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7.3.2018 A8-0047/4 

Изменение  4 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0047/2018 

Юг Байе 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2018 г. 

2017/2226(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Д a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Да. като има предвид, че водещата 

инициатива на ЕС за ефективно 

използване на ресурсите в Европа 

призовава до 2020 г. екологичните 

данъци да съставляват 10 % от 

приходите от данъци и 

социалноосигурителни вноски – 

значително повишаване спрямо 

средните 6,3 % за ЕС през 2015 г.; 

като има предвид, че екологичните 

данъци оказват в по-малка степен 

отрицателно въздействие върху 

растежа, отколкото данъците върху 

труда; като има предвид, че според 

МВФ, субсидиите за енергия от 

изкопаеми горива в ЕС през 2013 г. са 

възлизали на 603 евро на човек; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/5 

Изменение  5 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0047/2018 

Юг Байе 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2018 г. 

2017/2226(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. приема за сведение като цяло 

неутралната фискална позиция, която се 

предлага в препоръките за еврозоната, 

като отбелязва, че фискалната позиция 

се очаква да бъде леко 

експанзионистична в редица държави 

членки през 2018 г.; припомня, че 

последователното прилагане и 

спазването на правилата на Съюза в 

областта на данъчното облагане, 

включително пълно зачитане на 

съществуващите клаузи за гъвкавост, 
са от ключово значение за правилното 

функциониране на ИПС; 

8. приема за сведение като цяло 

неутралната фискална позиция, която се 

предлага в препоръките за еврозоната, 

като отбелязва, че фискалната позиция 

се очаква да бъде леко 

експанзионистична в редица държави 

членки през 2018 г.; призовава за по-

широка реформа на рамката на ЕС за 

икономическо управление с цел 

интегриране на концепцията за 

фискалната позиция на еврозоната 

във фискалните правила, за да бъде 

отклонена от настоящия акцент 

върху външната 

конкурентоспособност и 

процикличните бюджетни политики 

в посока дългосрочна устойчивост на 

бюджета и защита на инвестициите 

и социалноосигурителните разходи 

във времена на икономическо свиване 

и рецесия; припомня, че 

последователното прилагане и 

спазването на тези реформирани 

правила на Съюза в областта на 

данъчното облагане са от ключово 

значение за правилното функциониране 

на ИПС; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/6 

Изменение  6 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0047/2018 

Юг Байе 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2018 г. 

2017/2226(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава факта, че фискалните 

позиции на национално равнище и на 

равнището на еврозоната трябва да 

създават баланс между дългосрочната 

устойчивост на публичните финанси и 

инвестициите, в пълно съответствие с 

Пакта за стабилност и растеж, и 

краткосрочното макроикономическо 

стабилизиране; 

9. подчертава факта, че фискалните 

позиции на национално равнище и на 

равнището на еврозоната трябва да 

създават баланс между дългосрочната 

устойчивост на публичните финанси и 

инвестициите, в пълно съответствие с 

реформирания Пакт за стабилност и 

растеж, и краткосрочното 

макроикономическо стабилизиране; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/7 

Изменение  7 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0047/2018 

Юг Байе 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2018 г. 

2017/2226(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. призовава прегледи на данъчното 

облагане, насочени към постигането 

на справедлив баланс между 

данъчното облагане на капитала, 

труда и потреблението; 

16. призовава за прегледи на 

данъчното облагане, насочени към 

осигуряване на прогресивност на 

данъчните системи и насърчаване на 

изместване на данъчната тежест от 

облагането на труда към 

замърсяването и на други източници 

на данъчно облагане, които са по-

малко вредни за растежа; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/8 

Изменение  8 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0047/2018 

Юг Байе 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2018 г. 

2017/2226(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. приветства факта, че в годишния 

обзор на растежа за 2018 г. се признава 

необходимостта от ефикасни и 

справедливи данъчни системи, в които 

да бъдат предвидени подходящи 

стимули за осъществяване на стопанска 

дейност; подкрепя инициативите на 

Комисията за постигане на по-голяма 

прозрачност и реформирана система на 

ДДС, като отбелязва извършената 

работа по обща консолидирана основа 

за облагане с корпоративен данък; 

приветства полаганите на 

международно равнище усилия за борба 

срещу данъчните измами, 
отклонението от данъчно облагане и 

избягването на данъци; отбелязва, че 

подобряването на ефективността на 

националните данъчни системи може 

значително да повиши държавните 

приходи; 

21. приветства факта, че в годишния 

обзор на растежа за 2018 г. се признава 

необходимостта от ефикасни и 

справедливи данъчни системи, в които 

да бъдат предвидени подходящи 

стимули за осъществяване на стопанска 

дейност; подкрепя инициативите на 

Комисията за постигане на по-голяма 

публична прозрачност и реформирана 

система на ДДС, като отбелязва 

извършената работа по обща 

консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък; приветства 

усилията на европейско и 

международно равнище за борба с 

отклонението от данъчно облагане и 

избягването на данъци, но призовава 

държавите членки да ускорят 

приемането на ключови реформи в 

данъчното облагане и 

законодателството за борба с 

изпирането на пари в Европейския 

съюз; отбелязва, че подобряването на 

ефективността на националните 

данъчни системи може значително да 

повиши държавните приходи; 

Or. en 



 

AM\1147788BG.docx  PE616.072v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.3.2018 A8-0047/9 

Изменение  9 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0047/2018 

Юг Байе 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2018 г. 

2017/2226(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  26а. приветства факта, че 

Комисията признава, че корупцията 

продължава да бъде пречка за 

инвестициите в някои държави 

членки и че спазването на принципа 

на правовата държава, 

независимостта на съдебната 

система и правоприлагащите органи 

са необходими, за да се гарантира 

нужното икономическо развитие; 

въпреки това изразява съжаление 

относно прекратяването от страна 

на Комисията на годишния доклад за 

борба с корупцията и призовава 

Комисията да възобнови този 

годишен анализ на корупцията в 

рамките на държавите членки, както 

и да предостави механизми за борба с 

нея; 

Or. en 

 

 


