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20.3.2019 A8-0170/3

Predlog spremembe 3
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v imenu skupine PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju postopkov za 
ugotavljanje kršitev proti 23 državam 
članicam, ker v nacionalno pravo niso 
prenesle četrte direktive o preprečevanju 
pranja denarja (AMDL4) ali so jo prenesle 
samo delno,

– ob upoštevanju postopkov za 
ugotavljanje kršitev, ki jih je Komisija 
začela  proti 28 državam članicam, ker v 
nacionalno pravo niso pravilno prenesle 
četrte direktive o preprečevanju pranja 
denarja (AMDL4),
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20.3.2019 A8-0170/4

Predlog spremembe 4
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v imenu skupine PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 – ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 14. marca 2019 o nujni uvedbi črnega 
seznama EU glede tretjih držav v skladu z 
direktivo o preprečevanju pranja 
denarja1a;
_________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0216.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/5

Predlog spremembe 5
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v imenu skupine PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. je seznanjen z izvajanjem in 
spremljanjem akcijskega načrta 
OECD/G20 za preprečevanje erozije 
davčne osnove in preusmerjanja dobička v 
15 točkah, ki je namenjen usklajeni odpravi 
vzrokov in okoliščin, ki povzročajo prakse 
erozije davčne osnove in preusmerjanja 
dobička, ter s tem, da prek vključujočega 
okvira potekajo nadaljnje razprave v širšem 
kontekstu od prvotnih držav udeleženk; 
zato poziva države članice, naj podpirajo 
reformo mandata in delovanja 
vključujočega okvira, da bi zagotovili 
vključitev preostalih davčnih vrzeli in 
nerešenih davčnih vprašanj, kot je 
dodeljevanje pravic do obdavčenja med 
državami, v sedanji mednarodni okvir za 
boj proti praksam erozije davčne osnove 
in preusmerjanja dobička;

39. je seznanjen z izvajanjem in 
spremljanjem akcijskega načrta 
OECD/G20 za preprečevanje erozije 
davčne osnove in preusmerjanja dobička v 
15 točkah, ki je namenjen usklajeni odpravi 
vzrokov in okoliščin, ki povzročajo prakse 
erozije davčne osnove in preusmerjanja 
dobička, ter s tem, da prek vključujočega 
okvira potekajo nadaljnje razprave v širšem 
kontekstu od prvotnih držav udeleženk; 
zato poziva države članice, naj podpirajo 
reformo mandata in delovanja 
vključujočega okvira, da bi zagotovili 
vključitev preostalih davčnih vrzeli in 
nerešenih davčnih vprašanj v sedanji 
mednarodni okvir; pozdravlja pobudo o 
vključujočem okviru, namenjeno 
razpravam in iskanju globalnega soglasja 
o boljši razdelitvi pravic do obdavčenja 
med državami;
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20.3.2019 A8-0170/6

Predlog spremembe 6
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v imenu skupine PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 69

Predlog resolucije Predlog spremembe

69. pozdravlja sveženj ukrepov za 
digitalno obdavčenje, ki ga je Komisija 
sprejela 21. marca 2018; vendar obžaluje 
pomanjkanje napredka Sveta52 in njegovo 
nezmožnost, da doseže dogovor o tem 
svežnju Komisije; je zaskrbljen, ker Svet 
namesto tega obravnava predlog, ki je po 
področju uporabe precej manj ambiciozen 
kot prvotni predlog in naknadno stališče 
Parlamenta, sprejeto 13. decembra 
201853; poziva Svet, naj hitro sprejme te 
predloge;

69. pozdravlja sveženj ukrepov za 
digitalno obdavčenje, ki ga je Komisija 
sprejela 21. marca 2018, vendar obžaluje, 
da so Danska, Finska, Irska in Švedska 
na seji Sveta ECOFIN 12. marca 20191a 
ostale zadržane glede svežnja davka na 
digitalne storitve ali mu korenito 
nasprotovale; 

_________________ _________________
1a Sklepi Sveta za ekonomske in finančne 
zadeve z dne 12. marca 2019.

52 Sklepi Sveta za ekonomske in finančne 
zadeve, 4. december 2018. 
53 Zakonodajna resolucija Evropskega 
parlamenta z dne 13. decembra 2018 o 
predlogu direktive Sveta o skupnem 
sistemu davka na digitalne storitve za 
prihodke od opravljanja nekaterih 
digitalnih storitev, Sprejeta besedila, 
P8_TA(2018)0523.
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https://www.consilium.europa.eu/sl/meetings/ecofin/2018/12/04
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20.3.2019 A8-0170/7

Predlog spremembe 7
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v imenu skupine PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 71

Predlog resolucije Predlog spremembe

71. poziva države članice, ki so 
pripravljene razmisliti o uvedbi digitalnega 
davka, naj to storijo v okviru okrepljenega 
sodelovanja, če Svet ne bo zmogel doseči 
dogovora o davku na digitalne storitve;

71. poziva države članice, ki so 
pripravljene razmisliti o uvedbi digitalnega 
davka, naj to storijo v okviru okrepljenega 
sodelovanja, da bi preprečili nadaljnje 
drobljenje enotnega trga, ki že poteka v 
posameznih državah članicah, v katerih 
razmišljajo o uvedbi nacionalnih rešitev;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/8

Predlog spremembe 8
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v imenu skupine PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. je seznanjen z izjavo francoskega 
finančnega ministra na seji odbora TAX3 
dne 23. oktobra 2018 o tem, da je treba 
razpravljati o konceptu minimalne 
obdavčitve; pozdravlja pripravljenost 
Francije, da razpravo o minimalni 
obdavčitvi kot eno od prednostnih nalog 
vključi v svoje predsedovanje skupini G7 
leta 2019;

81. je seznanjen z izjavo francoskega 
finančnega ministra na seji odbora TAX3 
dne 23. oktobra 2018 o tem, da je treba 
razpravljati o konceptu minimalne 
obdavčitve; pozdravlja pripravljenost 
Francije, da razpravo o minimalni 
obdavčitvi kot eno od prednostnih nalog 
vključi v svoje predsedovanje skupini G7 
leta 2019, kot je bilo ponovno poudarjeno 
na seji ECOFIN 12. marca 2019;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/9

Predlog spremembe 9
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v imenu skupine PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 211

Predlog resolucije Predlog spremembe

211. obžaluje dejstvo, da številne države 
članice v določenem roku niso uspele v 
celoti ali delno prenesti četrte direktive o 
preprečevanju pranja denarja v svojo 
nacionalno zakonodajo in je morala 
Komisija zato proti njim sprožiti postopke 
za ugotavljanje kršitev, vključno z 
napotitvijo pred Sodišče Evropske unije117; 
poziva te države članice, naj to težavo hitro 
rešijo; zlasti poziva države članice, da 
morajo v skladu s svojo pravno 
obveznostjo upoštevati datum 10. januar 
2020 za prenos pete direktive o 
preprečevanju pranja denarja v svojo 
nacionalno zakonodajo; podpira in 
pozdravlja sklepe Sveta z dne 23. 
novembra 2018, v katerih države članice 
poziva, naj pred iztekom roka, določenim 
za leto 2020, v nacionalno zakonodajo 
prenesejo peto direktivo o preprečevanju 
pranja denarja; poziva Komisijo, naj v 
celoti izkoristi instrumente, ki so na voljo, 
da države članice podpre in zagotovi, da 
bodo čim prej ustrezno prenesle in začele 
izvajati peto direktivo o preprečevanju 
pranja denarja;

211. obžaluje dejstvo, da države članice 
v določenem roku niso uspele v celoti ali 
delno prenesti četrte direktive o 
preprečevanju pranja denarja v svojo 
nacionalno zakonodajo in je morala 
Komisija zato proti njim sprožiti postopke 
za ugotavljanje kršitev, vključno z 
napotitvijo pred Sodišče Evropske unije117; 
poziva te države članice, naj to težavo hitro 
rešijo; zlasti poziva države članice, da 
morajo v skladu s svojo pravno 
obveznostjo upoštevati datum 10. januar 
2020 za prenos pete direktive o 
preprečevanju pranja denarja v svojo 
nacionalno zakonodajo; podpira in 
pozdravlja sklepe Sveta z dne 23. 
novembra 2018, v katerih države članice 
poziva, naj pred iztekom roka, določenim 
za leto 2020, v nacionalno zakonodajo 
prenesejo peto direktivo o preprečevanju 
pranja denarja; poziva Komisijo, naj v 
celoti izkoristi instrumente, ki so na voljo, 
da države članice podpre in zagotovi, da 
bodo čim prej ustrezno prenesle in začele 
izvajati peto direktivo o preprečevanju 
pranja denarja;

_________________ _________________
117 Komisija je 19. julija 2018 proti Grčiji 117 Komisija je 19. julija 2018 proti Grčiji 
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in Romuniji sprožila postopek pred 
Sodiščem Evropske unije, ker v nacionalno 
zakonodajo nista prenesli četrte direktive o 
preprečevanju pranja denarja. Postopek 
pred Sodiščem Evropske unije je bil 
sprožen tudi proti Irski, ki je v nacionalno 
zakonodajo prenesla le zelo omejen del 
pravil.

in Romuniji sprožila postopek pred 
Sodiščem Evropske unije, ker v nacionalno 
zakonodajo nista prenesli četrte direktive o 
preprečevanju pranja denarja. Postopek 
pred Sodiščem Evropske unije je bil 
sprožen tudi proti Irski, ki je v nacionalno 
zakonodajo prenesla le zelo omejen del 
pravil.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/10

Predlog spremembe 10
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v imenu skupine PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 223 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 223a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
bilo v okviru primera pranja denarja prek 
banke Troika Dialog javno izpostavljeno, 
da je bilo prek evropskih bank in podjetij 
prenesenih 4,6 milijarde USD; poudarja, 
da sta bila v središču škandala banka 
Troika Dialog, nekoč ena od največjih 
ruskih zasebnih investicijskih bank, in 
mreža, ki naj bi ruski vladajoči eliti 
omogočila skrivno uporabo nezakonito 
pridobljene premoženjske koristi za 
nabavo delnic v državnih podjetjih, nakup 
nepremičnin v Rusiji in v tujini ter nakup 
luksuznih izdelkov; obžaluje tudi, da naj 
bi bile v te sumljive transakcije vpletene 
številne evropske banke, in sicer Danske 
Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, 
ING Groep NV, Credit Agricole SA, 
Deutsche Bank AG, KBC Group NV, 
Raiffeisen Bank International AG, ABN 
Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank 
U.A. in nizozemska podružnica Turkiye 
Garanti Bankasi A.S.;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/11

Predlog spremembe 11
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v imenu skupine PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 281

Predlog resolucije Predlog spremembe

281. meni, da bi bilo treba sicer 
upoštevati delo na mednarodni ravni v 
zvezi z identificiranjem tretjih držav z 
visokim tveganjem za namene boja proti 
pranju denarja in financiranju terorizma, 
zlasti pa delo Projektne skupine za 
finančno ukrepanje, a je tudi bistveno, da 
Unija oblikuje lasten seznam tretjih držav z 
visokim tveganjem; glede tega pozdravlja 
Delegirano uredbo Komisije z dne 31. 
januarja 2019 o dopolnitvi Direktive (EU) 
2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta 
glede regulativnih tehničnih standardov za 
minimalne ukrepe ter vrste dodatnih 
ukrepov, ki jih morajo kreditne in finančne 
institucije sprejeti za blažitev tveganja 
pranja denarja in financiranja terorizma v 
nekaterih tretjih državah136;

281. meni, da bi bilo treba sicer 
upoštevati delo na mednarodni ravni v 
zvezi z identificiranjem tretjih držav z 
visokim tveganjem za namene boja proti 
pranju denarja in financiranju terorizma, 
zlasti pa delo Projektne skupine za 
finančno ukrepanje, a je tudi bistveno, da 
Unija oblikuje lasten seznam tretjih držav z 
visokim tveganjem; glede tega pozdravlja 
Delegirano uredbo Komisije z dne 13. 
februarja 2019 o dopolnitvi Direktive 
(EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in 
Sveta z opredelitvijo tretjih držav z 
visokim tveganjem, ki imajo strateške 
pomanjkljivosti (C(2019)1326), ter 
obžaluje, da je Svet nasprotoval 
delegiranemu aktu; poleg tega pozdravlja 
Delegirano uredbo Komisije z dne 31. 
januarja 2019 o dopolnitvi Direktive (EU)  
2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta 
glede regulativnih tehničnih standardov za 
minimalne ukrepe ter vrste dodatnih 
ukrepov, ki jih morajo kreditne in finančne 
institucije sprejeti za blažitev tveganja 
pranja denarja in financiranja terorizma v 
nekaterih tretjih državah136;

_________________ _________________
136 C(2019)0646. 136 C(2019)0646.
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20.3.2019 A8-0170/12

Predlog spremembe 12
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v imenu skupine PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
(2018/2121(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 298

Predlog resolucije Predlog spremembe

298. pozdravlja, da je Svet 5. decembra 
2017 sprejel prvi seznam EU in da se redno 
spremljajo zaveze teh tretjih držav; ve, da 
je bil na podlagi ocene teh zavez seznam 
večkrat posodobljen in da je bilo zaradi 
tega z njega črtanih več držav; je 
seznanjen, da je bilo 9. novembra 2017 na 
seznamu samo pet davčnih jurisdikcij: 
Ameriška Samoa, Guam, Samoa, Trinidad 
in Tobago ter Ameriški Deviški otoki;

298. pozdravlja, da je Svet 5. decembra 
2017 sprejel prvi seznam EU in da se redno 
spremljajo zaveze teh tretjih držav; ve, da 
je bil na podlagi ocene teh zavez seznam 
večkrat posodobljen in da je bilo zaradi 
tega z njega črtanih več držav; ugotavlja, 
da po reviziji z dne 12. marca 2019 
ostajajo na seznamu naslednje davčne 
jurisdikcije: Ameriška Samoa, Aruba, 
Guam, Barbados, Belize, Bermudi, 
Dominika, Fidži, Marshallovi otoki, 
Oman, Samoa, Trinidad in Tobago, 
Združeni arabski emirati, Ameriški 
Deviški otoki in Vanuatu;

Or. en


