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7.3.2018 A8-0041/43 

Изменение  43 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. припомня, че държавите членки 

са отговорни за своите фискални 

политики, и подчертава, че 

правомощието за облагане с данъци 

заема централно място, що се отнася до 

суверенитета на държавите членки; 

подчертава, че реформата на 

собствените ресурси на ЕС не 

представлява прехвърляне на 

национален суверенитет в тази 

област, а по-скоро привеждане на 

настоящата система в 

съответствие с духа и буквата на 

Договорите за ЕС; 

8. припомня, че държавите членки 

са отговорни за своите фискални 

политики, и подчертава, че 

правомощието за облагане с данъци 

заема централно място, що се отнася до 

суверенитета на държавите членки; 

поради това подчертава факта, че 

нито един орган на ЕС няма право да 

събира данъци от името на 

националните данъкоплатци; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/44 

Изменение  44 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. очаква, без да се засяга 

финансовото споразумение, че 

последиците от оттеглянето на 

Обединеното кралство от ЕС ще бъдат 

значително предизвикателство и за 

следващата МФР и всички свързани с 

нея бюджетни решения; изразява 

убеждението си, че преди да се вземе 

решение относно МФР за периода 

след 2020 г., „дупката, причинена от 

Брексит“ следва да бъде запълнена, 

като същевременно се гарантира, че 

ресурсите на ЕС няма да бъдат 

намалени и програмите на ЕС няма да 

бъдат отрицателно засегнати; 

17. очаква, без да се засяга 

финансовото споразумение, че 

последиците от оттеглянето на 

Обединеното кралство от ЕС ще бъдат 

значително предизвикателство и за 

следващата МФР и всички свързани с 

нея бюджетни решения; във всеки 

случай отхвърля и изразява съжаление 

относно манипулациите във връзка с 

оттеглянето на Обединеното 

кралство от ЕС („Брексит“) като 

средство за увеличаване на 

приходната част на бюджета, тъй 

като това в крайна сметка ще доведе 

до допълнително данъчно облагане на 

предприятията и повишаване на 

данъчната тежест за гражданите; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/45 

Изменение  45 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. приветства предложението, 

направено от председателя на 

Комисията Жан-Клод Юнкер за 

създаване на специален бюджетен ред 

за еврозоната в бюджета на ЕС, 

включено в речта му за състоянието 

на Съюза пред Европейския 

парламент и допълнително 

разработено в съобщението на 

Комисията от 6 декември 2017 г. 

относно „Нови бюджетни 

инструменти за стабилна еврозона в 

правната уредба на Съюза“ 

(COM(2017)0822); за целта призовава 

за бюджетен капацитет в бюджета 

на ЕС над настоящия таван; 

18. отхвърля идеята за специален 

бюджет за еврозоната, което би 

означавало значително разделяне 

между държавите, приели единната 

валута, и държавите, запазили 

своята национална валута, което ще 

доведе до допълнително намаляване 
на националния демократичен 

суверенитет по отношение на 

технократски структури; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/46 

Изменение  46 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. призовава Комисията, въз 

основа на горепосоченото, да проучи 

въвеждането на следната кошница 

от нови собствени ресурси; 

 27. отхвърля всякакво въвеждане 

на евентуални нови собствени ресурси 

на база данък върху добавената 

стойност, корпоративния подоходен 

данък, сеньораж, данък върху 

финансовите сделки (ДФС) или 

екологични данъци и такси; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/47 

Изменение  47 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  27a. предлага вместо увеличаване на 

своите приходи Европейският съюз да 

пристъпи към рационализиране на 

своите прекомерни административни 

разходи, съкращаване на всички 

случаи на разхищения, като например 

ЕСВД, и извършване на оценка дали 

някои фондове не могат да се 

управляват по-ефикасно на 

национално равнище, за да се 

гарантира пълно спазване на 

принципа на субсидиарност; 

Or. en 

 

 


