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18.11.2015 A8-0317/22 

Изменение  22 

Марко Дзани, Марко Вали, Роландас Паксас, Дейвид Коубърн 

от името на групата EFDD 

 

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 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Aa. като има предвид, че органите на 

Люксембург никога не са оспорвали 

или са се противопоставяли на 

подобни данъчни споразумения, и 

като има предвид, че настоящият 

председател на Комисията Жан-Клод 

Юнкер в продължение на много 

години беше начело на Великото 

херцогство; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/23 

Изменение  23 

Марко Дзани, Марко Вали, Роландас Паксас, Дейвид Коубърн 

от името на групата EFDD 

 

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 на 

изслушването пред комисията TAXE 

от 17 септември 2015 г. 

председателят на Комисията Жан-

Клод Юнкер отрече всякакво лично 

участие в случая „Люкслийкс“, като 

оспори и действителните му мащаби 

и предпочете да говори за „ЕС лийкс“; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/24 

Изменение  24 

Марко Дзани, Марко Вали, Роландас Паксас, Дейвид Коубърн 

от името на групата EFDD 

 

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 в (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ав. като има предвид, че на 17 

септември 2015 г. председателят 

Юнкер каза пред комисията TAXE, че 

никога не е разполагал с оригиналната 

версия на доклада „Креке“ от 1997 г. и 

че не е знаел за съществуването на 

липсваща страница, обясняваща 

данъчните постановления на 

Люксембург; като има предвид, че 

бившият член на парламента на 

Люксембург и министър на 

икономиката по времето на г-н 

Юнкер г-н Жано Креке потвърди, че 

през април 1997 г. е дал на г-н Юнкер 

както официалната, така и лична 

версия на своя доклад; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/25 

Изменение  25 

Марко Дзани, Марко Вали, Роландас Паксас, Дейвид Коубърн 

от името на групата EFDD 

 

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 г (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Aг. като има предвид, че нова 

информация, предоставена от 

германското списание „Шпигел“, 

посочва явната роля на 

правителствата на Белгия, 

Люксембург и Нидерландия в 

блокирането, в  продължение на 

няколко години, на всеки опит от 

страна на групата „Кодекс за 

поведение“ за промяна на вредните 

данъчни схеми на държавите от 

Бенелюкс; като има предвид, че 

държавите членки отказаха да 

предоставят достъп до тези 

документи; като има предвид, че през 

този период министър-председател 

на Люксембург беше Жан-Клод Юнкер, 

а финансов министър на Нидерландия 

беше настоящият председател на 

Еврогрупата, Йерун Дейселблум; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/26 

Изменение  26 

Марко Дзани, Марко Вали, Роландас Паксас, Дейвид Коубърн 

от името на групата EFDD 

 

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 

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); 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; 

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 

Комисията предостави документи, 

свързани с групата „Кодекс за 

поведение“, на други институции 

(например Университета на 

Амстердам), като едновременно с 

това отказа да ги предостави на 

членовете на комисията TAXE; като 

има предвид, че мандатът на комисията 

трябваше да бъде удължен, с нови 
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правомощия за разследване; 

Or. en
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18.11.2015 A8-0317/27 

Изменение  27 

Марко Дзани, Марко Вали, Роландас Паксас, Дейвид Коубърн 

от името на групата EFDD 

 

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 101 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  101a. призовава председателя Юнкер 

да разясни позицията си по аферата 

„Креке“; призовава освен това за 

пълен достъп до всички документи на 

групата „Кодекс за поведение“ (в т.ч. 

нейните протоколи), за да анализира 

твърденията на списание „Шпигел“ 

по повод на отношението на някои 

държави членки към лоялната 

данъчна конкуренция; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/28 

Изменение  28 

Марко Дзани, Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

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 103 

 

Предложение за резолюция Изменение 

103. приканва държавите членки да 

подкрепят в рамките на всички 

международни форуми автоматичния 

обмен на информация между данъчните 

администрации като нов световен 

стандарт; приканва по-специално 

Комисията, ОИСР и Г-20 да насърчават 

автоматичния обмен на информация 

чрез най-подходящите и ефикасни 

инструменти в рамките на всеобхватен 

глобален процес; настоява, че следва да 

бъдат предприети конкретни стъпки, за 

да се гарантира, че автоматичният 

обмен на информация (АОИ) става 

наистина глобален и следователно 

ефективен при същевременно спазване 

на изискванията за поверителност, 

като се подпомагат усилията на 

развиващите се страни да изградят 

капацитет за пълно участие в АОИ; 

подчертава, че на територията на ЕС 

автоматичният обмен на информация би 

могъл да се осъществява под формата на 

централен регистър за целия ЕС, който 

би могъл да бъде достъпен за Комисията 

и компетентните национални органи; 

103. приканва държавите членки да 

подкрепят в рамките на всички 

международни форуми автоматичния 

обмен на информация между данъчните 

администрации като нов световен 

стандарт; приканва по-специално 

Комисията, ОИСР и Г-20 да насърчават 

автоматичния обмен на информация 

чрез най-подходящите и ефикасни 

инструменти в рамките на всеобхватен 

глобален процес; настоява, че следва да 

бъдат предприети конкретни стъпки, за 

да се гарантира, че автоматичният 

обмен на информация (АОИ) става 

наистина глобален и следователно 

ефективен, като се подпомагат усилията 

на развиващите се страни да изградят 

капацитет за пълно участие в АОИ; 

подчертава, че на територията на ЕС 

автоматичният обмен на информация би 

могъл да се осъществява под формата на 

публичен централен регистър за целия 

ЕС, който би могъл да бъде достъпен за 

гражданите, Комисията и 

компетентните национални органи; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/29 

Изменение  29 

Марко Дзани, Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

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 104 

 

Предложение за резолюция Изменение 

104. приканва държавите членки да 

имат предвид, че всички данъчни 

постановления, по-специално когато се 

касае за трансферното ценообразуване, 

следва да се определят в сътрудничество 

с всички заинтересовани държави, че 

съответната информация следва да се 

обменя автоматично, цялостно и 

незабавно между тях и че всички 

национални действия, насочени към 

намаляване на избягването на данъци и 

на намаляването на данъчната основа в 

рамките на ЕС, включително одити, 

следва да се предприемат съвместно, 

като надлежно се взема предвид опитът, 

натрупан чрез програмата „Фискалис 

2020“; отново изразява становището си, 

че основните елементи на всички 

постановления, които оказват влияние 

върху други държави членки, следва да 

бъдат не само споделяни между 

данъчните администрации и Комисията, 

но също така и представяни от МНК в 

докладите по държави; 

104. приканва държавите членки да 

имат предвид, че всички данъчни 

постановления, по-специално когато се 

касае за трансферното ценообразуване, 

следва да се определят в сътрудничество 

с всички заинтересовани държави, че 

съответната информация следва да се 

обменя автоматично, цялостно и 

незабавно между тях и че всички 

национални действия, насочени към 

намаляване на избягването на данъци и 

на намаляването на данъчната основа в 

рамките на ЕС, включително одити, 

следва да се предприемат съвместно, 

като надлежно се взема предвид опитът, 

натрупан чрез програмата „Фискалис 

2020“; отново изразява становището си, 

че основните елементи на всички 

постановления, които оказват влияние 

върху други държави членки, следва да 

бъдат не само споделяни между 

данъчните администрации и Комисията, 

но също така и представяни от МНК в 

публичните доклади по държави; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/30 

Изменение  30 

Марко Дзани, Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

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 109 – тире 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– тяхното публично оповестяване, 

напълно или в опростена форма, но 

при пълно зачитане на изискванията 

за поверителност, 

– тяхното пълно публично 

оповестяване, 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/31 

Изменение  31 

Марко Дзани, Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

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 139 

 

Предложение за резолюция Изменение 

139. признава работата, предприета от 

Комисията, за създаване на европейски 

данъчен идентификационен номер 

(TIN); призовава Комисията да 

представи предложение за европейски 

TIN, въз основа на общото описание на 

европейски TIN в Плана за действие на 

Комисията за укрепване на борбата 

срещу данъчните измами и укриването 

на данъци от 2012 г. (действие 22)
42

; 

припомня, че TIN се счита за най-

доброто средство за идентифициране на 

данъкоплатците и следователно 

настоятелно призовава този проект да 

бъде ускорен; призовава Комисията 

поради същата причина да работи 

активно за създаването на подобен 

идентификационен номер на световно 

равнище, като например 

идентификационния код на правния 

субект (LEI) на  Регулаторния надзорен 

комитет; 

 

 

 

__________________ 

42
 COM(2012)722 окончателен. 

 

139. признава работата, предприета от 

Комисията, за създаване на европейски 

данъчен идентификационен номер 

(TIN); призовава Комисията да 

представи предложение за европейски 

TIN, въз основа на общото описание на 

европейски TIN в Плана за действие на 

Комисията за укрепване на борбата 

срещу данъчните измами и укриването 

на данъци от 2012 г. (действие 22)
42

; 

припомня, че TIN се счита за най-

доброто средство за идентифициране на 

данъкоплатците и следователно 

настоятелно призовава този проект да 

бъде ускорен; призовава Комисията 

поради същата причина да работи 

активно за създаването на подобен 

идентификационен номер на световно 

равнище, като например 

идентификационния код на правния 

субект (LEI) на  Регулаторния надзорен 

комитет; призовава също така за 

създаване на публичен регистър на 

дружествата на равнището на ЕС с 

оглед предотвратяване на 

агресивните и вредните данъчни 

практики, измамите и нарушаването 

на конкуренцията; 

__________________ 

42
 COM(2012)722 окончателен. 
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