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

2016/2038(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение БЕ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

БЕ. като има предвид, че специалната 

комисия TAXE 2 на Парламента, 

създадена на 2 декември 2015 г., 

проведе 11 заседания, някои от тях 

съвместно с комисията по 

икономически и парични въпроси, 

комисията по правни въпроси и 

комисията по развитие, по време на 

които тя изслуша члена на Комисията, 

отговарящ за конкуренцията, г-жа 

Маргрете Вестегер, члена на Комисията, 

отговарящ за икономическите и 

финансовите въпроси, данъчното 

облагане и митническия съюз, г-н Пиер 

Московиси, члена на Комисията, 

отговарящ за финансовата стабилност, 

финансовите услуги и съюза на 

капиталовите пазари, г-н Джонатан Хил, 

нидерландския държавен секретар за 

финансите, Ерик Вибес (представител 

на председателството на Съвета), 

експерти в областта на данъчното 

облагане и развитието, представители на 

МНП, представители на банки, както и 

членове на националните парламенти на 

ЕС; като има предвид, че тя също така 

проведе срещи с представители на 

правителствата на Андора, Лихтенщайн, 

Монако, Гърнси и Джърси и получи 

писмено становище от правителството 

на остров Ман (вж. приложение 1); като 

БЕ. като има предвид, че специалната 

комисия TAXE 2 на Парламента, 

създадена на 2 декември 2015 г., 
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правителствата на Андора, Лихтенщайн, 

Монако, Гърнси и Джърси и получи 

писмено становище от правителството 
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има предвид, че тя също така 

организира информационни мисии в 

САЩ (вж. приложение 6), за да разгледа 

конкретни аспекти на свързаното с 

трети държави измерение на мандата ѝ, 

и в Кипър (вж. приложение 5); като има 

предвид, че членове на специалната 

комисия бяха поканени лично да 

участват в работата на 

междупарламентарната група на високо 

равнище „TAXE“ на ОИСР; като има 

предвид, че специалната комисия 

проведе заседания при закрити врата на 

равнището на координаторите, по време 

на които тя изслуша представители на 

правителството на Каймановите 

острови, разследващи журналисти и 

служители на Комисията; като има 

предвид, че всички тези дейности, които 

предоставиха голям обем от много 

полезна информация относно 

практиките и данъчните системи както в 

рамките на Съюза, така и извън него, 

спомогнаха да се изяснят някои от 

съответните въпроси, докато други 

останаха без отговор; 

има предвид, че тя също така 

организира информационни мисии в 

САЩ (вж. приложение 6), за да разгледа 

конкретни аспекти на свързаното с 

трети държави измерение на мандата ѝ, 

и в Кипър (вж. приложение 5); като има 

предвид, че членове на специалната 

комисия бяха поканени лично да 

участват в работата на 

междупарламентарната група на високо 

равнище „TAXE“ на ОИСР; като има 

предвид, че специалната комисия 

проведе заседания при закрити врата на 

равнището на координаторите, по време 

на които тя изслуша представители на 

правителството на Каймановите 

острови, разследващи журналисти и 

служители на Комисията; като има 

предвид, че в първия доклад на 

специалната комисия TAXE 1 се 

отбелязва, че дейностите ѝ „не са 

изяснили всички въпроси от значение, 

включително оставащите 

несъответствия в изявленията на 

председателя на Комисията Жан-

Клод Юнкер във връзка с останалата 

дълго време поверителната страница 

от доклада Креке“, и че не беше 

отправена покана, с цел 

допълнителни пояснения, към г-н 

Юнкер и г-н Kреке независимо от 

потвърждаването на горепосочените 

несъответствия при изслушване при 

закрити врати с разследващи 

журналисти; като има предвид, че 

всички тези дейности, които 

предоставиха голям обем от много 

полезна информация относно 

практиките и данъчните системи както в 

рамките на Съюза, така и извън него, 

спомогнаха да се изяснят някои от 

съответните въпроси, докато други 

останаха без отговор; 
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