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Изменение 1
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта, 
предвид въздействието на 
застаряващите общества върху 
пазара на труда, върху моделите на 
спестяване и потребление, както и 
върху публичните разходи в близките 
години, да се премине от пряко 
данъчно облагане към непряко 
данъчно облагане.

заличава се

Or. fr

Изменение 2
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта, 
предвид въздействието на 
застаряващите общества върху пазара на
труда, върху моделите на спестяване и 
потребление, както и върху публичните 
разходи в близките години, да се 
премине от пряко данъчно облагане към 
непряко данъчно облагане;

1. отбелязва, че предвид въздействието 
на застаряващите общества върху пазара 
на труда, върху моделите на спестяване 
и потребление, както и върху 
публичните разходи в близките години, 
а също и в контекста на 
икономическата и финансова криза, 
засегнала ЕС, в момента се наблюдава 
преминаване от пряко данъчно 
облагане към непряко данъчно облагане
и че това означава, че в момента ДДС 
представлява ключов инструмент на 
макроикономическата политика;

Or. pt
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Изменение 3
Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта, 
предвид въздействието на 
застаряващите общества върху 
пазара на труда, върху моделите на 
спестяване и потребление, както и 
върху публичните разходи в 
близките години, да се премине от 
пряко данъчно облагане към 
непряко данъчно облагане;

1. подчертава, че предвид 
въздействието на застаряващите 
общества върху пазара на труда, 
върху моделите на спестяване и 
потребление, както и върху 
публичните разходи в близките 
години, се обсъжда добавената 
стойност на по-нататъшното 
пренасочване от пряко към 
непряко данъчно облагане; 
изтъква въпреки това, че такива 
решения относно данъчната 
политика следва да останат на 
национално равнище;

Or. en

Изменение 4
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта, 
предвид въздействието на 
застаряващите общества върху 
пазара на труда, върху моделите 
на спестяване и потребление, 
както и върху публичните разходи 
в близките години, да се премине
от пряко данъчно облагане към 
непряко данъчно облагане;

1 осъзнава сегашната тенденция 
за пренасочване от пряко данъчно 
облагане към непряко данъчно 
облагане; подчертава, че 
непрякото данъчно облагане 
засяга неравномерно най-бедните 
хора в обществото;

Or. en
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Изменение 5
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта, 
предвид въздействието на 
застаряващите общества върху 
пазара на труда, върху моделите 
на спестяване и потребление, 
както и върху публичните разходи
в близките години, да се премине 
от пряко данъчно облагане към 
непряко данъчно облагане;

1. подчертава, че непрякото 
данъчно облагане не е 
заместител на прякото данъчно 
облагане, тъй като последното 
се основава върху принципа на 
прогресивност, върху който
плоските ставки и липсата на 
обобщен автоматичен обмен на 
информация упражняват 
пагубно въздействие;

Or. en

Изменение 6
Christel Schaldemose

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта, 
предвид въздействието на 
застаряващите общества върху 
пазара на труда, върху моделите на 
спестяване и потребление, както и 
върху публичните разходи в 
близките години, да се премине от 
пряко данъчно облагане към 
непряко данъчно облагане;

1. подчертава, предвид 
въздействието на застаряващите 
общества върху пазара на труда, 
върху моделите на спестяване и 
потребление, както и върху 
публичните разходи в близките 
години, че това може да създаде 
предизвикателства за 
съществуващата ни данъчна 
структура;

Or. da
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Изменение 7
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта, 
предвид въздействието на 
застаряващите общества върху 
пазара на труда, върху моделите на 
спестяване и потребление, както и 
върху публичните разходи в 
близките години, да се премине от 
пряко данъчно облагане към 
непряко данъчно облагане;

1. подчертава, че отрицателното 
въздействие на застаряващите 
общества върху пазара на труда и
върху моделите на спестяване и 
потребление също така е 
вероятно да засегне публичните 
приходи от пряко данъчно 
облагане, като поради това 
счита, че една по-солидна и 
ефективна система на ДДС ще 
бъде още по-необходима в 
близките години;

Or. en

Изменение 8
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1.подчертава необходимостта, 
предвид въздействието на 
застаряващите общества върху пазара на 
труда, върху моделите на спестяване и 
потребление, както и върху публичните 
разходи в близките години, да се 
премине от пряко данъчно облагане 
към непряко данъчно облагане.

1. подчертава, че въпреки че непрякото 
данъчно облагане, и по-специално 
ДДС, представлява един от 
ключовите собствени ресурси за 
бюджета на Съюза, то е 
несправедлива форма на данъчно 
облагане поради своя особено нисък
преразпределителен ефект; въпреки 
това счита, предвид евентуалното 
въздействие на застаряващите 
общества върху пазара на труда, върху 
моделите на спестяване и потребление, 
както и върху публичните разходи в 
близките години, че каквото и да било
намаление на приходите в резултат 
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от промяна на системите за ДДС 
следва да бъде уравновесено от 
еквивалентно увеличение на 
постъпленията от преки данъци, с 
цел да се компенсира недостигът в 
приходната част на собствените 
ресурси за бюджета на ЕС;

Or. fr

Изменение 9
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта, предвид 
въздействието на застаряващите 
общества върху пазара на труда, върху 
моделите на спестяване и потребление, 
както и върху публичните разходи в 
близките години, да се премине от 
пряко данъчно облагане към непряко 
данъчно облагане.

1. подчертава необходимостта, предвид 
въздействието на застаряващите 
общества върху пазара на труда, върху 
моделите на спестяване и потребление, 
както и върху публичните разходи в 
близките години, да се премине от 
пряко данъчно облагане към непряко 
данъчно облагане, но счита, че въпреки 
това ставките на ДДС не следва да 
бъдат повишавани.

Or. lt

Изменение 10
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта, предвид 
въздействието на застаряващите 
общества върху пазара на труда, върху 
моделите на спестяване и потребление, 
както и върху публичните разходи в 
близките години, да се премине от 

1. подчертава необходимостта, предвид 
въздействието на застаряващите 
общества върху пазара на труда, върху 
моделите на спестяване и потребление, 
както и върху публичните разходи в 
близките години, да се премине от 
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пряко данъчно облагане към непряко 
данъчно облагане.

пряко данъчно облагане към непряко 
данъчно облагане, но счита, че въпреки 
това ставките на ДДС не следва да 
бъдат повишавани.

Or. lt

Изменение 11
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта, предвид 
въздействието на застаряващите 
общества върху пазара на труда, върху 
моделите на спестяване и потребление, 
както и върху публичните разходи в 
близките години, да се премине от 
пряко данъчно облагане към непряко 
данъчно облагане.

1. подчертава необходимостта, предвид 
въздействието на застаряващите 
общества върху пазара на труда, върху 
моделите на спестяване и потребление, 
както и върху публичните разходи в 
близките години, да се обмисли 
възможността за промяна в 
данъчното облагане, например
акцизите, където би могла да се 
прилага ниска ставка на много 
широка основа;

Or. nl

Изменение 12
Marielle Gallo

Проектостановище
Параграф 1 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) подчертава, че в контекста на 
икономическата и финансова криза 
данъчната реформа следва да даде 
възможно най-голям принос за 
постигането на целите на 
стратегията „ЕС 2020“.
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Or. fr

Изменение 13
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава за изработване на 
„зелена“ стратегия за ДДС, насочена 
към намалени ставки за 
енергоефективни и екологосъобразни 
продукти и услуги, неутрализиращи 
нелоялната конкуренция, която е 
резултат от външни фактори, които 
не са отразени в цената на стоката 
или услугата;

Or. en

Изменение 14
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изразява дълбока загриженост 
относно съществуващите 
вътрешнообщностни измами с ДДС, 
които подкопават доброто 
функциониране на вътрешния пазар и 
водят до ежегодно изтичане на 100 
милиарда евро;

Or. en

Изменение 15
Cornelis de Jong



PE469.966v01-0010/34 AM\874380BG.doc

BG

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. отправя искане Европейската 
комисия да излезе с предложения за 
решаване на проблема с измамите с 
ДДС, без да подкопава доброто 
функциониране на вътрешния пазар 
или фискалния суверенитет на 
държавите-членки;

Or. en

Изменение 16
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. отправя искане държавите-членки 
да засилят сътрудничеството между 
местните данъчни служби с оглед на 
по-бърза реакция в случай на измами 
чрез обмен на информация и 
осигуряване на взаимопомощ;

Or. en

Изменение 17
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в резултат на 
сложността на правилата и 
административните ограничения 
предприятията често разглеждат 
настоящата система на ДДС като пречка 

2. подчертава, че в резултат на 
сложността на правилата и 
административните ограничения 
предприятията често разглеждат 
настоящата система на ДДС като пречка 
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за доизграждането на вътрешния пазар; 
отбелязва, че действащите разпоредби 
за ДДС във връзка с търговията в 
рамките на ЕС се отразяват по-скоро 
отрицателно на МСП;

за доизграждането на единния пазар; 
отбелязва, че разнообразното 
естество на действащите разпоредби 
за ДДС във връзка с търговията в 
рамките на ЕС се отразява по-скоро 
отрицателно на предприятията, и по-
специално на МСП;

Or. pt

Изменение 18
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в резултат на 
сложността на правилата и 
административните ограничения 
предприятията често разглеждат 
настоящата система на ДДС като пречка 
за доизграждането на вътрешния пазар; 
отбелязва, че действащите разпоредби 
за ДДС във връзка с търговията в 
рамките на ЕС се отразяват по-скоро 
отрицателно на МСП.

2. подчертава, че в резултат на 
сложността на правилата и 
административните ограничения 
предприятията често разглеждат 
настоящата система на ДДС като пречка 
за доизграждането на вътрешния пазар; 
отбелязва, че действащите разпоредби 
за ДДС във връзка с търговията в 
рамките на ЕС се отразяват по-скоро 
отрицателно на МСП, както и че е 
необходимо да бъдат предприети 
ефективни мерки за намаляване на 
административната тежест, 
наложена на предприятията чрез 
ДДС.

Or. lt

Изменение 19
Christel Schaldemose

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в резултат на 2. подчертава, че в резултат на 
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сложността на правилата и 
административните ограничения 
предприятията често разглеждат 
настоящата система на ДДС като 
пречка за доизграждането на 
вътрешния пазар; отбелязва, че 
действащите разпоредби за ДДС във 
връзка с търговията в рамките на ЕС 
се отразяват по-скоро отрицателно 
на МСП;

сложността на правилата и 
административните ограничения 
някои предприятия разглеждат 
настоящата система на ДДС като 
пречка за доизграждането на 
вътрешния пазар; отбелязва, че 
действащите разпоредби за ДДС 
във връзка с търговията в рамките 
на ЕС могат да се отразят по-
скоро отрицателно на МСП;

Or. da

Изменение 20
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в резултат на 
сложността на правилата и 
административните ограничения
предприятията често разглеждат 
настоящата система на ДДС като 
пречка за доизграждането на 
вътрешния пазар; отбелязва, че 
действащите разпоредби за ДДС във 
връзка с търговията в рамките на ЕС 
се отразяват по-скоро отрицателно 
на МСП;

2. подчертава, че в резултат на 
сложността на правилата и 
административните тежести
предприятията често разглеждат 
настоящата система на ДДС като 
пречка за доизграждането на 
вътрешния пазар; отбелязва, че 
действащите разпоредби за ДДС 
във връзка с търговията в рамките 
на ЕС се отразяват по-скоро 
отрицателно на МСП;
следователно призовава за 
реформа на сегашните правила, 
която би гарантирала по-добра 
данъчна среда за предприятията 
в ЕС;

Or. en

Изменение 21
Philippe Juvin, Constance Le Grip
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в резултат на 
сложността на правилата и 
административните ограничения 
предприятията често разглеждат 
настоящата система на ДДС като пречка 
за доизграждането на вътрешния пазар; 
отбелязва, че действащите разпоредби 
за ДДС във връзка с търговията в 
рамките на ЕС се отразяват по-скоро 
отрицателно на МСП.

2. подчертава, че в резултат на 
сложността на правилата и 
административните ограничения 
предприятията често разглеждат 
настоящата система на ДДС като пречка 
за доизграждането на вътрешния пазар; 
отбелязва, че действащите разпоредби 
за ДДС във връзка с търговията в 
рамките на ЕС се отразяват по-скоро 
отрицателно на МСП; призовава 
Европейската комисия да обмисли 
възможността за хармонизиране на 
правилата за данъчната основа за 
облагане с ДДС и за засилване на 
административното сътрудничество 
между компетентните национални 
органи.

Or. fr

Изменение 22
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в резултат на 
сложността на правилата и 
административните ограничения 
предприятията често разглеждат 
настоящата система на ДДС като пречка 
за доизграждането на вътрешния пазар; 
отбелязва, че действащите разпоредби 
за ДДС във връзка с търговията в 
рамките на ЕС се отразяват по-скоро 
отрицателно на МСП.

2. подчертава, че в резултат на 
сложността на правилата и 
административните ограничения 
предприятията често разглеждат 
настоящата система на ДДС като пречка 
за доизграждането на вътрешния пазар; 
отбелязва, че действащите разпоредби 
за ДДС във връзка с търговията в 
рамките на ЕС се отразяват по-скоро 
отрицателно на МСП; отбелязва, че 
публичният и частният сектор 
следва да бъдат облагани с еднакви 
ставки на ДДС за едни и същи 
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дейности.

Or. lt

Изменение 23
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че в резултат на 
сложността на правилата и 
административните ограничения 
предприятията често разглеждат 
настоящата система на ДДС като пречка 
за доизграждането на вътрешния пазар; 
отбелязва, че действащите разпоредби 
за ДДС във връзка с търговията в 
рамките на ЕС се отразяват по-скоро 
отрицателно на МСП.

2. подчертава, че в резултат на 
сложността на правилата и 
административните ограничения 
предприятията често разглеждат 
настоящата система на ДДС като пречка 
за доизграждането на вътрешния пазар; 
отбелязва, че действащите разпоредби 
за ДДС във връзка с търговията в 
рамките на ЕС се отразяват по-скоро 
отрицателно на МСП; отбелязва, че 
публичният и частният сектор 
следва да бъдат облагани с еднакви 
ставки на ДДС за едни и същи 
дейности.

Or. lt

Изменение 24
Илиана Иванова

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. отправя искане Европейската 
комисия да обсъди въвеждането на 
стандартизиран формат за фактури 
на всички езици на ЕС, който би 
улеснил предприятията при 
работата им на вътрешния пазар;
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Or. en

Изменение 25
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че защитата на 
системата на ДДС срещу измами 
трябва да бъде ключов приоритет, 
като се вземат предвид масивните 
загуби, понасяни от държавите-
членки, които вероятно възлизат на 
100 милиарда евро; специално 
внимание трябва да се обърне на 
„верижните“ измами; припомня 
подробните предложения, 
съдържащи се в доклада Bowles (A6-
0312/2008), които все още са валидни и 
следва да бъдат приложени без 
забавяне;

Or. en

Изменение 26
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изтъква, че новата система на 
ДДС следва да насърчава 
трансграничните сделки и по този 
начин да допринася за задълбочаване 
на единния пазар; счита, че 
стандартизация в областта на 
задълженията по ДДС би донесла 
значителна добавена стойност; 
следователно призовава Европейската 
комисия да разгледа възможността за 
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създаване на стандартна декларация 
по ДДС за ЕС, налична на всички 
официални езици, или за изготвяне на 
изчерпателен списък от 
стандартизирани задължения по 
ДДС, които могат да бъдат 
наложени от държавите-членки;

Or. en

Изменение 27
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава значението на единен 
подход по отношение на 
приложимите прагове за 
освобождаване от ДДС съгласно 
специалния режим за малки 
предприятия с цел избягване на 
фрагментация; счита, че следва да 
бъде проучена възможността за 
осигуряване на трансграничните 
доставки съгласно този специален 
режим, за да се вземе по-добре под 
внимание единния пазар;

Or. en

Изменение 28
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че различните ставки на 
ДДС и административните
процедури представляват голяма тежест 
за развитието на електронната търговия; 

3. счита, че е важно да се гарантира
сближаване между онлайн и 
физическата среда, така че да се 
прекрати съществуващата 
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подчертава, че е-търговците на дребно 
срещат по-големи затруднения при 
продажбата на стоки и услуги в други 
държави-членки, като истинският 
потенциал на единния пазар остава 
неизползван;

дискриминация по отношение на 
различните ставки на ДДС и сложните 
административни процедури, които
представляват голяма тежест за 
развитието на електронната търговия; 
подчертава, че е-търговците на дребно 
имат огромни проблеми при 
продажбата на стоки и услуги в други 
държави-членки, като истинският 
потенциал на единния пазар остава 
неизползван;

Or. pt

Изменение 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че различните ставки на 
ДДС и административните процедури 
представляват голяма тежест за 
развитието на електронната търговия; 
подчертава, че е-търговците на дребно 
срещат по-големи затруднения при 
продажбата на стоки и услуги в други 
държави-членки, като истинският 
потенциал на единния пазар остава
неизползван.

3. отбелязва, че различните ставки на 
ДДС и административните процедури 
представляват голяма тежест за 
развитието на електронната търговия; 
подчертава значението на 
премахването на данъчните пречки 
пред трансграничните дейности на е-
търговците на дребно; счита, че за 
тези дружества следва да бъдат 
предвидени по-ясни правила за ДДС и 
задължения за отчитане на ДДС, за 
да се ограничат разходите за 
адаптиране и да се подобри 
конкурентоспособността на 
предприятията, установени в ЕС, 
така че истинският потенциал на 
единния пазар да не остане
неизползван;

Or. hu
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Изменение 30
Christel Schaldemose

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че различните ставки на 
ДДС и административните 
процедури представляват голяма 
тежест за развитието на 
електронната търговия; подчертава, 
че е-търговците на дребно срещат
по-големи затруднения при 
продажбата на стоки и услуги в 
други държави-членки, като 
истинският потенциал на единния 
пазар остава неизползван;

3. отбелязва, че различните ставки 
на ДДС и административните 
процедури могат да бъдат 
предизвикателство за развитието 
на електронната търговия; 
подчертава, че е-търговците на 
дребно могат да срещнат по-
големи затруднения при 
продажбата на стоки и услуги в 
други държави-членки, като 
истинският потенциал на единния 
пазар остава неизползван;

Or. da

Изменение 31
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че различните ставки на 
ДДС и административните процедури 
представляват голяма тежест за 
развитието на електронната търговия; 
подчертава, че е-търговците на дребно 
срещат по-големи затруднения при 
продажбата на стоки и услуги в други 
държави-членки, като истинският 
потенциал на единния пазар остава 
неизползван.

3. отбелязва, че различните ставки на 
ДДС и административните процедури 
представляват голяма тежест за 
развитието на електронната търговия; 
подчертава, че е-търговците на дребно 
срещат по-големи затруднения при 
продажбата на стоки и услуги в други 
държави-членки, като истинският 
потенциал на единния пазар остава 
неизползван; следователно счита, че 
максималната хармонизация на 
ставките на ДДС, приложими във 
вътрешния пазар, следва да 
представлява цел, която Съветът 
трябва да постигне възможно най-
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скоро;

Or. fr

Изменение 32
Pablo Arias Echeverría

Проектостановище
Параграф 3 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

Призовава да бъдат извършени 
проучвания и анализи на 
съществуващите възможности за 
изравняване на ДДС при сделки на
трансграничната електронна 
търговия в рамките на ЕС, както и за 
намаления и освобождавания във 
връзка с плащането на този данък, 
така че европейските предприятия да 
могат да използват пълния 
потенциал на електронната 
търговия.

Or. es

Изменение 33
Илиана Иванова

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подкрепя пълния преглед на всички 
действащи освобождавания от ДДС с 
цел определяне на тяхната 
целесъобразност и въздействие върху 
веригата на облагане с ДДС; 
подчертава необходимостта от по-
нататъшни усилия за координация на 
освобождаванията от ДДС; призовава 
за задълбочен анализ на разходите за 
привеждане в съответствие за МСП 
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по отношение на трансгранични 
сделки, които включват стоки и 
услуги;

Or. en

Изменение 34
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава необходимостта 
от разработване на стратегия на 
равнището на ЕС за борба с 
избягването на данъчно облагане
във връзка с ДДС по отношение на 
сивата икономика, като целта е 
да се предотврати нарушаване на 
конкуренцията между 
предприятията и да се 
гарантират равни възможности, 
като същевременно се избягват 
огромни загуби за държавната 
хазна и нарушения на социалното 
и трудовото законодателство;

Or. pt

Изменение 35
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. припомня, че е налице общо 
освобождаване за въздушния 
транспорт, което води до нарушаване 
на пазара, което засяга особено 
тежко железопътния транспорт, 
който не е облагодетелстван от общо 
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освобождаване;

Or. en

Изменение 36
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава за изравняване на 
приложимите ставки на ДДС за 
паметници на културата, продавани 
онлайн и офлайн; счита, че такова 
изравняване би допринесло за 
развитието на електронната 
търговия и би отговорило на 
потребностите на гражданите в 
цифровото общество;

Or. en

Изменение 37
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. счита, че административните 
процедури, които 
данъчнозадължените по ДДС 
предприятия трябва да спазват,
следва да бъдат допълнително 
хармонизирани, по-специално по 
отношение на международните 
сделки в рамките на Съюза; счита 
също така, че равнището на 
сътрудничество между данъчните 
администрации следва да бъде 
допълнително разширено, особено по 
отношение на автоматичното 
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предаване на информация;

Or. fr

Изменение 38
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че установяването на 
всеобща система на ДДС следва да 
намали оперативните разходи на 
потребителите и 
административните разходи на 
органите, както и че това следва да 
даде възможност за предотвратяване 
на измами, укриване на данъци, 
престъпления и пране на пари, които 
представляват сериозна заплаха за 
обществото в международен план.

Or. lt

Изменение 39
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че установяването на 
всеобща система на ДДС следва да 
намали оперативните разходи на 
потребителите и 
административните разходи на 
органите, както и че това следва да 
даде възможност за предотвратяване 
на измами, укриване на данъци, 
престъпления и пране на пари, които 
представляват сериозна заплаха за 
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обществото в международен план.

Or. lt

Изменение 40
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. отбелязва, че измамите с ДДС 
продължават да бъдат сериозен 
проблем в Европейския съюз и са един 
от основните източници на загубите
на данъчни приходи, оценявани на 60–
100 милиарда всяка година за Съюза и 
държавите-членки, което 
възпрепятства правилното 
функциониране на вътрешния пазар;

Or. fr

Изменение 41
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства проучването на цифровия 
вътрешен пазар; призовава Комисията 
да подобри оперативната съвместимост 
на електронните подписи и да обмисли 
преразглеждане и разширяване на 
обхвата на Директивата за електронните 
подписи, за да се намали 
административната тежест за малките и 
средните предприятия;

4. приветства проучването на цифровия 
вътрешен пазар; призовава Комисията 
да подобри оперативната съвместимост 
на електронните подписи и да обмисли 
преразглеждане и разширяване на 
обхвата на Директивата за електронните 
подписи, за да се намали 
административната тежест върху 
предприятията, особено малките и 
средните предприятия;

Or. pt
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Изменение 42
Ildikó Gáll-Pelcz

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства проучването на цифровия 
вътрешен пазар; призовава Комисията 
да подобри оперативната съвместимост 
на електронните подписи и да обмисли 
преразглеждане и разширяване на 
обхвата на Директивата за електронните 
подписи, за да се намали 
административната тежест за малките и 
средните предприятия.

4. приветства проучването на цифровия 
вътрешен пазар; призовава Комисията 
да подобри оперативната съвместимост 
на електронните подписи, за да се 
създаде правна рамка за признаване на 
системите за сигурно електронно 
сертифициране, и да обмисли 
преразглеждане и разширяване на 
обхвата на Директивата за електронните 
подписи, за да се намали 
административната тежест за малките и 
средните предприятия; подчертава 
необходимостта от взаимно 
признаване на електронната 
идентификация и електронната
заверка в целия ЕС;

Or. hu

Изменение 43
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства проучването на цифровия 
вътрешен пазар1; призовава Комисията 
да подобри оперативната съвместимост 
на електронните подписи и да обмисли 
преразглеждане и разширяване на 
обхвата на Директивата за електронните 
подписи2, за да се намали 
административната тежест за малките и 
средните предприятия.

4. приветства проучването на цифровия 
вътрешен пазар1; призовава Комисията 
да подобри оперативната съвместимост 
на електронните подписи и да обмисли 
преразглеждане и разширяване на 
обхвата на Директивата за електронните 
подписи2, за да се намали 
административната тежест за малките и 
средните предприятия, като 
същевременно се запази 
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задоволително равнище на контрол 
върху събирането на реално 
дължимите суми от всички 
оператори;

Or. fr

Изменение 44
Ildikó Gáll-Pelcz

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства факта, че от 2010 г. беше 
въведена нова електронна система за 
възстановяване на ДДС в рамките на 
ЕС; призовава Комисията да докладва 
на Европейския парламент не по-късно 
от юли 2012 г. относно резултатите, 
силните и слабите страни на новата 
система.

5. приветства факта, че от 2010 г. беше 
въведена нова електронна система за 
възстановяване на ДДС в рамките на 
ЕС; призовава Комисията да докладва 
на Европейския парламент не по-късно 
от юли 2012 г. относно резултатите, 
силните и слабите страни на новата 
система; подчертава, че новите 
правила трябва постоянно да бъдат 
преразглеждани, за да се гарантира, 
че осигуряват подходяща защита 
срещу опитите за измама.

Or. hu

Изменение 45
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава значението на 
създаването на „едно гише“ за ДДС 
от 1 януари 2015 г. и предлага 
фактурите да бъдат 
стандартизирани на равнището на 
ЕС;
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Or. pt

Изменение 46
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Европейската комисия 
да преразгледа Директива 2006/112/ЕО 
относно общата система на данъка 
върху добавената стойност с цел 
изменение на режима за стоките и 
услугите в областта на културата, 
разпространявани онлайн, чрез 
въвеждане на намалена ставка на 
ДДС, какъвто вече е случаят за 
стоките в областта на културата, 
предоставяни „на хартия“, с оглед на 
насърчаването на развитието на 
процъфтяващия цифров сектор;

Or. fr

Изменение 47
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност държавите-
членки следва да си запазят 
възможността да вземат решения за 
намаляване на нивата на ДДС в някои 
сектори, с цел по-добро прилагане на 
европейските и националните 
политики или въз основа на 
национални исторически, 
икономически, социални или 

6. отбелязва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност държавите-
членки следва да си запазят 
възможността да вземат решения за 
различни нива на ДДС в някои сектори, 
въз основа на национални исторически, 
икономически, социални, културни или 
екологични фактори;
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екологични фактори.

Or. pt

Изменение 48
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност 
държавите-членки следва да си 
запазят възможността да вземат 
решения за намаляване на нивата
на ДДС в някои сектори, с цел по-
добро прилагане на европейските и 
националните политики или въз 
основа на национални 
исторически, икономически, 
социални или екологични фактори.

6. призовава за прекратяването на 
всички освобождавания и за 
създаването на стегната рамка
на намалени ставки посредством 
установяването на ясни критерии 
за социално или екологично 
оправдани намаления; Ако 
държавите-членки не са в 
състояние да покажат ясно 
социалните или екологични ползи 
от намалените ставки, тези 
ставки се забраняват.

Or. en

Изменение 49
Christel Schaldemose

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност 
държавите-членки следва да си 
запазят възможността да вземат 
решения за намаляване на нивата на 
ДДС в някои сектори, с цел по-
добро прилагане на европейските и 
националните политики или въз 
основа на национални исторически, 
икономически, социални или 

6. отбелязва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност 
държавите-членки следва да си 
запазят възможността да вземат 
решения за намаляване или 
увеличаване на нивата на ДДС, с 
цел по-добро прилагане на 
европейските и националните 
политики или въз основа на 
национални исторически, 
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екологични фактори. икономически, социални или 
екологични фактори.

Or. da

Изменение 50
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност 
държавите-членки следва да си 
запазят възможността да вземат 
решения за намаляване на нивата на 
ДДС в някои сектори, с цел по-добро 
прилагане на европейските и 
националните политики или въз 
основа на национални исторически, 
икономически, социални или 
екологични фактори.

6. отбелязва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност 
държавите-членки следва да си 
запазят възможността да вземат 
решения за намаляване на нивата на 
ДДС в някои сектори, с цел по-
добро прилагане на европейските и 
националните политики или въз 
основа на национални исторически, 
икономически, социални или 
екологични фактори; изтъква, че 
за да защитят ефективността и 
неутралността на системата на 
ДДС, държавите-членки следва да 
преоценят основанията за 
приложимите понастоящем 
освобождавания от ДДС и 
намалени ставки и, доколкото е 
възможно, да ги ограничат в 
бъдеще;

Or. en

Изменение 51
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че в съответствие с 6. отбелязва, че в съответствие с 
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принципа на субсидиарност държавите-
членки следва да си запазят 
възможността да вземат решения за 
намаляване на нивата на ДДС в някои 
сектори, с цел по-добро прилагане на
европейските и националните 
политики или въз основа на 
национални исторически, 
икономически, социални или 
екологични фактори.

принципа на субсидиарност, въпреки че 
се обръща внимание на подобрената 
координация на икономическите 
политики на държавите-членки за 
ограничаване на конкуренцията в 
данъчната област, държавите-членки 
следва да си запазят възможността да 
вземат решения за намаляване на нивата 
на ДДС в някои сектори единствено 
като част от съгласувана политика в 
рамките на Съвета и Парламента, с 
цел постигане на общите цели в 
социалната или екологичната 
област.

Or. fr

Изменение 52
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност държавите-
членки следва да си запазят 
възможността да вземат решения за 
намаляване на нивата на ДДС в някои 
сектори, с цел по-добро прилагане на 
европейските и националните политики 
или въз основа на национални 
исторически, икономически, социални 
или екологични фактори.

6. отбелязва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност държавите-
членки следва да си запазят 
възможността да вземат решения за 
намаляване на нивата на ДДС в някои 
сектори, с цел по-добро прилагане на 
европейските и националните политики 
или въз основа на национални 
исторически, икономически, социални 
или екологични фактори; посочва, че 
освобождаванията от ДДС, 
прилагани в сектори от общ интерес 
и в други сектори спомагат за 
подобряване на националната 
политика за растеж и заетост.

Or. lt
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Изменение 53
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност държавите-
членки следва да си запазят 
възможността да вземат решения за 
намаляване на нивата на ДДС в някои 
сектори, с цел по-добро прилагане на 
европейските и националните политики 
или въз основа на национални 
исторически, икономически, социални 
или екологични фактори.

6. отбелязва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност държавите-
членки следва да си запазят 
възможността да вземат решения за 
намаляване на нивата на ДДС в някои 
сектори, с цел по-добро прилагане на 
европейските и националните политики 
или въз основа на национални 
исторически, икономически, социални 
или екологични фактори; посочва, че 
освобождаванията от ДДС, 
прилагани в сектори от общ интерес 
и в други сектори спомагат за 
подобряване на националната 
политика за растеж и заетост.

Or. lt

Изменение 54
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност
държавите-членки следва да си запазят
възможността да вземат решения за 
намаляване на нивата на ДДС в някои 
сектори, с цел по-добро прилагане на 
европейските и националните политики 
или въз основа на национални 
исторически, икономически, социални 
или екологични фактори.

6. отбелязва, че държавите-членки 
следва за неограничен срок да имат 
възможността да запазят намалените
нива на ДДС в някои сектори, с цел по-
добро прилагане на европейските и 
националните политики или въз основа 
на национални исторически, 
икономически, социални или 
екологични фактори, при условие че 
това не нарушава принципите на 
вътрешния пазар.
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Or. nl

Изменение 55
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. припомня, че създаването на нови 
собствени ресурси е разпоредба на 
Договора от Лисабон и приветства 
скорошното предложение на 
Комисията за периода 2014–2020 г. за 
въвеждане на ДДС на европейско 
равнище като източник на 
финансиране за бюджета на ЕС;

Or. pt

Изменение 56
Marielle Gallo, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава, като въпрос от 
неотложно естество, за въвеждане 
на намалена ставка на ДДС за 
стоките и услугите в областта на 
културата, разпространявани онлайн, 
с цел насърчаване на тяхното 
развитие.

Or. fr

Изменение 57
Cristian Silviu Buşoi
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Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава необходимостта от 
по-добра координация между 
държавите-членки относно 
действащите освобождавания от 
ДДС и намалени ставки с цел 
гарантиране на равнопоставеност за 
предприятията, които извършват 
трансгранична стопанска дейност;

Or. en

Изменение 58
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава, че, с цел насърчаване 
на нови стопански модели в сектора 
на книгите и по-специално 
стимулиране на единния цифров 
пазар, Европейската комисия и 
държавите-членки трябва да 
гарантират прилагането на 
последователна и благоприятна за 
книгите данъчна политика, 
независимо от техния формат: 
печатен, цифров или аудио; 
подчертава, че съдържанието във 
всеки един формат предоставя едни и 
същи културни и образователни ползи 
на потребителите;

Or. en

Изменение 59
Gabriel Mato Adrover
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Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подкрепя запазването на намалени 
нива на ДДС за сектора на 
цветарските продукти и 
декоративните растения, както е 
предвидено в член 122 от Директива 
2006/112/ЕО. Този сектор се 
характеризира с голяма еластичност
на търсенето, така че всяко 
увеличение на ДДС би могло да доведе 
до изключително неблагоприятни 
последици за приходите в сектора и 
да окаже сериозно въздействие върху 
заетостта.

Or. es

Изменение 60
Marc Tarabella

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. отбелязва също така, че 
възможността за прилагане на 
намалени ставки на ДДС следва да 
бъде запазена в сектора на 
градинарството (живи растения и 
други цветарски продукти), както е 
предвидено в член 122 от Директива 
2006/112/ЕО, тъй като този сектор се 
характеризира с висока ценова 
еластичност на търсенето.

Or. fr

Изменение 61
Cristian Silviu Buşoi
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Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. счита, че по-ефективен правен 
инструмент би бил по-скоро един 
регламент, а не директива за 
гарантиране на по-добро и 
последователно прилагане на 
правилата, свързани с ДДС, което 
също така би намалило риска от 
двойно данъчно облагане или 
необлагане;

Or. en

Изменение 62
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 6в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. подчертава необходимостта от 
усъвършенстване на системите за 
събиране на ДДС, подобряване на 
съществуващите инструменти за 
борба с измамите с ДДС и 
разработване на нови; счита че в 
това отношение биха могли да бъдат 
много полезни инструментите на ИТ.

Or. en


