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Изменение 1
Моника Луиза Маковей

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

посочва, че като цяло разходите във 
връзка с укриването на данъци в ЕС са 
по-високи от общия размер на 
бюджетните средства за здравеопазване 
в Съюза и че ако укриването на данъци 
можеше да бъде спряно, дефицитът на 
всички държави — членки на ЕС, 
можеше да бъде изплатен само за 8,8 
години*;

посочва, че според оценките на 
Комисията около 1 трилион евро се 
губят в ЕС всяка година от укриване и 
избягване на данъци; подчертава, че 
като цяло разходите във връзка с 
укриването на данъци в ЕС са по-високи 
от общия размер на бюджетните 
средства за здравеопазване в Съюза и че 
ако укриването на данъци можеше да 
бъде спряно, дефицитът на всички 
държави — членки на ЕС, можеше да 
бъде изплатен само за 8,8 години1;

Or. en

Изменение 2
Корнелис де Йонг, Барт Стас

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

посочва, че като цяло разходите във 
връзка с укриването на данъци в ЕС са 
по-високи от общия размер на 
бюджетните средства за здравеопазване 
в Съюза и че ако укриването на данъци 
можеше да бъде спряно, дефицитът на 
всички държави — членки на ЕС, 
можеше да бъде изплатен само за 8,8 

посочва, че като цяло разходите във 
връзка с укриването и избягването на 
данъци в ЕС са по-високи от общия 
размер на бюджетните средства за 
здравеопазване в Съюза и че ако 
укриването и избягването на данъци 
можеше да бъде спряно, дефицитът на 
всички държави — членки на ЕС, 
можеше да бъде изплатен само за 8,8 

                                               
1 „Премахване на разликата в данъчното облагане в Европа“, доклад за Групата на Прогресивния алианс 

на социалистите и демократите в Европейския парламент от Ричард Мърфи, член на Института на 
експерт-счетоводителите в Англия и Уелс, Директор, Tax Research UK.
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години*; години1;

Or. en

Изменение 3
Михаел Тойрер

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че прозрачната, 
неусложнена данъчна система дава 
възможност за премахване на 
бюрократичните и административни 
пречки и така намалява разходите по 
събирането на данъците; 

Or. de

Изменение 4
Михаел Тойрер

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. отбелязва, че премахването на 
данъчните привилегии създава поле за 
мащабни реформи, които да доведат 
до несложна, разбираема и 
справедлива система на данъчно 
облагане;

Or. de

                                                                                                                                                  
1 „Премахване на разликата в данъчното облагане в Европа“, доклад за Групата на Прогресивния алианс 

на социалистите и демократите в Европейския парламент от Ричард Мърфи, член на Института на 
експерт-счетоводителите в Англия и Уелс, Директор, Tax Research UK.
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Изменение 5
Ян Мьолдер

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че определението за 
понятието „данъчни убежища“ е вече 
неактуално и че в държавите членки все 
по-често се прибягва до (полу-) легални 
начини за избягване или намаляване на 
данъчните задължения: например само 
за една година трансферите от 
дружества „пощенски кутии“ във и 
през Холандия се очаква да възлязат 
на 8000 милиарда евро;

2. отбелязва, че определението за 
понятието „данъчни убежища“ е вече 
неактуално и че в държавите членки все 
по-често се прибягва до (полу-) легални 
начини за избягване или намаляване на 
данъчните задължения. 

Or. en

Изменение 6
Корнелис де Йонг, Барт Стас

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че определението за 
понятието „данъчни убежища“ е вече 
неактуално и че в държавите членки все 
по-често се прибягва до (полу-) легални 
начини за избягване или намаляване на 
данъчните задължения: например само 
за една година трансферите от 
дружества „пощенски кутии“ във и през 
Холандия се очаква да възлязат на 
8000 милиарда евро;

2. отбелязва, че определението за 
понятието „данъчни убежища“ е вече 
неактуално и че в държавите членки все 
по-често се прибягва до (полу-) легални 
начини за избягване или намаляване на 
данъчните задължения: например само 
за една година трансферите от 
дружества „пощенски кутии“ в и през 
Нидерландия се очаква да възлязат на 
8000 милиарда евро, независимо от 
факта, че наскоро нидерландският 
парламент прие резолюция 1 , с която 
осъжда квалифицирането на 
Нидерландия като данъчно убежище;

                                               
1 резолюция Van Vliet №. 35 (25087)
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Or. en

Изменение 7
Марта Андриасън

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че определението за 
понятието „данъчни убежища“ е вече 
неактуално и че в държавите членки 
все по-често се прибягва до (полу-)
легални начини за избягване или 
намаляване на данъчните задължения: 
например само за една година 
трансферите от дружества „пощенски 
кутии“ във и през Холандия се очаква да 
възлязат на 8000 милиарда евро;

2. отбелязва, че в държавите членки все 
по-често се прибягва до легални начини 
за избягване или намаляване на 
данъчните задължения като пряк и 
търсен резултат от 
функционирането на единния пазар:
например се твърди, че само за една 
година трансферите от дружества 
„пощенски кутии“ в и през Нидерландия
възлизат на 8000 милиарда евро;

Or. en

Изменение 8
Михаел Тойрер

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че масовото укриване на 
данъци от страна на по-големите 
дружества е с опустошителни 
последици за дисциплината на по-
малките дружества в качеството им на 
данъкоплатци, и дори на физическите 
лица, тъй като укриването на данъци се 
налага като общоприето правило; 

3. подчертава, че масовото укриване на 
данъци от страна на по-големите 
дружества е с опустошителни 
последици за дисциплината на по-
малките дружества в качеството им на 
данъкоплатци, и дори на физическите 
лица, тъй като укриването на данъци се 
налага като общоприето правило; 
подчертава, че укриването на данъци 
и данъчните измами са улеснени от 
сложните непрозрачни системи на 
данъчно облагане и че неясното 
данъчно законодателство предоставя, 
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посредством гъвкаво тълкуване на 
законите, възможност на някои 
дружества и физически лица да 
намаляват данъчната си тежест за 
сметка на други;

Or. de

Изменение 9
Теодорос Скилакакис

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че масовото укриване на 
данъци от страна на по-големите 
дружества е с опустошителни 
последици за дисциплината на по-
малките дружества в качеството им на 
данъкоплатци, и дори на физическите 
лица, тъй като укриването на данъци се 
налага като общоприето правило;

3. подчертава, че масовото укриване на 
данъци от страна на по-големите 
дружества е с опустошителни 
последици за дисциплината на по-
малките дружества в качеството им на 
данъкоплатци, и дори на физическите 
лица, тъй като укриването на данъци се 
налага като общоприето правило и 
въвеждането на допълнителна 
данъчна тежест за физическите и 
юридически лица се дължи, наред с 
другото, на това укриване на данъци;

Or. en

Изменение 10
Корнелис де Йонг, Барт Стас

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че масовото укриване на 
данъци от страна на по-големите 
дружества е с опустошителни 
последици за дисциплината на по-
малките дружества в качеството им на 
данъкоплатци, и дори на физическите 
лица, тъй като укриването на данъци се 

3. подчертава, че масовото укриване и 
избягване на данъци от страна на по-
големите дружества е с опустошителни 
последици за дисциплината на по-
малките дружества в качеството им на 
данъкоплатци, и дори на физическите 
лица, тъй като укриването и 
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налага като общоприето правило; избягването на данъци се налага като 
общоприето правило;

Or. en

Изменение 11
Марта Андриасън

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че масовото укриване
на данъци от страна на по-големите 
дружества е с опустошителни
последици за дисциплината на по-
малките дружества в качеството им 
на данъкоплатци, и дори на физическите 
лица, тъй като укриването на данъци 
се налага като общоприето правило;

3. отбелязва, че избягването на данъци 
от страна на по-големите дружества, 
може да има вредни последици за 
дисциплината на малките и средни 
предприятия в качеството им на 
данъкоплатци, и на физическите лица, 
които са в по-малка степен способни 
да се възползват от наличните 
облекчения и може да допринесе за 
това укриването на данъци да се 
превърне в приемлива възможност за 
МСП и физически лица;

Or. en

Изменение 12
Теодорос Скилакакис

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че дружествата, 
които използват укриването на 
данъци като бизнес стратегия (много 
от тях са по-малки и по-гъвкави) 
придобиват нечестно конкурентно 
предимство спрямо отворени 
дружества, които не могат да 
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използват подобни практики и така в 
края на краищата подкопават 
конкурентоспособността на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 13
Моника Луиза Маковей

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление, че огромните 
суми, плащани на Съюза от най-
големите дружества от тютюневия 
сектор въз основа на споразуменията, не
бяха използвани за мерки и програми за 
борба с измамите, а „90 % от тях бяха 
конфискувани“ от държавите членки, 
които ги включиха като доход в 
съответните си бюджети;

4. изразява съжаление, че от огромните 
суми, плащани на Съюза от най-
големите дружества от тютюневия 
сектор въз основа на споразуменията, 
само 9.7% бяха използвани за мерки и 
програми за борба с измамите, а 
оставащите 90,3 % от тях бяха 
включени като доход в съответните 
бюджети на държавите членки без да 
бъдат предназначени за програми и 
дейности, свързани с борбата с 
измамите;

Or. en

Изменение 14
Марта Андриасън

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление, че огромните 
суми, плащани на Съюза от най-
големите дружества от тютюневия 
сектор въз основа на споразуменията, не
бяха използвани за мерки и програми 
за борба с измамите, а „90 % от тях 

4. отбелязва, че голяма част от 
сумите, плащани на Съюза от най-
големите дружества от тютюневия 
сектор въз основа на споразуменията 
бяха съвсем уместно върнати на 
държавите членки, където могат да 
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бяха конфискувани“ от държавите 
членки, които ги включиха като доход 
в съответните си бюджети;

допринесат за намаляване на 
дефицитите;

Or. en

Изменение 15
Марта Андриасън

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че укриването на данъци 
в областта на ДДС влияе пряко на 
икономиките на държавите членки и 
бюджета на ЕС; припомня, че както 
посочва самата Сметна палата, 
„укриването на ДДС засяга финансовите 
интереси на държавите членки. То има 
въздействие върху бюджета на ЕС, тъй 
като води до по-ниски собствени 
ресурси от ДДС. Тази загуба се 
компенсира от собствените ресурси на 
база БНД, като по този начин се 
променя размерът на отделните вноски 
на държавите членки в бюджета на ЕС. 
Освен това данъчните измами засягат 
функционирането на вътрешния пазар и 
представляват пречка пред лоялната 
конкуренция*;

5. отбелязва обаче, че тъй като ДДС е 
„собствен ресурс“, укриването на 
данъци в областта на ДДС влияе пряко 
на икономиките на държавите членки и 
бюджета на ЕС; припомня, че както 
посочва самата Сметна палата, 
„укриването на ДДС засяга финансовите 
интереси на държавите членки. То има 
въздействие върху бюджета на ЕС, тъй 
като води до по-ниски собствени 
ресурси от ДДС. Тази загуба се 
компенсира от собствените ресурси на 
база БНД, като по този начин се 
променя размерът на отделните вноски 
на държавите членки в бюджета на ЕС. 
Освен това данъчните измами засягат 
функционирането на вътрешния пазар и 
представляват пречка пред лоялната 
конкуренция“1;

Or. en

Изменение 16
Ян Мьолдер

Проектостановище
Параграф 7

                                               
1 Специален доклад на Сметната палата № 13/2011, стр. 11, параграф 5.
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Проектостановище Изменение

7. изтъква, че откакто е въведен ДДС, 
моделът на неговото събиране не е 
променян; подчертава, че този модел е 
неактуален, като се имат предвид 
настъпилите многобройни промени в 
технологичната и икономическата 
среда, както и че това води до 
значителни загуби от мита, ДДС и 
акцизи;

7. изтъква, че откакто е въведен ДДС, 
моделът на неговото събиране не е 
променян; подчертава, че този модел е 
неактуален, като се имат предвид 
настъпилите многобройни промени в 
технологичната и икономическата 
среда, както и че това води до
значителни загуби от ДДС;

Or. en

Изменение 17
Марта Андриасън

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изтъква, че откакто е въведен ДДС, 
моделът на неговото събиране не е 
променян; подчертава, че този модел е 
неактуален, като се имат предвид 
настъпилите многобройни промени в 
технологичната и икономическата 
среда, както и че това води до 
значителни загуби от мита, ДДС и 
акцизи;

7. изтъква, че откакто е въведен ДДС, 
моделът на неговото събиране не е 
променян значително; отбелязва, че 
този модел е неактуален, като се имат 
предвид настъпилите многобройни 
промени в технологичната и 
икономическата среда; счита, че следва 
да бъдат разгледани други варианти, 
които са по-справедливи и при които 
са налице по-ниски разходи за 
спазване на изискванията;

Or. en

Изменение 18
Моника Луиза Маковей

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)
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Проектостановище Изменение

7a. подчертава, че несъвършенствата 
в трансграничното сътрудничество 
между данъчните администрации на 
държавите членки отслабват 
правилното приложение на 
регулаторната рамка на ЕС за ДДС, 
улесняват измамниците и 
дейностите, свързани с 
организираната престъпност и водят 
до значителни загуби, като тези, 
които се наблюдават поради 
разнородното прилагане на 
митническа процедура 42; изразява 
съжаление относно липсата на 
последователност и съгласуваност 
при обработването на 
идентификационните номера по ДДС 
на равнище митници; счита, че 
наличието на европейски данъчен 
идентификационен номер би довело до 
по-голяма прозрачност и еднородност 
при управлението на митническа 
процедура 42; по тази причина 
настоятелно призовава Комисията да 
предприеме проучвания по този 
въпрос възможно най-скоро;

Or. en

Изменение 19
Марта Андриасън

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изразява съжаление относно факта, 
че две важни инициативи, насочени към 
борбата с измамите с ДДС, а именно 
предложението за директива на Съвета 
за изменение на Директива 2006/112/ЕО 
относно общата система на данъка 

8. отбелязва факта, че две важни 
инициативи, насочени към борбата с 
измамите с ДДС, а именно 
предложението за директива на Съвета 
за изменение на Директива 2006/112/ЕО 
относно общата система на данъка 
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върху добавената стойност по 
отношение на механизъм за бързо 
реагиране срещу измамите с ДДС 
(COM(2012)0428 ) и предложението за 
директива на Съвета за изменение на 
Директива 2006/112/ЕО по отношение 
на незадължително и временно 
прилагане на механизма за 
самоначисляване във връзка с доставки 
на някои стоки и услуги, при които 
съществува риск от измами 
(COM(2009)0511), все още са блокирани 
в Съвета;

върху добавената стойност по 
отношение на механизъм за бързо 
реагиране срещу измамите с ДДС 
(COM(2012)0428 ) и предложението за 
директива на Съвета за изменение на 
Директива 2006/112/ЕО по отношение 
на незадължително и временно 
прилагане на механизма за 
самоначисляване във връзка с доставки 
на някои стоки и услуги, при които 
съществува риск от измами 
(COM(2009)0511), все още са блокирани 
в Съвета;

Or. en

Изменение 20
Марта Андриасън

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че правилното 
функциониране на митническия режим 
има преки последици за изчисляването 
на ДДС; е дълбоко обезпокоен, че 
митническите проверки в ЕС не 
функционират правилно, което води до 
значителни загуби на ДДС*; счита за 
неприемливо, че в повечето държави 
членки данъчните органи нямат пряк 
достъп до митническите данни, поради 
което автоматизираните кръстосани 
проверки чрез съпоставка с данъчните 
данни са невъзможни; посочва, че 
организираната престъпност е отлично 
запозната със слабостите на настоящата 
система;

9. отбелязва, че правилното 
функциониране на митническия режим 
има преки последици за изчисляването 
на ДДС; изразява загриженост, че 
митническите проверки в ЕС може да 
не функционират правилно, което води 
до значителни загуби на ДДС1; счита за 
неприемливо, че в повечето държави 
членки данъчните органи нямат пряк 
достъп до митническите данни, поради 
което автоматизираните кръстосани 
проверки чрез съпоставка с данъчните 
данни са невъзможни; посочва, че 
организираната престъпност е отлично 
запозната със слабостите на настоящата 
система;

                                               
1 В своя специален доклад № 13/2011 Сметната палата констатира, че само прилагането на митническа 
процедура 42 през 2009 г. е довело до загуби, оценени чрез екстраполация на приблизително 2,2 
милиарда евро във връзка със седемте държави членки, в които Палатата е извършила одит, което 
представлява 29 % от ДДС, теоретично дължим върху облагаемата сума на всички вносни операции по 
митническа процедура 42 през 2009 г. в тези държави — членки на ЕС.
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Or. en

Изменение 21
Корнелис де Йонг, Барт Стас

Проектостановище
Параграф 9 a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. изразява съгласието си с 
констатациите на ОИСР в доклада 
„Преодоляване на подкопаването на 
данъчната основа и прехвърлянето на 
печалби“1 относно необходимостта 
от ново тълкуване на идеята за 
мястото на стопанска дейност като 
основна база за данъчно облагане.
счита, като общ принцип, че 
данъчното облагане следва да се 
извършва на мястото, където се 
осъществяват икономически 
дейности, генериращи приход 
(принцип за „произход на 
богатството“);

Or. en

Изменение 22
Моника Луиза Маковей

Проектостановище
Параграф 10 a (нов)

Проектостановище Изменение

10a. във връзка с това настоява върху 
необходимостта от укрепване на 
правната рамка на Европейския съюз 

                                               
1 ОИСР (2013) Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en
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за изземване и конфискация на 
активи, включително и в случаи, 
които не са свързани с осъждане, и в 
съответствие с принципа „Следвай 
парите“ посредством изземването на 
собственост, за която чрез 
гражданскоправни способи е 
установено, че е получена в резултат 
от или е била средство за извършване 
на престъпление;

Or. en

Изменение 23
Теодорос Скилакакис

Проектостановище
Параграф 10 a (нов)

Проектостановище Изменение

10a. изтъква, че като се има предвид 
доклада на OLAF от 2011 г. и прегледа 
на напредъка на съдебните 
производства за производствата, 
образувани в периода 2006 - 2011 г., 
съгласно който повече от половината 
производства са висящи и очакват 
решение, следва да бъде отделено 
специално внимание на случаите, 
свързани с измами в митниците, 
които са сред областите с най-висок 
процент на системна корупция в 
Европа1;

Or. en

Изменение 24
Корнелис де Йонг, Барт Стас
                                               
1 Тематичен доклад относно областите на системната корупция в публичната администрация на 
държавите членки и относно мерките, които да се противопоставят на нейното отрицателно въздействие 
върху Европейския съюз, комисия по организирана престъпност, корупция и изпиране на пари, ноември 
2012 г.
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Проектостановище
Параграф 10 a (нов)

Проектостановище Изменение

10a. подкрепя призива на ОИСР и Г-20 
за глобален и подробен план за 
действие, основан на задълбочен 
анализ на идентифицираните 
практики на подкопаване на 
данъчната основа и прехвърлянето на 
печалби с оглед предоставянето на 
конкретни решения за съобразяване 
на международните стандарти с 
настоящата световна икономическа 
среда;

Or. en

Изменение 25
Моника Луиза Маковей

Проектостановище
Параграф 10 б (нов)

Проектостановище Изменение

10б. подчертава, че следва да бъде 
насърчавана независимата 
разследваща журналистика, тъй 
като тя е от жизненоважно значение 
за разкриване на схеми за измама, 
корупция и организирана 
престъпност;

Or. en

Изменение 26
Jan Mulder

Проектостановище
Параграф 11
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Проектостановище Изменение

11. подчертава потенциала на 
електронното управление по отношение 
на увеличаването на прозрачността и 
борбата с измамите и корупцията, чрез 
което да се допринесе за защита на 
публичните средства; подчертава, че 
Европа изостава от своите 
индустриални партньори, наред с 
другото поради липсата на оперативна 
съвместимост на системите*; 
подчертава, че Европа трябва да 
увеличи усилията си за въвеждане на 
следващото поколение форми на 
електронно управление, чрез които ще 
се осигури по-голяма прозрачност в 
публичните финанси;

11. подчертава потенциала на 
електронното управление по отношение 
на увеличаването на прозрачността и 
борбата с измамите и корупцията, чрез 
което да се допринесе за защита на 
публичните средства; подчертава 
необходимостта от 
законодателство, което позволява 
постоянни иновации; подчертава, че 
Европа изостава от своите 
индустриални партньори, наред с 
другото поради липсата на оперативна 
съвместимост на системите1; 
подчертава, че Европа трябва да 
увеличи усилията си за въвеждане на 
следващото поколение форми на 
електронно управление, чрез които ще 
се осигури по-голяма прозрачност в 
публичните финанси;

Or. en

Изменение 27
Теодорос Скилакакис

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. подчертава потенциала на 
електронното управление по отношение 
на увеличаването на прозрачността и 
борбата с измамите и корупцията, чрез 
което да се допринесе за защита на 
публичните средства; подчертава, че 
Европа изостава от своите 
индустриални партньори, наред с 
другото поради липсата на оперативна 

11. подчертава потенциала на 
електронното управление по отношение 
на увеличаването на прозрачността и 
борбата с измамите и корупцията, чрез 
което да се допринесе за защита на 
публичните средства; подчертава, че 
Европа изостава от своите 
индустриални партньори, наред с 
другото поради липсата на оперативна 

                                               
1 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите: Програма в областта на цифровите технологии за Европа („Digital 
Agenda for Europe“), COM(2010)245.
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съвместимост на системите*; 
подчертава, че Европа трябва да 
увеличи усилията си за въвеждане на 
следващото поколение форми на 
електронно управление, чрез които ще 
се осигури по-голяма прозрачност в 
публичните финанси;

съвместимост на системите1; 
подчертава, че Европа трябва да 
увеличи усилията си за въвеждане на 
следващото поколение форми на 
електронно управление, чрез които ще 
се осигури по-голяма прозрачност в 
публичните финанси и насърчава 
свързването в реално време на 
търговските сделки с данъчните 
органи с цел борба с укриването на 
данъци;

Or. en

Изменение 28
Корнелис де Йонг, Барт Стас

Проектостановище
Параграф 12 a (нов)

Проектостановище Изменение

12a. призовава Комисията по-
специално да се заеме с проблема за 
възползването от различните условия 
в различните данъчни системи на 
държавите членки;

Or. en

Изменение 29
Корнелис де Йонг, Барт Стас

Проектостановище
Параграф 12 б (нов)

Проектостановище Изменение

12б. настоятелно призовава 

                                                                                                                                                  
1 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите: Програма в областта на цифровите технологии за Европа („Digital 
Agenda for Europe“), COM(2010)245.
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държавите членки да се въздържат 
от сключване на двустранни данъчни 
спогодби с трети държави и 
насърчава Комисията да продължава 
усилията си за сключване на данъчни 
спогодби между ЕС като цяло и 
трети държави; иска освен това 
Комисията да проучи дали 
съществуващите двустранни данъчни 
спогодби между държавите членки и 
трети държави насърчават 
избягването на данъци чрез 
дружества от други държави членки 
и да внесе предложения, включително 
за преразглеждане на всички такива 
спогодби, с оглед решаване на този 
въпрос;

Or. en

Изменение 30
Корнелис де Йонг, Барт Стас

Проектостановище
Параграф 12 в (нов)

Проектостановище Изменение

12в. междувременно предлага преди 
подписването или окончателното 
сключване на всяка двустранна 
данъчна спогодба, текстът ѝ да бъде 
внасян в Комисията, която в срок от 
един месец да се произнесе с публично 
и мотивирано становище;

Or. en

Изменение 31
Корнелис де Йонг, Барт Стас

Проектостановище
Параграф 12 г (нов)
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Проектостановище Изменение

12г. отново изтъква важността на 
отчитането по държави от страна 
на дружествата, които 
осъществяват трансгранични 
дейности и подчертава, че това се 
отнася и за финансовите 
институции;

Or. en

Изменение 32
Корнелис де Йонг, Барт Стас

Проектостановище
Параграф 12 д (нов)

Проектостановище Изменение

12д. насърчава Комисията и Съвета 
да обсъдят как сближаването на 
законодателството относно 
корпоративната данъчна основа 
може да продължи занапред, наред с 
другото и с оглед на решаване на 
въпроса с избягването на данъци и да 
информират редовно Европейския 
парламент относно тези обсъждания 
и заключенията, до които са 
стигнали;

Or. en

Изменение 33
Корнелис де Йонг, Барт Стас

Проектостановище
Параграф 12 e (нов)

Проектостановище Изменение

12е. призовава Комисията да внесе 
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предложения за забрана за участие 
европейски тръжни процедури и 
получаване на европейски субсидии на 
дружества, които са били признати 
за виновни в укриване на данъци;

Or. en

Изменение 34
Зигмантас Балчитис

Проектостановище
Параграф 12 ж (нов)

Проектостановище Изменение

12ж. настоятелно призовава 
Комисията да внесе предложение, с 
което да допусне започването на 
преговори по двустранни спогодби с 
държави, които не са членки на ЕС, с 
цел създаването на ефективна 
задължителна система за 
административно сътрудничество в 
областта на ДДС;

Or. lt


