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20.3.2019 A8-0170/34

Predlog spremembe 34
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE

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 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 
in Romuniji sprožila postopek pred 
Sodiščem Evropske unije, ker v 
nacionalno zakonodajo nista prenesli 

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 
in Romuniji sprožila postopek pred 
Sodiščem Evropske unije, ker v nacionalno 
zakonodajo nista prenesli četrte direktive o 
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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.

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. Komisija je 7. marca 2019 Avstriji 
in Nizozemski poslala obrazloženo 
mnenje, Češki republiki, Madžarski, 
Italiji, Sloveniji, Švedski in Združenemu 
kraljestvu pa uradni opomin, ker niso v 
celoti prenesle četrte direktive o 
preprečevanju pranja denarja.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/35

Predlog spremembe 35
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
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 244

Predlog resolucije Predlog spremembe

244. poziva Komisijo, naj zasnuje 
specializirana usposabljanja za finančne 
preiskovalne urade, zlasti glede na manjše 
zmogljivosti v nekaterih državah članicah; 
je seznanjen s prispevkom skupine 
Egmont, v kateri sodeluje 159 finančnih 
obveščevalnih enot, ki skuša okrepiti svoje 
operativno sodelovanje tako, da spodbuja 
nadaljevanje in uvajanje mnogih projektov; 
pričakuje oceno Komisije glede okvira za 
sodelovanje FIU s tretjimi državami ter 
ovirami in priložnostmi za okrepitev 
sodelovanja med FIU v Uniji, vključno z 
možnostjo vzpostavitve usklajevalnega in 
podpornega mehanizma; opozarja, da bi 
morala biti ta ocena pripravljena do 1. 
junija 2019;

244. poziva Komisijo, naj zasnuje 
specializirana usposabljanja za finančne 
preiskovalne urade, zlasti glede na manjše 
zmogljivosti v nekaterih državah članicah; 
je seznanjen s prispevkom skupine 
Egmont, v kateri sodeluje 159 finančnih 
obveščevalnih enot, ki skuša okrepiti svoje 
operativno sodelovanje tako, da spodbuja 
nadaljevanje in uvajanje mnogih projektov; 
pričakuje oceno Komisije glede okvira za 
sodelovanje FIU s tretjimi državami ter 
ovirami in priložnostmi za okrepitev 
sodelovanja med FIU v Uniji, vključno z 
možnostjo vzpostavitve usklajevalnega in 
podpornega mehanizma; opozarja, da bi 
morala biti ta ocena pripravljena do 1. 
junija 2019; poziva Komisijo, naj izkoristi 
to priložnost in izda zakonodajni predlog 
o finančni obveščevalni enoti EU, ki bo 
vozlišče za skupno preiskovalno delo in 
usklajevanje, z lastno avtonomijo in 
preiskovalnimi pristojnostmi za čezmejni 
finančni kriminal ter mehanizmom 
zgodnjega opozarjanja; meni, da bi 
morala imeti finančna obveščevalna enota 
EU široko vlogo usklajevanja, pomoči in 
podpiranja finančnih obveščevalnih enot 
držav članic v čezmejnih primerih, da bi 
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se razširila izmenjavo informacij ter 
zagotovila skupna analiza čezmejnih 
primerov in tesno usklajevanje dela;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/36

Predlog spremembe 36
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog resolucije
Odstavek 258

Predlog resolucije Predlog spremembe

258. je seznanjen, da bodo nacionalni 
registri v zvezi s skladi načeloma dostopni 
samo tistim, ki izkažejo legitimni interes; 
poudarja, da se države članice lahko 
prosto odločijo, da registre dejanskega 
lastništva dajo na voljo javnosti, kot je že 
priporočil Parlament; poziva države 
članice, naj vzpostavijo prosto dostopne in 
odprte registre podatkov; v vsakem 
primeru opozarja, da pristojbina, ki bi jo 
lahko uvedle, ne bi smela presegati 
upravnih stroškov, povezanih z dajanjem 
informacij na voljo, vključno z 
vzdrževanjem in razvojem registrov;

258. je seznanjen, da bodo nacionalni 
registri v zvezi s skladi načeloma dostopni 
samo tistim, ki izkažejo legitimni interes; 
poziva Komisijo, naj pripravi predlog za 
revizijo direktive o preprečevanju pranja 
denarja, da bi se zagotovil javni dostop do 
informacij o dejanskem lastništvu skladov 
in podobnih pravnih ureditev; poziva 
države članice, naj vzpostavijo prosto 
dostopne in odprte registre podatkov; v 
vsakem primeru opozarja, da pristojbina, ki 
bi jo lahko uvedle, ne bi smela presegati 
upravnih stroškov, povezanih z dajanjem 
informacij na voljo, vključno z 
vzdrževanjem in razvojem registrov;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/37

Predlog spremembe 37
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog resolucije
Odstavek 283 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

283a. pozdravlja, da je Komisija 
13. februarja 2019 sprejela seznam 23 
tretjih držav in ozemelj1a, ki imajo v svojih 
okvirih za preprečevanje pranja denarja 
in financiranja terorizma strateške 
pomanjkljivosti; obžaluje, da je Svet 
nasprotoval delegiranemu aktu, ki ga je 
predlagala Komisija; spodbuja Komisijo, 
naj upošteva vse izražene pomisleke in 
čim prej pripravi nov delegirani akt;
_____________
1a Afganistan, Ameriška Samoa, Bahami, 
Bocvana, Demokratična ljudska republika 
Koreja, Etiopija, Gana, Guam, Iran, Irak, 
Libija, Nigerija, Panama, Pakistan, 
Portoriko, Samoa, Saudova Arabija, 
Šrilanka, Sirija, Trinidad in Tobago, 
Tunizija, Ameriški Deviški otoki in 
Jemen.

Or. en



AM\1180251SL.docx PE637.644v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

20.3.2019 A8-0170/38

Predlog spremembe 38
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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 288 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 288a. je zaskrbljen zaradi pospešenega 
tekmovanja v zniževanju stopenj 
obdavčitve pravnih oseb na svetovni ravni, 
kar zadeva nominalno davčno stopnjo1a;
____________
1a Povprečna stopnja davka od dohodkov 
pravnih oseb v državah OECD se je 
znižala z 32,5 % leta 2000 na 23,9 % leta 
2018. Na splošno zdaj v 22 od 38 držav, v 
katerih se je izvajala raziskava v okviru 
zadnjega poročila OECD o reformi 
davčne politike 2018, skupne zakonsko 
določene stopnje davka od dohodkov 
pravnih oseb znašajo 25 % ali manj v 
primerjavi z letom 2000, ko je bilo takih 
držav le šest. Vir: OECD and Selected 
Partner Economies, Tax Policy Reforms 
2018 (OECD in izbrana partnerska 
gospodarstva, reforme davčne politike 
2018). Opozoriti je treba tudi, da so države 
članice EU-28 že znatno pod to stopnjo, 
saj se je v skaldu z dokumentoma 
Komisije, naslovljenima „Trendi 
obdavčenja v Evropski uniji – podatki za 
države članice EU, Islandijo in 
Norveško“, izdaja za leto 2018 (stran 36), 
in „Trendi obdavčenja v Evropski uniji – 
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podatki za države članice EU, Islandijo in 
Norveško“, izdaja za leto 2015 (stran 
147), povprečna stopnja davka od 
dohodkov pravnih oseb znižala z 32 % leta 
2000 na 21,9 % leta 2018:

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/39

Predlog spremembe 39
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog resolucije
Odstavek 297

Predlog resolucije Predlog spremembe

297. obžaluje, da so bile v postopku 
oblikovanja seznama EU sprva upoštevane 
samo tretje države; je seznanjen, da je 
Komisija v sklopu evropskega semestra 
opredelila pomanjkljivosti v davčnih 
sistemih nekaterih držav članic, zaradi 
katerih je mogoče izvajati agresivno 
davčno načrtovanje; glede tega pozdravlja 
izjavo predsednice Skupine za kodeks 
ravnanja v zvezi z obdavčitvijo podjetij 
med predstavitvijo v odboru TAX3 dne 10. 
oktobra 2018, ki je poročala, da se v okviru 
revizije mandata Skupine za kodeks 
ravnanja razpravlja o možnosti uporabe 
meril za uvršanje na seznam EU tudi za 
države članice143;

_____________
143 Izmenjava mnenj v odboru TAX3 s 
Fabrizio Lapecorella, predsednico Skupine 
za kodeks ravnanja v zvezi z obdavčitvijo 
podjetij, 10. oktobra 2018.

297. obžaluje, da so bile v postopku 
oblikovanja seznama EU sprva upoštevane 
samo tretje države; je seznanjen, da je 
Komisija v sklopu evropskega semestra 
opredelila pomanjkljivosti v davčnih 
sistemih nekaterih držav članic, zaradi 
katerih je mogoče izvajati agresivno 
davčno načrtovanje; poudarja, da v Uniji 
ne bi smele biti dovoljene agresivne 
davčne prakse in nepoštena davčna 
konkurenca; glede tega pozdravlja izjavo 
predsednice Skupine za kodeks ravnanja v 
zvezi z obdavčitvijo podjetij med 
predstavitvijo v odboru TAX3 dne 10. 
oktobra 2018, ki je poročala, da se v okviru 
revizije mandata Skupine za kodeks 
ravnanja razpravlja o možnosti uporabe 
meril za uvrščanje na seznam EU tudi za 
države članice143; poziva Skupino za 
kodeks ravnanja, naj to nujno stori; 
poziva Komisijo, naj razmisli o 
vzpostavitvi mehanizma EU za 
spremljanje in morebitno sankcioniranje 
držav članic z davčnimi zakoni in 
praksami, ki so v nasprotju z evropskimi 
načeli in vrednotami dobrega davčnega 
upravljanja;
____________
143 Izmenjava mnenj v odboru TAX3 s 
Fabrizio Lapecorella, predsednico Skupine 
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za kodeks ravnanja v zvezi z obdavčitvijo 
podjetij, 10. oktobra 2018.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/40

Predlog spremembe 40
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog resolucije
Odstavek 302 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 302a. priporoča, naj postopek uvrščanja 
na črni seznam izvaja skupina neodvisnih 
strokovnjakov in ne Skupina za kodeks 
ravnanja, da bi se povečali objektivnost in 
preglednost seznama EU ter preprečilo 
vsakršno politično vmešavanje; meni, da 
bo bolj pregleden in objektiven seznam 
EU povečal verodostojnost EU v njenem 
boju proti davčnim oazam; ugotavlja, da 
bi se po podatkih nedavne študije1a pet 
držav članic EU štelo za davčne oaze, če 
bi bile pregledane v skladu z merili EU, in 
sicer so to Ciper, Irska, Luksemburg, 
Malta in Nizozemska; zato vztraja, da je 
treba obravnavati tudi agresivne davčne 
prakse nekaterih držav članic v Uniji, da 
bi se ohranila verodostojnost EU v boju 
proti davčnim oazam;
_________________
1a Oxfam 2019, poročilo „Off the hook“ 
(Spregledani) 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/41

Predlog spremembe 41
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE

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 leta 
2018 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; ugotavlja, da je Komisija 
leta 2019 iz istega razloga spet grajala 
sedem držav članic1a, in sicer Ciper, 
Madžarsko, Luksemburg, Malto, 
Nizozemsko in Združeno kraljestvo; 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.
1a Poročila za posamezne države za leto 
2019: 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
9-european-semester-country-reports_sl

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/42

Predlog spremembe 42
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE

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. pozdravlja posodobljeni seznam 
nekooperativnih jurisdikcij, ki ga je Svet 
sprejel 12. marca 2019 in vključuje 15 
jurisdikcij in ozemelj1a; pozdravlja, da je 
Svet objavil ocene za države v zvezi s tem, 
ali tretje države izpolnjujejo (ali ne 
izpolnjujejo) merilo 2 o pošteni obdavčitvi; 
poziva Skupino za kodeks ravnanja, naj 
izboljša merila za pregled tretjih držav, 
tudi tako, da se čim prej preuči 
preglednost dejanskih lastnikov;
__________________

1a  Aruba, Barbados, Belize, Dominika, 
Fidži, Guam, Marshallovi otoki, Oman, 
Vanuatu, Združeni arabski emirati, 
Samoa, Trinidad in Tobago, Ameriška 
Samoa in Ameriški Deviški otoki.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/43

Predlog spremembe 43
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v imenu skupine Verts/ALE

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

Predlog resolucije
Odstavek 328 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 328a. poziva države članice, naj 
pregledajo in posodobijo dvostranske 
sporazume o obdavčevanju med državami 
članicami in s tretjimi državami, da bi se 
odpravile vrzeli, ki spodbujajo trgovinske 
prakse, ki se izvajajo iz davčnih razlogov 
in so namenjene izogibanju davkom;
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