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
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Изменение 42
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун, Жорди Соле, Макс 
Андерсон
от името на групата Verts/ALE

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. приветства актуализирания 
списък на неоказващите съдействие 
юрисдикции, включващ 15 юрисдикции 
и територии, приет от Съвета на 12 
март 2019 г.1а; приветства 
публикуването от Съвета на оценката 
по държави във връзка с изпълнението 
(или липсата на изпълнение) на 
критерий 2 от третите държави 
относно данъчното облагане;  
призовава групата „Кодекс за 
поведение“ да подобри възможно най-
скоро критериите за наблюдение 
върху третите държави, в т.ч.  върху 
прозрачността около 
действителните собственици на 
доверително имущество; 
__________________

1a  Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудски 
острови, Доминика, Фиджи, Гуам, 
Маршалови острови, Оман, Вануату, 
Обединени арабски емирства, Самоа, 
Тринидад и Тобаго, Американска 
Самоа и Американски Вирджински 
острови.
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Изменение 43
Моли Скот Кейто, Свен Гиголд, Ева Жоли, Ернест Уртасун, Жорди Соле, Макс 
Андерсон
от името на групата Verts/ALE

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 328 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 328а. настоятелно призовава 
държавите членки да преразгледат и 
актуализират двустранните 
споразумения за данъчно облагане 
между държавите членки и с трети 
държави с цел запълване на правните 
пропуски, които стимулират 
основани на данъчни съображения 
търговски практики, чиято цел е 
избягването на данъци;

Or. en


