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18.11.2015 A8-0317/3 

Изменение  3 

Бернар Моно 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0317/2015 

Елиза Ферейра, Михаел Тойрер 

Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие 

2015/2066(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Аб. като има предвид, че 

председателят Юнкер изигра видна 

роля в този скандал в качеството на 

дългогодишен министър-председател 

и министър на финансите на 

Люксембург, като разви тези вредни 

практики в интерес на собствената 

си държава, като лиши останалите 

държави членки от съществени 

данъчни средства въпреки 

задължението за искрено 

сътрудничество, което всяка една от 

тях има съгласно договорите; като 

има предвид, че по време на неговото 

изслушване на 17 септември 2015 г. 

той също избегна всякакво истинско 

разискване във връзка с неговата 

отговорност, като по този начин 

лиши Парламента от жизненоважно 

свидетелство и не позволи на 

специалната комисия относно 

данъчните постановления и другите 

мерки, сходни по естество или 

въздействие (TAXE) да изпълни 

адекватно възложения ѝ мандат;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/4 

Изменение  4 

Бернар Моно 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0317/2015 

Елиза Ферейра, Михаел Тойрер 

Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие 

2015/2066(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение О 

 

Предложение за резолюция Изменение 

O. като има предвид, че се оказа, че 

въвеждането на европейския единен 

пазар донесе големи ползи на 

националните икономики, като ги 

направи по-конкурентоспособни и 

привлекателни в рамките на една 

глобализирана икономика, и като има 

предвид, че сближаването в 

данъчната област между държавите 

членки ще има, в крайна сметка, 

същия ефект; 

заличава се 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/5 

Изменение  5 

Бернар Моно 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0317/2015 

Елиза Ферейра, Михаел Тойрер 

Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие 

2015/2066(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 107 

 

Предложение за резолюция Изменение 

107. призовава Комисията да проучи 

условията за създаване, в по-

дългосрочен план, на общоевропейска 

система на клирингова къща, чрез 

която данъчните постановления да се 

преглеждат систематично от 

Комисията, за да повиши равнището 

на сигурност, последователност, 

еднаквост и прозрачност на 

системата и да се проверява дали 

тези постановления не оказват 

вредно въздействие върху други 

държави членки; 

заличава се 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/6 

Изменение  6 

Бернар Моно 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0317/2015 

Елиза Ферейра, Михаел Тойрер 

Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие 

2015/2066(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 132 

 

Предложение за резолюция Изменение 

132. отбелязва, че целта на настоящите 

правила за контрол върху държавната 

помощ е оказване на противодействие 

на нарушаващи конкуренцията 

практики чрез възстановяване на 

неследващи се облаги, предоставяни на 

дружества; призовава Комисията да 

направи оценка на възможността за 

промяна на съществуващите правила с 

цел да стане възможно сумите, 

възстановени след нарушение на 

правилата на ЕС за държавните помощи, 

да бъдат върнати на държавите членки, 

които са били засегнати от намаляване 

на данъчните им основи, а не на 

държавата членка, която е предоставила 

незаконна помощ под формата на 

данъчни облекчения, какъвто е случаят 

понастоящем, или в бюджета на ЕС;  

призовава Комисията да промени 

съществуващите правила, за да осигури 

възможност за налагане на санкции 

срещу съответните държави и 

дружества в случай на нарушение на 

правилата за държавната помощ; 

132. отбелязва, че целта на настоящите 

правила за контрол върху държавната 

помощ е оказване на противодействие 

на нарушаващи конкуренцията 

практики чрез възстановяване на 

неследващи се облаги, предоставяни на 

дружества; призовава Комисията да 

направи оценка на възможността за 

промяна на съществуващите правила с 

цел да стане възможно сумите, 

възстановени вследствие на нарушение 

на правилата на ЕС за държавните 

помощи, да бъдат върнати на държавите 

членки, които са били засегнати от 

намаляване на данъчната им основа, или 

в бюджета на ЕС, а не на държавата 

членка, която е предоставила незаконна 

помощ под формата на данъчни 

облекчения, какъвто е случаят 

понастоящем; призовава Комисията да 

промени съществуващите правила, за да 

осигури възможност за налагане на 

санкции срещу съответните държави и 

дружества в случай на нарушение на 

правилата за държавната помощ; 

Or. en 
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Изменение  7 

Бернар Моно 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0317/2015 

Елиза Ферейра, Михаел Тойрер 

Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие 

2015/2066(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 149 

 

Предложение за резолюция Изменение 

149. подчертава по-специално 

необходимостта да се гарантира, че 

изходящите финансови потоци се 

облагат поне веднъж, например чрез 

налагане на данък, удържан при 

източника, или еквивалентни мерки, с 

цел да се избегне напускането на 

печалби от ЕС, преди да бъдат 

обложени с данъци, и призовава 

Комисията да представи законодателно 

предложение за тази цел, например чрез 

преразглеждането на директивите за 

дружествата майки и дъщерните 

дружества и относно лихвите и 

авторските и лицензионните 

възнаграждения; настоява относно 

необходимостта от въвеждане на 

система, която да гарантира, че на 

националните данъчни администрация 

трябва да бъде представен документ за 

потвърждение, за който да бъде 

съобщено на Комисията с цел 

удостоверяване на тази операция, като 

по този начин се защитава единният 

пазар и се поддържа връзка между 

мястото на генериране на печалбите и 

на икономическата стойност и мястото 

на тяхното облагане; подчертава, че 

една такава система следва да бъде 

изготвена внимателно, за да се избегнат 

двойно данъчно облагане и спорове; 

149. подчертава по-специално 

необходимостта да се гарантира, че 

изходящите финансови потоци се 

облагат поне веднъж, например чрез 

налагане на данък, удържан при 

източника, или еквивалентни мерки, с 

цел да се избегне напускането на 

печалби от ЕС, преди да бъдат 

обложени с данъци, и призовава 

Комисията да представи законодателно 

предложение за тази цел, например чрез 

преразглеждането на директивите за 

дружествата майки и дъщерните 

дружества и относно лихвите и 

авторските и лицензионните 

възнаграждения; настоява относно 

необходимостта от въвеждане на 

система, която да гарантира, че на 

националните данъчни администрация 

трябва да бъде представен документ за 

потвърждение, за който да бъде 

съобщено на Комисията с цел 

удостоверяване на тази операция, като 

по този начин се защитава единният 

пазар и се поддържа връзка между 

мястото на генериране на печалбите и 

на икономическата стойност и мястото 

на тяхното облагане; подчертава, че 

една такава система следва да бъде 

изготвена внимателно, за да се избегнат 

двойно данъчно облагане и спорове, 
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призовава Комисията, подкрепяйки 

насърчаването от страна на ОИСР на 

многостранен подход към данъчните 

въпроси, насочен към рационализиране 

на международните данъчни режими 

и към гарантиране на това, че 

печалбите се облагат там, където е 

създадена стойността, същевременно 

да засили ролята на ЕС на 

международната сцена чрез 

възприемане на единна позиция и да 

работи за изготвянето на обща за ЕС 

рамка за двустранни спогодби по 

данъчни въпроси и за постепенно 

заместване на огромния брой отделни 

двустранни данъчни спогодби със 

спогодби между ЕС и трети 

юрисдикции; подчертава, че това би 

било най-непосредственият начин за 

справяне с практиката да се  използва 

най-благоприятната от данъчна гледна 

точка спогодба; призовава 

междувременно държавите членки 

незабавно да въведат клаузи за борба 

със злоупотребите в договорите си 

относно данъчното облагане в 

съответствие с предложенията относно 

намаляването на данъчната основа и 

прехвърлянето на печалби; 

както и справянето с практиката да се  

използва най-благоприятната от 

данъчна гледна точка спогодба; 

призовава държавите членки незабавно 

да въведат клаузи за борба със 

злоупотребите в договорите си относно 

данъчното облагане в съответствие с 

предложенията относно намаляването 

на данъчната основа и прехвърлянето на 

печалби; 

Or. en 
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Изменение  8 

Бернар Моно 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0317/2015 

Елиза Ферейра, Михаел Тойрер 

Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие 

2015/2066(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 170 

 

Предложение за резолюция Изменение 

170. подчертава накрая, че правилото за 

единодушие в рамките на Съвета, при 

което всяка държава членка има право 

на вето, намалява стимулите за 

преминаване от съществуващото 

статукво към по-съгласувано 

решение; призовава Комисията да не се 

въздържа от използването, когато е 

целесъобразно, на член 116 от ДФЕС, 

който гласи следното: „Когато 

Комисията установи, че съществуваща 

разлика между законовите, 

подзаконовите или административните 

разпоредби на държавите членки 

нарушава условията на конкуренция във 

вътрешния пазар и че произтичащото 

нарушение трябва да бъде отстранено, 

тя се консултира със съответната 

държава членка. Ако тази консултация 

не доведе до споразумение за 

отстраняване на въпросното нарушение, 

Европейският парламент и Съветът, 

като действат в съответствие с 

обикновената законодателна процедура, 

приемат необходимите директиви [...]“; 

170. подчертава накрая, че правилото за 

единодушие в рамките на Съвета, 

даващо на всяка държава членка  право 

на вето по въпросите, свързани с 

данъчното облагане, е необходимо за 

техния суверенитет; призовава 

Комисията да не се въздържа от 

използването във всички случаи, но по-

специално в сферата на данъчното 

облагане, на член 116 от ДФЕС, който 

гласи следното: „Когато Комисията 

установи, че съществуваща разлика 

между законовите, подзаконовите или 

административните разпоредби на 

държавите членки нарушава условията 

на конкуренция във вътрешния пазар и 

че произтичащото нарушение трябва да 

бъде отстранено, тя се консултира със 

съответната държава членка. Ако тази 

консултация не доведе до споразумение 

за отстраняване на въпросното 

нарушение, Европейският парламент и 

Съветът, като действат в съответствие с 

обикновената законодателна процедура, 

приемат необходимите директиви [...]“; 

Or. en 

 

 


