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Изменение  9 

Филип Ламбертс 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 86 – тире 3 а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  - някои държави членки, поне 

Люксембург, Нидерландия и Белгия, 

координираха своите позиции 

предварително, по-специално в 

рамките на групата „Кодекс за 

поведение“ (Данъчно облагане на 

предприятия), което им позволи да 

откажат да оповестяват 

информация относно данъчните си 

постановления, да нарушат общия 

консенсус относно премахването на 

вредните им данъчни мерки като 

иновационни кутии и патентни 

кутии, както и да блокират всякакъв 

напредък по отношение на бъдещи 

данъчни реформи, нарушавайки по 

този начин принципа за лоялно 

сътрудничество, заложен в член 4, 

параграф 3 от ДЕС; 

Or. en 
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Изменение  10 

Филип Ламбертс 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 86 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  86a. осъжда факта, че редица данъчни 

документи от заседанията на 

групата „Кодекс за поведение“, които 

са били изискани, не са били 

оповестени или са били само 

частично оповестени на комисията, 

въпреки че някои от тях вече са били 

предоставени на отделни граждани, 

които са ги изискали чрез 

процедурата за достъп до документи, 

като по този начин Парламентът се 

оказа по-слабо информиран от 

европейските граждани относно 

позицията на държавите членки по 

въпросите на данъчното облагане; 

освен това, изразява съжаление във 

връзка с факта, че Комисията е 

публикувала по-малко от 5% от 

общия брой изискани документи, 

които се явяват близо 5 500 на брой; 

изразява съжаление във връзка с това, 

че липсва сътрудничество от страна 

на Комисията и Съвета с комисията, 

което възпрепятства изпълняването 

на възложения ѝ мандат; 

Or. en 

 

 


