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18.11.2015 A8-0317/14 

Изменение  14 

Палома Лопес Бермехо, Фабио Де Мази, Катержина Конечна, Мигел Урбан 

Креспо, Милослав Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, Рина Роня Кари, 

Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Лола Санчес 

Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Николаос Хундис, 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 АА 

 

Предложение за резолюция Изменение 

AA. като има предвид, че вредните 

данъчни практики могат в известна 

степен да бъдат свързани с една или 

няколко от следните нежелателни 

въздействия: липса на прозрачност, 

произволна дискриминация, нарушаване 

на конкуренцията и неравнопоставени 

условия на конкуренция в рамките на 

вътрешния пазар и извън него, 

въздействие върху интегритета на 

единния пазар и върху справедливостта, 

стабилността и легитимността на 

данъчната система, по-голямо данъчно 

облагане на по-малко мобилни 

икономически фактори, увеличени 

икономически неравенства, нелоялна 

конкуренция между държавите, 

намаляване на данъчната основа, 

социално недоволство, недоверие или 

демократичен дефицит; 

AA. като има предвид, че вредните 

данъчни практики могат в известна 

степен да бъдат свързани с едно или 

няколко от следните нежелателни 

въздействия: липса на прозрачност, 

произволна дискриминация, нарушаване 

на конкуренцията и неравнопоставени 

условия на конкуренция в рамките на 

вътрешния пазар и извън него, 

въздействие върху интегритета на 

единния пазар и върху справедливостта, 

стабилността и легитимността на 

данъчната система, по-голямо данъчно 

облагане на по-малко мобилни 

икономически фактори, увеличени 

икономически неравенства, нелоялна 

конкуренция между държавите, 

намаляване на данъчната основа, 

социално недоволство, недоверие или 

демократичен дефицит и че могат да 

послужат като начин за избягване на 

данъци от страна на заможни лица с 

високи доходи; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/15 

Изменение  15 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Мигел Урбан Креспо, Милослав Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, 

Рина Роня Кари, Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, 

Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, 

Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 АВ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

АВ. като има предвид, че компетентната 

му специална комисия, създадена на 26 

февруари 2015 г., проведе 14 заседания, 

по време на които изслуша председателя 

на Комисията Жан-Клод Юнкер, члена 

на Комисията, отговарящ за  

конкуренцията, Маргрете Вестегер, 

члена на Комисията, отговарящ за 

икономическите и финансовите 

въпроси, данъчното облагане и 

митническия съюз, Пиер Московиси, 

действащия председател на Съвета Пиер 

Граменя, министрите на финансите на 

Франция Мишел Сапен, на Германия 

Волфганг Шойбле, на Италия Пиер 

Карло Падоан и на Испания Луис Де 

Гиндос, представители на ОИСР, както 

и лица, подаващи сигнали за 

нередности, разследващи журналисти, 

експерти, членове на академичната 

общност, представители на МНК, 

професионални сдружения, профсъюзи, 

неправителствени организации и 

членове на националните парламенти на 

ЕС (вж. приложение 1);  като има 

предвид, че делегации на ТАХЕ 

посетиха Швейцария, за да разгледат 

АВ. като има предвид, че компетентната 

му специална комисия, създадена на 26 

февруари 2015 г., проведе 14 заседания, 

по време на които изслуша председателя 

на Комисията Жан-Клод Юнкер, члена 

на Комисията, отговарящ за  

конкуренцията, Маргрете Вестегер, 

члена на Комисията, отговарящ за 

икономическите и финансовите 

въпроси, данъчното облагане и 

митническия съюз, Пиер Московиси, 

действащия председател на Съвета Пиер 

Граменя, министрите на финансите на 

Франция Мишел Сапен, на Германия 

Волфганг Шойбле, на Италия Пиер 

Карло Падоан и на Испания Луис Де 

Гиндос, представители на ОИСР, както 

и лица, подаващи сигнали за 

нередности, разследващи журналисти, 

експерти, членове на академичната 

общност, представители на МНК, 

професионални сдружения, профсъюзи, 

неправителствени организации и 

членове на националните парламенти на 

ЕС (вж. приложение 1); като има 

предвид, че делегации на ТАХЕ 

посетиха Швейцария, за да разгледат 
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конкретни аспекти на свързаното с 

трети държави измерение на мандата на 

комисията, и следните държави членки с 

цел провеждането на проучвателни 

мисии: Белгия, Люксембург, Ирландия, 

Нидерландия и Обединеното кралство; 

като има предвид, че бяха организирани 

също срещи с представители на 

правителствата на Гибралтар и Бермуда; 

конкретни аспекти на свързаното с 

трети държави измерение на мандата на 

комисията, и следните държави членки с 

цел провеждането на проучвателни 

мисии: Белгия, Люксембург, Ирландия, 

Нидерландия и Обединеното кралство; 

като има предвид, че бяха организирани 

също срещи с представители на 

правителствата на Гибралтар и Бермуда; 

като има предвид, че цялата тази 

дейност, въпреки че осигури 

разнообразни и безценни знания за 

данъчните системи и практики в 

цяла Европа, не изясни всички 

възникнали въпроси, включително 

оставащите несъответствия в 

изказванията на председателя на 

Комисията Жан-Клод Юнкер във 

връзка с  поверителната от дълго 

време страница в доклада Креке; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/16 

Изменение  16 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Мигел Урбан Креспо, Милослав 

Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, Рина Роня Кари, Стелиос Кулоглу, 

Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Лола Санчес Калдентей, Таня 

Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 АГ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

AГ. като има предвид, че част от 

работата на комисията беше 

възпрепятствана от факта, че редица 

държави членки и Съветът не 

отговориха навреме (вж. приложение 2), 

и в крайна сметка, не предоставиха 

всички поискани документи или просто 

представиха вежливи отговори, едва 

засягащи същината на отправените 

искания; като има предвид, че от общо 

17 поканени МНК (с изключение на 

счетоводни и данъчни консултанти) 15 

се съгласиха да се явят пред комисията 

(вж. приложение 3); като има предвид, 

че Комисията също не оказа пълно 

съдействие и не изпрати всички 

вътрешни документи и неофициална 

бележки от срещи на групата „Кодекс за 

поведение“, предлагайки единствено, 

поради неотстъпчивостта на някои 

държави членки, ограничена процедура 

на консултация; като има предвид, че 

мандатът на комисията трябваше да 

бъде удължен; 

АГ. като има предвид, че част от 

работата на комисията беше 

възпрепятствана от факта, че редица 

държави членки и Съветът не 

отговориха навреме (вж. приложение 2), 

и в крайна сметка, не предоставиха 

всички поискани документи или просто 

представиха вежливи отговори, едва 

засягащи същината на отправените 

искания; като има предвид, че от общо 

17 поканени МНК (с изключение на 

счетоводни и данъчни консултанти) 15 

се съгласиха да се явят пред комисията 

(вж. приложение 3), 11 от които обаче 

след многобройни покани и 

значителен натиск; като има предвид, 

че Комисията също не оказа пълно 

съдействие и нито изпрати всички 

вътрешни документи и неофициална 

бележки от срещи на групата „Кодекс за 

поведение“, нито предостави достъп 

на комисията до базата данни, 

съставена за вътрешно ползване, 

съдържаща всички данъчни режими в 

ЕС, които се считат за потенциално 

вредни, предлагайки единствено, наред 

с другото поради неотстъпчивостта на 

някои държави членки, ограничена 
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процедура на консултация по време на 

която голяма част от съществената 

информация остана напълно 

заличена;  като има предвид, че 

мандатът на комисията вече веднъж 

трябваше да бъде удължен и че поради 

недостатъците ще трябва сигурно да 

бъде удължен още веднъж; като има 

предвид, че окончателният доклад на 

комисията TAXE следва да бъде 

публикуван в края на мандата, за да 

допълни настоящия междинен 

доклад; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/17 

Изменение  17 

Палома Лопес Бермехо, Фабио Де Мази, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Мигел Урбан Креспо, Милослав Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, 

Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Лола Санчес 

Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. е загрижен обаче от близостта 

между данъчните органи и частни 

корпорации в някои държави членки, 

която често води до ad hoc 

постановления и санкции за частни 

корпорации, които не защитават 

обществения интерес като 

насърчават избягването на данъци; 

подчертава необходимостта от 

подобряване на независимостта на 

данъчните органи от 

корпоративните интереси, без да се 

застрашава тяхната политическа и 

демократична отчетност пред 

националните правителства и 

парламенти; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/18 

Изменение  18 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Мигел Урбан Креспо, Милослав Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, 

Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Лола Санчес 

Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Николаос Хундис, 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 90 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  90a. посочва в тази връзка 

неотдавнашните разкрития в 

медиите, според които няколко 

държави членки активно са 

възпрепятствали процеса за 

ограничаване на вредните данъчни 

практики на форумите на Съвета, 

особено по отношение на 

патентните кутии, и призовава за 

по-нататъшни разследвания на 

политическата отговорност за тези 

случаи, също по отношение на 

председателя на Еврогрупата Йерун 

Дейселблум и председателя на 

Европейската комисия Жан-Клод 

Юнкер; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/19 

Изменение  19 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо,  Мигел Урбан Креспо, Милослав 

Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, Рина Роня Кари, Стелиос Кулоглу, 

Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Лола Санчес Калдентей, Таня 

Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Николаос Хундис, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 118 

 

Предложение за резолюция Изменение 

118. призовава Комисията да 

предприеме – в очакване на приемането 

на пълна ОКООКД и пълното ѝ 

прилагане на равнището на ЕС – 

незабавни действия с цел да се 

гарантира ефективно данъчно облагане, 

да се намали прехвърлянето на печалби 

(предимно чрез трансферно 

ценообразуване), да се подготви, в 

очакване на консолидацията, 

преходен режим за приспадане на 

трансграничните печалби и загуби, 

който да бъде временен и да 

предоставя достатъчно гаранции, че 

няма да създава по-нататъшни 

възможности за агресивно данъчно 

планиране, и да продължи да въвежда 
подходящи и ефективни правила за 

борба със злоупотребите във всички 

относими директиви; призовава 

Комисията да направи проверка на 

съществуващите директиви и проектите 

за директиви в областта на данъчното и 

дружественото право по отношение на 

това доколко са подходящи за прилагане 

на ефективно данъчно облагане; 

призовава Съвета да се подготви за 

бързото приемане на тези разпоредби; 

118. призовава Комисията да 

предприеме – в очакване на приемането 

на пълна ОКООКД и пълното ѝ 

прилагане на равнището на ЕС – 

незабавни действия с цел да се 

гарантира ефективно данъчно облагане, 

да се намали прехвърлянето на печалби 

(предимно чрез трансферно 

ценообразуване) и да въведе подходящи 

и ефективни правила за борба със 

злоупотребите във всички относими 

директиви; призовава Комисията да 

направи проверка на съществуващите 

директиви и проектите за директиви в 

областта на данъчното и дружественото 

право по отношение на това доколко са 

подходящи за прилагане на ефективно 

данъчно облагане; призовава Съвета да 

се подготви за бързото приемане на тези 

разпоредби; подчертава, че за да 

постигне една от целите си, т.е. 

намаляване на бюрокрацията, 

въвеждането на обща консолидирана 

данъчна основа следва да бъде 

придружено от прилагане на общи 

счетоводни правила и подходяща 

хармонизация на административните 

практики по данъчни въпроси; 
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подчертава, че за да постигне една от 

целите си, т.е. намаляване на 

бюрокрацията, въвеждането на обща 

консолидирана данъчна основа следва 

да бъде придружено от прилагане на 

общи счетоводни правила и подходяща 

хармонизация на административните 

практики по данъчни въпроси; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/20 

Изменение  20 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Мигел Урбан Креспо, Милослав 

Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, Стелиос Кулоглу, Лола Санчес 

Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Николаос Хундис, 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 136 

 

Предложение за резолюция Изменение 

136. освен това призовава държавите 

членки да прилагат по-широкообхватна 

система за отчитане по държави на 

данъчните органи, която да се основава 

на стандарта на ОИСР и да включва по-

подробна информация, като например 

данъчни декларации и сделки в рамките 

на групата; подчертава, че 

предоставянето на данъчна информация 

от дружества на други данъчни 

администрации трябва да бъде 

съпроводено от подобряване на рамката 

за решаване на спорове, с оглед 

изясняване на съответните права на 

всяка страна и избягване на всякакви 

отрицателни странични ефекти; 

подчертава, че по отношение на 

данъчните администрации на трети 

държави, информация следва да се 

предава само на органите на държавите, 

които са въвели изисквания, 

равностойни на  предвидените от 

Арбитражната конвенция на ЕС; също 

така призовава за разработване на 

хармонизирани счетоводни стандарти, 

които да позволяват в частност по-

детайлизирано оповестяване по 

отношение на авторските и 

136. освен това призовава държавите 

членки да прилагат по-широкообхватна 

система за отчитане по държави на 

данъчните органи, която да се основава 

на стандарта на ОИСР и да включва по-

подробна информация, като например 

данъчни декларации и сделки в рамките 

на групата; подчертава, че 

предоставянето на данъчна информация 

от дружества на други данъчни 

администрации трябва да бъде 

съпроводено от подобряване на рамката 

за решаване на спорове, с оглед 

изясняване на съответните права на 

всяка страна и избягване на всякакви 

отрицателни странични ефекти; 

подчертава, че по отношение на 

данъчните администрации на трети 

държави, информация следва да се 

предава само на органите на държавите, 

които са въвели изисквания, 

равностойни на  предвидените от 

Арбитражната конвенция на ЕС; също 

така призовава за разработване на 

хармонизирани счетоводни стандарти, 

които да позволяват в частност по-

детайлизирано оповестяване по 

отношение на авторските и 
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лицензионните възнаграждения; лицензионните възнаграждения; 

подчертава, че хармонизираните 

счетоводни стандарти на ЕС в 

областта на данъчното облагане не 

следва да се основават на 

Международните стандарти за 

финансово отчитане, а на набор от 

чисто европейски правила, който да 

балансира гъвкавостта и 

потенциално отрицателните ефекти 

на  увеличената дискреционна свобода  

за данъкоплатците при изчисляване 

на основни суми като приходи и 

разходи; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/21 

Изменение  21 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Мигел Урбан Креспо, Милослав Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, 

Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Лола Санчес 

Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Николаос Хундис, 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 143 

 

Предложение за резолюция Изменение 

143. призовава Комисията да разгледа 

възможността за установяване на набор 

от инструменти за гарантиране на 

такава защита срещу неоснователни 

съдебни преследвания, икономически 

санкции или дискриминация, като 

същевременно се гарантира защитата на 

поверителността и на търговските 

тайни; обръща внимание в тази връзка 

на примера на Закона Дод-Франк в 

САЩ, в който се предвижда както 

плащане на възнаграждения на лицата, 

подаващи сигнали за нередности, за 

предоставянето на оригинална 

информация на органите, така и 

защитата на тези лица от съдебно 

преследване и от загуба на работното им 

място, като се има предвид, че тези 

възнаграждения не следва да бъдат 

стимул за публикуване на чувствителна 

в търговско отношение информация; 

предлага създаването на независим 

европейски орган, отговарящ за 

събирането на такава информация и 

извършването на разследвания, както и 

на общоевропейски взаимен фонд за 

лицата, подаващи сигнали за 

143. призовава Комисията да разгледа 

възможността за установяване на набор 

от инструменти за гарантиране на 

такава защита срещу неоснователни 

съдебни преследвания, икономически 

санкции или дискриминация, като 

същевременно се гарантира защитата на 

поверителността и на търговските 

тайни; обръща внимание в тази връзка 

на примера на Закона Дод-Франк в 

САЩ, в който се предвижда както 

плащане на възнаграждения на лицата, 

подаващи сигнали за нередности, за 

предоставянето на оригинална 

информация на органите, така и 

защитата на тези лица от съдебно 

преследване и от загуба на работното им 

място, като се има предвид, че тези 

възнаграждения не следва да бъдат 

стимул за публикуване на чувствителна 

в търговско отношение информация; 

предлага създаването на независим 

европейски орган, отговарящ за 

събирането на такава информация и 

извършването на разследвания, както и 

на общоевропейски взаимен фонд за 

лицата, подаващи сигнали за 
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нередности, за да се гарантира, че 

лицата, подаващи сигнали за 

нередности, получават адекватна 

финансова помощ, които да се 

финансират чрез налог върху част от 

възстановените средства или събраните 

глоби; счита, че следва да се предоставя 

защита на лицата, подаващи сигнали за 

нередности и когато те информират 

обществеността, след като 

компетентните органи на национално 

равнище или на равнището на ЕС са 

били уведомени и не са реагирали в 

рамките на един месец; 

нередности, за да се гарантира, че 

лицата, подаващи сигнали за 

нередности, получават адекватна 

финансова помощ, които да се 

финансират чрез налог върху част от 

възстановените средства или събраните 

глоби; счита, че следва да се предоставя 

защита на лицата, подаващи сигнали за 

нередности и когато те информират 

обществеността, след като 

компетентните органи на национално 

равнище или на равнището на ЕС са 

били уведомени и не са реагирали в 

рамките на един месец; настоятелно 

призовава Комисията да гарантира 

всеобхватна защита на лицата, 

подаващи сигнали за нередности, и на 

журналистите в директивата за 

търговските тайни, въз основа на 

препоръките в настоящия доклад;  

Or. en 

 

 


