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6.12.2017 B8-0660/38 

Изменение  38 

Мигел Виегаш, Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин 

Ширдеван, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, София Сакорафа, Меря 

Кюльонен, Николаос Хундис, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Марина 

Албиол Гусман, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, 

Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 1 a (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  1a. счита, че всички случаи на 

изтичане на информация досега, 

включително Досиетата от Панама, 

Досиетата от рая и други скандали, 

подчертаха провала на 

господстващата икономическа 

система и нейната неспособност да 

се справи и да предотврати 

съществуването на данъчни 

убежища, отклонението от данъчно 

облагане и избягването на данъци; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/39 

Изменение  39 

Мигел Виегаш, Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин 

Ширдеван, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, Николаос Хундис, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Марина Албиол Гусман, Сабине Льозинг, 

Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Барбара Спинели, Палома Лопес 

Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 1 б (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  1б. подчертава, че 

капиталистическата глобализация и 

свободното движение на капитали 

създадоха идеалните условия за 

оформянето на схеми за свиване на 

данъчната основа и за прехвърляне на 

печалби и в същото време заложиха 

структурна неравнопоставеност в 

разработването на политиките в 

полза на собствениците на капитал и 

мултинационалните предприятия, 

което послужи за насърчаване на 

различията и асиметриите между 

страните и социалните класи; 

подчертава освен това, че свободното 

движение на капитали, 

дерегулацията и либерализацията на 

финансовата и банковата система, 

както и нарастващата данъчна 

конкуренция между държавите 

членки – всички, насърчавани от 

институциите и законодателството 

на ЕС с подкрепата на европейската 

десница и социалната демокрация – са 
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в основата на разрастването на 

схемите за отклонение от данъчно 

облагане и избягване на данъци, както 

и на свързаните с тях скандали; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/40 

Изменение  40 

Мигел Виегаш, Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин 

Ширдеван, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, София Сакорафа, Меря 

Кюльонен, Николаос Хундис, Хосу Хуаристи Абаунс, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, 

Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 1 в (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  1в. счита, че данъчните убежища, 

отклонението от данъчно облагане и 

избягването на данъци допринесоха за 

увеличаване на неравенствата, като 

лишават държавите от приходите, 

необходими за предоставяне на 

обществено, качествено и безплатно 

образование и здравни услуги, 

социална сигурност и достъпно 

жилищно настаняване и транспорт, 

както и за изграждането на ключова 

инфраструктура за постигането на 

социално развитие и икономически 

растеж; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/41 

Изменение  41 

Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин Ширдеван, Стелиос 

Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Мари-

Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Хосу 

Хуаристи Абаунс, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Марина Албиол 

Гусман, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Хавиер Кусо 

Пермуй, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 1 г (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  1г. счита, че Комисията и 

държавите членки следва да вземат 

предвид разкритията на 

Международния консорциум на 

разследващите журналисти във 

връзка с Досиетата от Панама и 

бележките на специалните 

докладчици на ООН и на различни 

експерти по отношение на 

последиците от отклонението от 

данъчно облагане, избягването на 

данъци и изпирането на пари върху 

правата на жените, тъй като 

отклонението от данъчно облагане и 

избягването на данъци оказват 

влияние върху неравенството между 

половете като ограничават 

наличните ресурси за политики, 

насочени към намаляване на 

неравенството между половете и 

увеличаване на равенството на 

национално и международно 

равнище1, а изпирането на пари 
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оказва въздействие върху 

неравенството между половете като 

прикрива произхода на активите, 

придобити чрез трафик на хора2; 

______________ 

1 UN Final study on illicit financial flows, human 

rights and the 2030 Agenda for Sustainable 

Development of the Independent Expert on the 

effects of foreign debt and other related 

international financial obligations of States on the 

full enjoyment of all human rights, particularly 

economic, social and cultural rights 

(„Окончателно проучване на ООН 

незаконните финансови потоци, правата на 

човека и Програмата за устойчиво развитие 

до 2030 г.“, изготвено от Независимия 

експерт по въпросите на въздействието на 

външния дълг и другите свързани 

международни финансови задължения на 

държавите върху пълноценното упражняване 

на всички права на човека, по-специално на 

икономическите, социалните и културните 

права), 15 януари 2015 г. 

2 FES, ‘Illicit Financial Flows Undermining 

Gender Justice’ („Незаконните финансови 

потоци, подкопаващи справедливостта по 

отношение на половете“), декември 2016 г. 

Or. en 



 

AM\1141469BG.docx  PE614.273v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.12.2017 B8-0660/42 

Изменение  42 

 Патрик Льо Ярик, Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Мигел Виегаш, Мартин 

Ширдеван, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, Меря Кюльонен, Хосу 

Хуаристи Абаунс, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Марина Албиол 

Гусман, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Хавиер Кусо 

Пермуй, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 8 а (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  8а. потвърждава, че данъчното 

законодателство, наскоро прието в 

Съединените щати, ще доведе до нов 

кръг на данъчна конкуренция и до по-

нататъшно отдалечаване от 

препоръките на Независимата 

комисия за реформа на 

международното корпоративно 

данъчно облагане; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/43 

Изменение  43 

 Мигел Виегаш, Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин 

Ширдеван, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, Меря Кюльонен, Хосу 

Хуаристи Абаунс, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Марина Албиол 

Гусман, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Хавиер Кусо 

Пермуй, Барбара Спинели, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 8 б (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  8б. отбелязва със загриженост 

липсата на амбициозни и конкретни 

мерки за борба срещу данъчните 

убежища; във връзка с това обръща 

внимание на факта, че само 

увеличаването на прозрачността 

няма да бъде достатъчно за справяне 

с този проблем; следователно 

подчертава, че е необходимо спешно 

да се настоява за международно 

сътрудничество и многостранен 

подход, в който трябва да бъдат 

ангажирани развитите и 

развиващите се страни; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/44 

Изменение  44 

Мигел Виегаш, Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин 

Ширдеван, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, София Сакорафа, Меря 

Кюльонен, Хосу Хуаристи Абаунс, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, 

Марина Албиол Гусман, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Димитриос 

Пападимулис, Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 8 в (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  8в. призовава държавите членки и 

институциите на ЕС да подкрепят и 

насърчават междуправителствена 

среща на върха, организирана на 

равнище ООН, с оглед на 

формулирането на пътна карта и 

съвместен план за действие с цел да 

се сложи край на съществуването на 

данъчни убежища; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/45 

Изменение  45 

Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин Ширдеван, Мигел 

Виегаш, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, София Сакорафа, Меря 

Кюльонен, Хосу Хуаристи Абаунс, Марина Албиол Гусман, Сабине Льозинг, 

Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Хавиер Кусо Пермуй, Барбара 

Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 24 a (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  24a. препоръчва временно 

преустановяване на режимите за 

еквивалентност в сектора на 

финансовите услуги с трети 

държави, посочени в списъка на 

данъчни юрисдикции, които не 

оказват съдействие, както и 

отмяната на споразуменията за 

избягване на двойното данъчно 

облагане; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/46 

Изменение  46 

Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин Ширдеван, Стелиос 

Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Мари-

Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Хосу 

Хуаристи Абаунс, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Марина Албиол 

Гусман, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Хавиер Кусо 

Пермуй, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 24 б (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  24б. призовава също така да бъдат 

прилагани санкции за дружества, 

банки, счетоводни дружества, 

адвокатски кантори и данъчни 

консултанти, за които е доказано, че 

са участвали в незаконни, вредни или 

неправомерни дейности с юрисдикции, 

които не оказват съдействие, или за 

които е доказано, че са улеснявали 

незаконни, вредни или неправомерни 

корпоративни данъчни режими, 

включващо правни средства в тези 

юрисдикции; 

Or. en 
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Изменение  47 

Мигел Урбан Креспо, Мат Карти, Патрик Льо Ярик, Мартин Ширдеван, Стелиос 

Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Мари-

Кристин Вержиа, Мари-Пиер Вю, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Хосу 

Хуаристи Абаунс, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Марина Албиол 

Гусман, Сабине Льозинг, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Хавиер Кусо 

Пермуй, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 27 a (нов) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

  27a. подчертава спешната 

необходимост от изготвяне на общ 

списък на високорисковите държави 

от гледна точка на изпирането на 

пари, който да включва случаи от ЕС; 

Or. en 

 

 


