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4.7.2016 A8-0223/16 

Изменение   16 

Мигел Виегаш, Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Мариза 

Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение -A a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  -Aa. като има предвид, че макар и 

правителствата да издадоха данъчни 

постановления в полза на МНП, те 

същевременно увеличиха данъците 

върху труда, като изискаха 

намаляване на заплатите и 

съкращаване на публичните услуги (а 

именно социална сигурност, 

здравеопазване и образование);  

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/17 

Изменение  17 

Фабио Де Мази, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, Меря Кюльонен, Барбара 

Спинели, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение AО a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  АОа. като има предвид, че 

патентните кутии и сходните 

преференциални инструменти са 

само един от елементите, засилващи 

натиска в посока намаляване на 

ставките на корпоративните данъци; 

като има предвид, че 

капиталистическата глобализация и 

свободното движение на капитали, 

залегнали в Договорите и 

законодателството на ЕС, като 

например Директивата за 

дружествата майки и дъщерните 

дружества и Директивата относно 

лихвите и авторските и 

лицензионните възнаграждения, 

създават структурен дисбаланс при 

създаването на политиките в полза 

на притежателите на капитал и на 

многонационалните предприятия, 

като дават приоритет на свободното 

движение на капитали и свободата 

на установяване на стопанска 

дейност без необходимите 

политически инструменти за 

осигуряване на координация, 

сътрудничество и прозрачност в 

областта на корпоративното 

данъчно облагане; като има предвид, 

че пример за това са решения на Съда 
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на ЕС, които не дадоха възможност 

на държавите членки да прилагат 

строги мерки за защита (напр. 

правила относно контролираните 

чуждестранни дружества или 

данъчното облагане на изхода) срещу 

агресивното данъчно планиране, 

позовавайки се на основните свободи 

на вътрешния пазар1а; като има 

предвид, че този вид интеграция 

изостря различията и асиметриите 

между държавите членки и 

социалните класи; 

____________ 

1a Например, решение на Съда (голям състав) 

от 12 септември 2006 г. по дело C-196/04, 

Cadbury Schweppes plc и Cadbury Schweppes 

Overseas Ltd v. Commissioners of Inland Revenue 

и решение на Съда (пети състав) от 11 март 

2004 г. по дело C-9/02 Hughes de Lasteyrie du 

Saillant v. Ministère de l'Économie, des Finances 

et de l'Industrie, OВ C 94, 17.4.2004 г., стр. 5. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/18 

Изменение  18 

Мигел Виегаш, Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Г a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Га. като има предвид, че 

неотдавнашните скандали 

подчертаха провала на настоящата 

икономическа система и нейната 

неспособност да разреши проблема с 

истински решения за справяне с 

проблема с данъчните измами, като 

например публичен контрол върху 

финансовата система и прекратяване 

на свободното движение на 

капитали; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/19 

Изменение  19 

Мигел Виегаш, Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Мариза 

Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  2a. отбелязва със загриженост 

липсата на предложени мерки за 

борба срещу данъчните убежища; в 

този смисъл обръща внимание на 

факта, че увеличаването на 

прозрачността само по себе си няма 

да бъде достатъчно за справянето с 

този проблем; призовава в тази връзка 

за среща на върха на равнище ООН, за 

да се определят пътна карта и 

съвместен план за действие с цел 

слагане на край на данъчните 

убежища; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/20 

Изменение  20 

Фабио Де Мази, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, Меря Кюльонен, Барбара 

Спинели, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. приветства пакета от мерки за борба с 

избягването на данъци, публикуван от 

Комисията на 28 януари 2016 г., както и 

всички законодателни предложения и 

съобщения, представени оттогава (вж. 

приложение 4); приветства приемането 

от Съвета на Директивата за изменение 

на Директивата относно 

административното сътрудничество с 

цел установяване на отчитане по 

държави пред данъчните органи, като 

същевременно изразява съжаление, че 

Съветът не изчака да се запознае и 

обсъди позицията на Парламента преди 

приемането на своята собствена позиция 

и не предвиди участието на Комисията 

при обмена на информация; призовава 

Съвета да постигне единодушна и 

амбициозна позиция относно мерките 

за борба с избягването на данъци и да 

запази Директивата срещу 

избягването на данъци във формата 

на една-единствена директива, за да 

приложи ефективно препоръките на 

ОИСР и да излезе извън техните 

рамки, така че да се постигнат 

амбициите на ЕС и да се гарантира 

правилното функциониране на 

единния пазар, а не той да бъде 

отслабен; изразява силно съжаление 

4. приветства пакета от мерки за борба с 

избягването на данъци, публикуван от 

Комисията на 28 януари 2016 г., както и 

всички законодателни предложения и 

съобщения, представени оттогава (вж. 

приложение 4); приветства приемането 

от Съвета на Директивата за изменение 

на Директивата относно 

административното сътрудничество с 

цел установяване на отчитане по 

държави пред данъчните органи, като 

същевременно изразява съжаление, че 

Съветът не изчака да се запознае и 

обсъди позицията на Парламента преди 

приемането на своята собствена позиция 

и не предвиди участието на Комисията 

при обмена на информация; изразява 

силно съжаление по повод на слабите 
и недостатъчни резултати в 

рамките на Съвета относно 

Директивата срещу избягването на 

данъци, по-специално клаузата за 

запазване на придобитите права 

относно приспадането на лихви, 

стеснения и неефективен подход 

относно правилата за 

контролираните чуждестранни 

дружества и заличаването на 

клаузата за преминаване от 

освобождаване към данъчен кредит; 
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относно факта, че настоящият 

проект на позиция на Съвета е 

направен по-слаб, особено чрез 

клаузата за запазване на 

придобитите права относно 

приспадането на лихви и стеснен 

подход относно правилата за 

контролираните чуждестранни 

дружества; приветства инициативата за 

създаване на общо определение и общ 

списък на Съюза на юрисдикции, които 

не оказват съдействие, във външната 

стратегия за ефективно данъчно 

облагане; подчертава, че този списък 

следва да се основава на обективни, 

изчерпателни и количествено измерими 

критерии; отново заявява, че в бъдеще 

ще са необходими повече и 

задължителни действия за ефективна и 

системна борба с НДОПП; 

приканва държавите членки спешно 
да предприемат достатъчно 

решителни действия срещу НДОПП, 

включително решителни, 

всеобхватни и приложими правила 

относно контролираните 

чуждестранни дружества и 

разширяване на правилото за 

ограничаване на лихвите, така че да 

обхваща лицензионните такси и 

разходите за авторски права, като 

направят така, че данъчното 

приспадане на тези разходи да зависи 

от равнището на ефективно данъчно 

облагане на съответните приходи в 

държавата на местоназначение; 

приветства инициативата за създаване 

на общо определение и общ списък на 

Съюза на юрисдикции, които не оказват 

съдействие, във външната стратегия за 

ефективно данъчно облагане; 

подчертава, че този списък следва да се 

основава на обективни, изчерпателни и 

количествено измерими критерии; 

отново заявява, че в бъдеще ще са 

необходими повече и задължителни 

действия за ефективна и системна борба 

с НДОПП; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/21 

Изменение   21 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Меря Кюльонен, Барбара Спинели, 

Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. настоятелно призовава Комисията да 

представи предложение за обща 

консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък (ОКООКД) преди 

края на 2016 г., придружено от 

подходяща и справедлива формула за 

разпределение, което би осигурило 

цялостно решение за справяне с 

вредните данъчни практики в Съюза, би 

изяснило и опростило контекста за 

предприятията и би улеснило 

трансграничните стопански дейности в 

рамките на Съюза; счита, че 

консолидацията е основен елемент от 

ОКООКД; счита, че фискалната 

консолидация следва да бъде въведена 

възможно най-бързо и че всяка 

междинна система, включваща само 

хармонизирането на данъчната основа с 

механизъм на компенсиране на 

загубите, може да бъде само временна; 

счита, че въвеждането на пълна 

задължителна ОКООКД става все по-

неотложен въпрос; призовава държавите 

членки бързо да постигнат 

споразумение относно предложение за 

ОКООКД след представянето му и 

бързо да приложат законодателството 

след това; припомня на държавите 

членки, че различията между системите 

6. настоятелно призовава Комисията да 

представи предложение за обща 

консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък (ОКООКД) преди 

края на 2016 г., придружено от 

подходяща и справедлива формула за 

разпределение, което би осигурило 

цялостно решение за справяне с 

вредните данъчни практики в Съюза, би 

изяснило и опростило контекста за 

предприятията и би улеснило 

трансграничните стопански дейности в 

рамките на Съюза; счита, че 

консолидацията е основен елемент от 

ОКООКД; счита, че фискалната 

консолидация следва да бъде въведена 

възможно най-бързо и че всяка 

междинна система, включваща само 

хармонизирането на данъчната основа с 

механизъм на компенсиране на 

загубите, може да бъде само временна; 

счита, че въвеждането на пълна 

задължителна ОКООКД става все по-

неотложен въпрос; призовава държавите 

членки бързо да постигнат 

споразумение относно предложение за 

ОКООКД след представянето му и 

бързо да приложат законодателството 

след това; припомня на държавите 

членки, че различията между системите 



 

AM\1100084BG.doc  PE585.332v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

за корпоративно данъчно облагане може 

да създадат нееднакви условия и 

нелоялна данъчна конкуренция и в 

рамките на ЕС; 

за корпоративно данъчно облагане може 

да създадат нееднакви условия и 

нелоялна данъчна конкуренция и в 

рамките на ЕС; подчертава, че без 

ефективна долна граница на 

минималната корпоративна данъчна 

ставка ОКООКД може да засили 

натиска за намаляване на ставките 

на корпоративните данъци, тъй като 

остава единственият правен 

инструмент, с който държавите 

членки могат да предлагат 

преференциални условия за данъчно 

задължените лица, и че това може да 

доведе до преместване на повече 

предприятия с произтичащите 

отрицателни последици на пазара на 

труда; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/22 

Изменение  22 

Мигел Виегаш, Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Мариза 

Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  12а. призовава за развиването на 

законодателна дейност за 

ограничаване на възможността за 

използване на офшорни центрове, чрез 

засилване на мерките за контрол и 

превенция, предприемани от 

данъчните, съдебните, 

икономическите и финансовите 

органи, и чрез изпълнение на мерките 

срещу МНП, които имат холдингови 

дружества или дъщерни дружества в 

данъчни убежища; в този смисъл 

призовава правителствата да дадат 

пример, като забранят публичните 

дружества да имат свързани 

дружества в данъчни убежища; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/23 

Изменение  23 

Фабио Де Мази, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, Меря Кюльонен, Барбара 

Спинели, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. категорично подчертава, че работата 

на лицата, подаващи сигнали за 

нередности, е от решаващо значение за 

разкриване на измерението, свързано с 

отклонението от данъчно облагане и 

избягването на данъци, и че 

следователно е необходимо защитата на 

лицата, подаващи сигнали за 

нередности, да бъде правно гарантирана 

и подсилена в ЕС; отбелязва, че 

Европейският съд по правата на човека 

и Съветът на Европа работят по този 

въпрос; счита, че съдилищата и 

държавите членки следва да 

гарантират защитата на законните 

търговски тайни, като същевременно 

по никакъв начин не пречат, 

възпрепятстват или затрудняват 

способността на лицата, подаващи 

сигнали за нередности, и на 

журналистите да документират и да 

разкриват незаконни, неправомерни или 

вредни практики в случаите, когато 

това очевидно е във върховния 

обществен интерес; изразява 

съжаление, че Комисията не 

възнамерява да предприеме незабавни 

действия по този въпрос, като се има 

предвид съвсем скорошните и значими 

разкрития от лица, подали сигнали за 

16. категорично подчертава, че работата 

на лицата, подаващи сигнали за 

нередности, е от решаващо значение за 

разкриване на измерението, свързано с 

отклонението от данъчно облагане и 

избягването на данъци, и че 

следователно е необходимо защитата на 

лицата, подаващи сигнали за 

нередности, да бъде правно гарантирана 

и подсилена в ЕС; отбелязва, че 

Европейският съд по правата на човека 

и Съветът на Европа работят по този 

въпрос; счита, че съдилищата и 

държавите членки следва да осигурят 

възможността за лицата, подаващи 

сигнали за нередности, и журналистите 

да документират и да разкриват 

незаконни, неправомерни и вредни 

практики, в интерес на обществото; 

изразява съжаление, че Комисията не 

възнамерява да предприеме незабавни 

действия по този въпрос, като се има 

предвид съвсем скорошните и значими 

разкрития от лица, подали сигнали за 

нередности, които станаха известни 

съответно като „Люкслийкс“ и 

„Панамските документи“, както и 

произнесената присъда срещу Антоан 

Делтур и Рафаел Хале, подали сигнали 

за нередности относно „Люкслийкс“; 
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нередности, които станаха известни 

съответно като „Люкслийкс“ и 

„Панамските документи“; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/24 

Изменение  24 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Меря Кюльонен, Барбара Спинели, Рина 

Роня Кари, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. призовава Комисията да представи 

във възможно най-кратък срок общо 

определение и общ списък на Съюза с 

юрисдикции, които не оказват 

съдействие (т.е. „черен списък на 

данъчните убежища“), въз основа на 

солидни, прозрачни и обективни 

критерии и включващи прилагането на 

препоръките на ОИСР, мерките за 

данъчна прозрачност, действията 

относно намаляването на данъчната 

основа и прехвърлянето на печалби и 

стандартите за автоматичен обмен на 

информация, съществуването на 

активни вредни данъчни практики, 

предимства, предоставени на 

чуждестранни физически или 

юридически лица, липсата на изискване 

за икономическа същност и 

неоповестяването на корпоративната 

структура на правни субекти 

(включително тръстове, 

благотворителни организации, 

фондации и др.) или собствеността 

върху активи или права, и приветства 

намерението на Комисията да постигне 

споразумение относно подобен списък в 

рамките на следващите шест месеца; 

призовава държавите членки да одобрят 

това споразумение до края на 2016 г.; 

22. призовава Комисията да представи 

във възможно най-кратък срок общо 

определение и общ списък на Съюза с 

юрисдикции, които не оказват 

съдействие (т.е. „черен списък на 

данъчните убежища“), въз основа на 

солидни, прозрачни и обективни 

критерии и включващи прилагането на 

препоръките на ОИСР, мерките за 

данъчна прозрачност, действията 

относно намаляването на данъчната 

основа и прехвърлянето на печалби и 

стандартите за автоматичен обмен на 

информация, съществуването на 

активни вредни данъчни практики, 

предимства, предоставени на 

чуждестранни физически или 

юридически лица, липсата на изискване 

за икономическа същност и 

неоповестяването на корпоративната 

структура на правни субекти 

(включително тръстове, 

благотворителни организации, 

фондации и др.) или собствеността 

върху активи или права, и приветства 

намерението на Комисията да постигне 

споразумение относно подобен списък в 

рамките на следващите шест месеца; 

призовава държавите членки да одобрят 

това споразумение до края на 2016 г.; 
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счита, че е необходимо да се предвиди 

поетапна процедура, започваща с 

конструктивен диалог с 

юрисдикцията, когато са установени 

слабости, преди включването в 

списъка, за да се постигне и възпиращ 

ефект на процеса; счита, че следва да 

се установи механизъм, за да се позволи 

изключването от списъка на 

юрисдикции, ако и след като успешно е 

постигнато или възстановено 

съответствието; счита, че тази оценка 

следва да се разшири и да включва и 

членове на ОИСР; 

счита, че следва да се установи 

механизъм, за да се позволи 

изключването от списъка на 

юрисдикции, ако и след като успешно е 

постигнато или възстановено 

съответствието; счита, че тази оценка 

следва да се разшири и да включва и 

членове на ОИСР; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/25 

Изменение  25 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Меря Кюльонен, Барбара Спинели, Рина 

Роня Кари, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 39 

 

Предложение за резолюция Изменение 

39. призовава държавите членки да 

установят ефективни, пропорционални 

и възпиращи санкции, включително 

наказателни санкции, за управители на 

дружества, участващи в отклонение от 

данъчно облагане, и възможността за 

отнемане на лицензи за стопанска 

дейност на специалисти и дружества, за 

които е доказано, че участват в 

разработването, консултирането 

относно използването или използването 

на незаконни схеми за данъчно 

планиране и отклонение от данъчно 

облагане; призовава Комисията да 

проучи възможността за въвеждане на 

съразмерна финансова отговорност за 

данъчни консултанти, които участват в 

незаконни данъчни практики; 

39. призовава държавите членки да 

установят ефективни, пропорционални 

и възпиращи санкции, включително 

наказателни санкции, за управители на 

дружества, участващи в отклонение от 

данъчно облагане, и възможността за 

отнемане на лицензи за стопанска 

дейност на специалисти и дружества, за 

които е доказано, че участват в 

разработването, консултирането 

относно използването или използването 

на незаконни схеми за данъчно 

планиране и отклонение от данъчно 

облагане; призовава Комисията да 

проучи възможността за въвеждане на 

съразмерна финансова отговорност за 

данъчни консултанти, които участват в 

незаконни данъчни практики; приканва 

държавите членки да разгледат 

въпроса за въвеждането на принципи 

на корпоративно наказателно право, 

както се практикува в САЩ, с цел да 

се даде възможност за по-ефективно 

правоприлагане срещу престъпните 

дейности в големите корпорации; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/26 

Изменение  26 

Фабио Де Мази, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, Меря Кюльонен, Барбара 

Спинели, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. изразява съжаление, че въпреки 

факта, че неговата първа и втора 

специална комисия (TAXE 1 и TAXE 2) 

многократно поискаха пълен достъп до 

документите и протоколите на групата 

„Кодекс за поведение“, на разположение 

на членовете на Европейския парламент 

бяха предоставени само ограничен брой 

нови документи за консултации при 

закрити врата, както и че това се 

реализира едва пет месеца след 

началото на мандата на TAXE 2; 

отбелязва, че някои от тези документи 

трябваше да бъдат оповестени, за да 

позволят обществен контрол и открито 

политическо разискване относно 

тяхното съдържание; освен това 

отбелязва, че Съветът не показва в 

задоволителна степен желание да 

удовлетвори това искане;  

50. изразява съжаление, че въпреки 

факта, че неговата първа и втора 

специална комисия (TAXE 1 и TAXE 2) 

многократно поискаха пълен достъп до 

документите и протоколите на групата 

„Кодекс за поведение“, на разположение 

на членовете на Европейския парламент 

бяха предоставени само ограничен брой 

нови документи за консултации при 

закрити врата, както и че това се 

реализира едва пет месеца след 

началото на мандата на TAXE 2; 

отбелязва, че някои от тези документи 

трябваше да бъдат оповестени, за да 

позволят обществен контрол и открито 

политическо разискване относно 

тяхното съдържание; освен това 

отбелязва, че Съветът не показва в 

изцяло задоволителна степен желание 

да удовлетвори това искане; взема под 

внимание текущото производство T-

11/16 в Общия съд на Европейския 

съюз, което може съществено да 

увеличи публичния достъп до 

документи в областта на вредните 

данъчни практики и по този начин да 

стимулира демократичната 

отчетност; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/27 

Изменение  27 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Меря Кюльонен, Барбара Спинели, Рина 

Роня Кари, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 57 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  57a. подчертава, че лицата на 

политически длъжности, които 

носят отговорност за нарушения на 

правото на Съюза, подробно описани в 

доклада на комисията TAXE 1, или за 

безпрепятствено продължаване на 

вредни данъчни практики, за което 

свидетелстват документите на 

групата „Кодекс за поведение“, следва 

да носят пълна отговорност за 

своето поведение, включително 

оставка от заеманата от тях 

длъжност, когато е целесъобразно, за 

да се възстанови доверието на 

гражданите в представителите на 

Европейския съюз и неговите държави 

членки; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/28 

Изменение  28 

Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Меря Кюльонен, Барбара Спинели, Рина 

Роня Кари, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0223/2016 

Йепе Кофод, Михаел Тойрер 

Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 84 

 

Предложение за резолюция Изменение 

84. отбелязва, че е необходима 

допълнителна работа относно достъпа 

до документи на държавите членки, на 

Комисията и на групата „Кодекс за 

поведение“; отново заявява, че е 

необходим допълнителен анализ на 

документите, които вече са 

предоставени на Парламента, за да се 

оцени адекватно необходимостта от по-

нататъшни политически действия и 

политически инициативи; призовава 

бъдещата анкетна комисия да продължи 

тази работа и да възприеме различен 

формат от този на специалната комисия, 

следвайки в по-голяма степен модела на 

следствена комисия, като например 

комисията по публични сметки в 

Обединеното кралство; 

84. отбелязва, че е необходима 

допълнителна работа относно достъпа 

до документи на държавите членки, на 

Комисията и на групата „Кодекс за 

поведение“; отново заявява, че е 

необходим допълнителен анализ на 

документите, които вече са 

предоставени на Парламента, за да се 

оцени адекватно необходимостта от по-

нататъшни политически действия и 

политически инициативи; подчертава, 

че следва да се проведе размяна на 

мнения с политическите 

представители на държавите членки 

с цел обсъждане и оценка на 

данъчните политики на държавите 

членки, както и политическите 

позиции във форумите на Съвета, 

разглеждащи данъчните въпроси, 

които политики и позиции могат да 

възпрепятстват необходимата 

координация, сътрудничество и 

прозрачност в областта на 

корпоративното данъчно облагане в 

ЕС; призовава бъдещата анкетна 

комисия да продължи тази работа и да 

възприеме различен формат от този на 

специалната комисия, следвайки в по-

голяма степен модела на следствена 

комисия, като например комисията по 
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публични сметки в Обединеното 

кралство; 

Or. en 

 

 


