
AM\1180184SL.docx PE637.644v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

20.3.2019 A8-0170/13

Predlog spremembe 13
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 306

Predlog resolucije Predlog spremembe

306. ima pomisleke, da lahko sicer tretje 
države razveljavijo neskladne davčne 
ureditve, a jih utegnejo nadomestiti z 
drugimi, ki bodo škodljive za EU; 
poudarja, da morda to velja ravno za Švico: 
poziva Svet, naj ponovno zares oceni Švico 
in vse druge države zunaj EU147, ki uvajajo 
podobne zakonske spremembe148;

_______________
147 Vključno z Andoro, Liechtensteinom in 
San Marinom.
148 Predstavitev v odboru TAX3 o odnosih 
s Švico v davčnih zadevah in boju proti 
pranju denarja 1. oktobra 2018 in 
izmenjava mnenj s predsednico Skupine za 
kodeks ravnanja Fabrizio Lapecorella 10. 
oktobra 2018;

306. ima pomisleke, da lahko sicer tretje 
države razveljavijo neskladne davčne 
ureditve, a jih utegnejo nadomestiti z 
drugimi, ki bodo škodljive za EU; 
poudarja, da morda to velja ravno za Švico: 
poziva Svet, naj ponovno zares oceni Švico 
in vse druge države zunaj EU147, ki uvajajo 
podobne zakonske spremembe148;

_______________
147 Vključno z Andoro in Liechtensteinom.
148 Predstavitev v odboru TAX3 o odnosih 
s Švico v davčnih zadevah in boju proti 
pranju denarja 1. oktobra 2018 in 
izmenjava mnenj s predsednico Skupine za 
kodeks ravnanja Fabrizio Lapecorella 10. 
oktobra 2018;
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20.3.2019 A8-0170/14

Predlog spremembe 14
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 307 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 307a. pozdravlja posodobljeni seznam 
EU z dne 12. marca 20191a; pozdravlja 
objavo podrobne ocene zavez in reform 
jurisdikcij, ki so bile navedene v Prilogi 
II, ko je bil seznam EU prvič objavljen 5. 
decembra 2017; pozdravlja, da se 
jurisdikcije, ki so bile predhodno 
navedene v Prilogi II na podlagi zavez iz 
leta 2017, zdaj navedejo v Prilogi I, ker 
reforme niso bile izvedene do konca leta 
2018 oziroma do dogovorjenega roka;
_________________
1a Posodobljeni seznam EU z 
jurisdikcijami, ki niso pripravljene 
sodelovati v davčne namene –  Sklepi 
Sveta 7441/19 z dne 12. marca 2019.
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20.3.2019 A8-0170/15

Predlog spremembe 15
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 312

Predlog resolucije Predlog spremembe

312. želi spomniti, da je Komisija zaradi 
pomanjkljivosti v davčnem sistemu, zaradi 
katerih je omogočeno agresivno davčno 
načrtovanje, pograjala sedem držav 
članic151, namreč Belgijo, Ciper, 
Madžarsko, Irsko, Luksemburg, Malto in 
Nizozemsko, saj s tem spodkopavajo 
celovitost enotnega evropskega trga; trdi, 
da to pomeni, da te jurisdikcije omogočajo 
agresivno davčno načrtovanje tudi v 
svetovnem merilu;

_____________
151 Poročilo o Belgiji za leto 2018;
Poročilo o Cipru za leto 2018;
Poročilo o Madžarski za leto 2018;
Poročilo o Irski za leto 2018;
Poročilo o Luksemburgu za leto 2018;
Poročilo o Malti za leto 2018;
Poročilo o Nizozemski za leto 2018.

312. želi spomniti, da je Komisija zaradi 
pomanjkljivosti v davčnem sistemu, zaradi 
katerih je omogočeno agresivno davčno 
načrtovanje, pograjala sedem držav 
članic151, namreč Belgijo, Ciper, 
Madžarsko, Irsko, Luksemburg, Malto in 
Nizozemsko, saj s tem spodkopavajo 
celovitost enotnega evropskega trga; trdi, 
da to pomeni, da te jurisdikcije omogočajo 
agresivno davčno načrtovanje tudi v 
svetovnem merilu; želi poudariti, da tudi 
Komisija priznava, da so nekatere od teh 
držav v odziv na njeno kritiko že sprejele 
ukrepe, s katerimi želijo izboljšati svoj 
davčni sistem151a;
_____________
151 Poročilo o Belgiji za leto 2018;
Poročilo o Cipru za leto 2018;
Poročilo o Madžarski za leto 2018;
Poročilo o Irski za leto 2018;
Poročilo o Luksemburgu za leto 2018;
Poročilo o Malti za leto 2018;
Poročilo o Nizozemski za leto 2018.
151a Poročilo o Belgiji za leto 2019; 
Poročilo o Cipru za leto 2019; Poročilo o 
Madžarski za leto 2019; Poročilo o Irski 
za leto 2019; Poročilo o Luksemburgu za 
leto 2019; Poročilo o Malti za leto 2019; 
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Poročilo o Nizozemski za leto 2019.
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20.3.2019 A8-0170/16

Predlog spremembe 16
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 313

Predlog resolucije Predlog spremembe

313. pozdravlja skorajšnji pregled 
seznama EU v prvem četrtletju 2019; 
poziva Svet, naj objavi podrobno oceno 
zavez jurisdikcij, ki so se prostovoljno 
zavezale reformi in so bile navedene v 
Prilogi II, ko je bil seznam EU prvič 
objavljen 5. decembra 2017; zahteva, da se 
jurisdikcije iz Priloge II na podlagi zavez 
iz leta 2017 navedejo v Prilogi I, če do 
konca leta 2018 oziroma do 
dogovorjenega roka ne bodo izvedle 
ustreznih reform;

313. poziva Svet, naj objavi podrobno 
oceno zavez jurisdikcij, ki so se 
prostovoljno zavezale reformi in so bile 
navedene v Prilogi II, ko je bil seznam EU 
prvič objavljen 5. decembra 2017;
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20.3.2019 A8-0170/17

Predlog spremembe 17
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 320

Predlog resolucije Predlog spremembe

320. poziva evropske finančne 
institucije153, naj razmislijo, da bi za 
jurisdikcije iz Priloge II k seznamu EU 
uporabili poostreno skrbno preverjanje na 
podlagi posameznih projektov, da se 
prepreči vlaganje sredstev EU v subjekte v 
tretjih državah, ki ne izpolnjujejo davčnih 
standardov EU, ali preusmerjanje teh 
sredstev prek tovrstnih subjektov; je 
seznanjen, da je EIB objavila svojo 
politiko v zvezi z nekooperativnimi 
jurisdikcijami, in jo poziva, naj jo redno 
posodablja ter naj vključi tudi poostrene 
zahteve glede preglednosti, ki bodo skladni 
s standardi EU;

_______________
153 Evropska investicijska banka ter 
Evropska bank za obnovo in razvoj.

320. poziva evropske finančne 
institucije153, naj razmislijo, da bi za 
jurisdikcije iz Priloge II k seznamu EU 
uporabili poostreno skrbno preverjanje na 
podlagi posameznih projektov, da se 
prepreči vlaganje sredstev EU v subjekte v 
tretjih državah, ki ne izpolnjujejo davčnih 
standardov EU, ali preusmerjanje teh 
sredstev prek tovrstnih subjektov; je 
seznanjen, da je EIB odobrila svojo 
revidirano politiko skupine do 
pomanjkljivo reguliranih, nepreglednih in 
nekooperativnih jurisdikcij in dobrega 
davčnega upravljanja in jo poziva, naj jo 
redno posodablja ter naj vključi tudi 
poostrene zahteve glede preglednosti, ki 
bodo skladni s standardi EU; poziva EIB, 
naj to politiko objavi takoj po sprejetju; 
poziva k zagotavljanju enakih 
konkurenčnih pogojev in k uporabi enake 
ravni standardov v vseh evropskih 
finančnih institucijah;
_______________
153 Evropska investicijska banka ter 
Evropska bank za obnovo in razvoj.
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