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9.12.2015 A8-0349/14 

Predlog spremembe  14 

Luděk Niedermayer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od 

dohodkov pravnih oseb 

2015/2010(INL) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AR – točka (i) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

(i) ker je večja preglednost glede 

dejavnosti velikih multinacionalnih 

podjetij, zlasti glede dobička, plačanih 

davkov od njega, prejetih subvencij in 

davčnih napovedi, števila zaposlenih in 

sredstev ključnega pomena, da se zagotovi 

učinkovit boj davčnih uprav proti eroziji 

davčne osnove in preusmeritvi dobička; ker 

je treba doseči pravo ravnovesje med 

preglednostjo, varstvom osebnih podatkov 

in poslovno zaupnostjo ter upoštevati tudi 

učinek na manjša podjetja; ker je poročanje 

po državah ena od bistvenih oblik te 

preglednosti; ker bi morali vsi predlogi 

Unije za poročanje po posameznih državah 

v prvi vrsti temeljiti na vzorcu 

Organizacije za gospodarsko sodelovanje 

in razvoj; ker lahko Unija preseže smernice 

Organizacije za gospodarsko sodelovanje 

in razvoj in uvede obvezno javno 

poročanje po posameznih državah in ker je 

Evropski parlament v svojih predlogih 

sprememb k predlogu o spremembi 

direktive o pravicah delničarjev, sprejetih 

8. julija 2015
3
, glasoval za polno javno 

poročanje po državah; ker je Evropska 

komisija med 17. junijem in 9. septembrom 

2015 opravila posvetovanje na to temo, da 

bi preučila različne možnosti za izvajanje 

poročanja po državah
4
; ker je 88 % vseh, ki 

so se javno odzvali na to posvetovanje, 

(i) ker je večja preglednost glede 

dejavnosti velikih multinacionalnih 

podjetij, zlasti glede dobička, plačanih 

davkov od njega, prejetih subvencij in 

davčnih napovedi, števila zaposlenih in 

sredstev, ključnega pomena, da se zagotovi 

učinkovit boj davčnih uprav proti eroziji 

davčne osnove in preusmeritvi dobička; ker 

je treba doseči pravo ravnovesje med 

preglednostjo, varstvom osebnih podatkov 

in poslovno zaupnostjo ter upoštevati tudi 

učinek na manjša podjetja; ker je poročanje 

po državah ena od bistvenih oblik te 

preglednosti; poudarja, da bi morali 

zahteve za preglednost oblikovati in 

izvajati tako, da evropska podjetja ne bi 

prišla v slabši konkurenčni položaj; ker bi 

morali vsi predlogi Unije za poročanje po 

posameznih državah v prvi vrsti temeljiti 

na vzorcu Organizacije za gospodarsko 

sodelovanje in razvoj; ker lahko Unija 

preseže smernice Organizacije za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj in 

uvede obvezno javno poročanje po 

posameznih državah in ker je Evropski 

parlament v svojih predlogih sprememb k 

pogajalskemu mandatu, sprejetem 8. julija 

2015
3
, glasoval za polno javno poročanje 

po državah; ker je Evropska komisija med 

17. junijem in 9. septembrom 2015 

opravila posvetovanje na to temo, da bi 
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dejalo, da podpira javno razkritje davčnih 

informacij v podjetjih; 

__________________ 

3
 Sprejeta besedila z dne 8. 7. 2015, 

P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm (ni na 

voljo v slovenščini). 

preučila različne možnosti za izvajanje 

poročanja po državah
4
; ker je 88 % vseh, ki 

so se javno odzvali na to posvetovanje, 

dejalo, da podpira javno razkritje davčnih 

informacij v podjetjih; ker bi morala biti iz 

te obveznosti izvzeta mala in srednja 

podjetja ter podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo, ki niso multinacionalna; 

__________________ 

3
 Sprejeta besedila z dne 8. 7. 2015, 

P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm (ni na 

voljo v slovenščini). 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/15 

Predlog spremembe  15 

Luděk Niedermayer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od 

dohodkov pravnih oseb 

2015/2010(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – priporočilo A1 – uvodni odstavek 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Evropski parlament ponovno poziva 

Evropsko komisijo, naj sprejme vse 

potrebne ukrepe, da bi do prvega četrtletja 

2016 za vsa multinacionalna podjetja v 

vseh sektorjih uvedli izčrpno in javno 

poročanje po posameznih državah.  

Evropski parlament ponovno poziva 

Evropsko komisijo, naj sprejme vse 

potrebne ukrepe, da bi do prvega četrtletja 

2016 za vsa multinacionalna podjetja v 

vseh sektorjih uvedli izčrpno in javno 

poročanje po posameznih državah, in 

ponovno poudarja, da bi morala biti mala 

in srednja podjetja ter podjetja s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo, ki niso 

multinacionalna, izvzeta iz te obveznosti. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/16 

Predlog spremembe  16 

Luděk Niedermayer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od 

dohodkov pravnih oseb 

2015/2010(INL) 

Predlog resolucije 

Priloga – priporočilo A1 – druga alinea – nova točka za drugo točko 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 o učinek povečanih zahtev glede 

preglednosti na konkurenčni položaj 

podjetij iz EU v primerjavi s konkurenti iz 

tretjih držav; 

Or. en 

 

 


