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BG Единство в многообразието BG 

6.12.2017 B8-0660/13 

Изменение  13 

Петер Симон 

от името на групата S&D 

 

Предложение за препоръка B8-0660/2017 

Вернер Ланген, Йепе Кофод, Петър Йежек 

от името на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо 

администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на 

пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Проект на препоръка до Съвета и Комисията след разследването във връзка с 

изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Предложение за препоръка 

Параграф 153 a (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

 153a. подчертава, че ЕС следва да 

предоговори своите търговски, 

икономически и други съответни 

двустранни споразумения с 

Швейцария с оглед на привеждането 

им в съответствие с политиката на 

ЕС за борба с данъчните измами и 

законодателството на ЕС относно 

изпирането на пари и финансирането 

на тероризма, така че да се 

отстранят сериозни недостатъци в 

швейцарската система за надзор, 

които позволяват продължаване на 

политиката на вътрешна банкова 

тайна, създаване на офшорни 

структури из целия свят, данъчни 

измами, несъставляващо 

престъпление отклонение от данъчно 

облагане, слаб надзор, неадекватно 

саморегулиране на задължените 

субекти и агресивно наказателно 

преследване и сплашване на лицата, 

подаващи сигнали за нередности; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/14 

Изменение  14 

Петер Симон 

от името на групата S&D 

 

Предложение за препоръка B8-0660/2017 

Вернер Ланген, Йепе Кофод, Петър Йежек 

от името на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо 

администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на 

пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Проект на препоръка до Съвета и Комисията след разследването във връзка с 

изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами 

Предложение за препоръка 

Параграф 25 a (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

 25a. отбелязва, че според 

последните данни на Организацията 

за икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР) относно преките 

чуждестранни инвестиции 

Люксембург и Нидерландия заедно 

имат повече входящи чуждестранни 

инвестиции, отколкото САЩ, 

огромната част от които е в 

дружества със специална 

инвестиционна цел без съществена 

икономическа дейност, а Ирландия 

има повече входящи чуждестранни 

инвестиции, отколкото Германия 

или Франция; посочва, че съгласно 

малтийската национална 

статистическа служба 

чуждестранните инвестиции в 

Малта са в размер на 1474% от 

размера на нейната икономика; 

отбелязва, че според проучване, 

проведено от Университета в 

Амстердам, 23% от всички 

корпоративни инвестиции, които в 

крайна сметка са достигнали до 

данъчни убежища, са преминали през 

Нидерландия; счита, че тези данни са 

ясен знак за това, че някои държави 
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членки улесняват прекомерни 

дейности по прехвърляне на печалби 

за сметка на други държави членки; 

поради това призовава Комисията да 

разглежда Люксембург, Нидерландия, 

Ирландия и Малта като данъчни 

убежища; 

Or. en 

 

 


