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Predlog spremembe 1
Monica Luisa Macovei

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da so splošni skupni stroški utaje 
davkov v EU višji od seštevka vseh 
proračunov za zdravstveno varstvo v Uniji 
ter da bi, če bi utajo davkov preprečili, 
lahko v le 8,8 leta pokrili vse primanjkljaje 
Evropske unije1;

poudarja, da davčna utaja in izogibanje 
davkom po ocenah Komisije EU vsako
leto staneta okoli 1 milijardo EUR; 
poudarja, da so splošni skupni stroški utaje 
davkov v EU višji od seštevka vseh 
proračunov za zdravstveno varstvo v Uniji 
ter da bi, če bi utajo davkov preprečili, 
lahko v le 8,8 leta pokrili vse primanjkljaje 
Evropske unije1;

Or. en

Predlog spremembe 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da so splošni skupni stroški 
utaje davkov v EU višji od seštevka vseh 
proračunov za zdravstveno varstvo v Uniji 
ter da bi, če bi utajo davkov preprečili, 
lahko v le 8,8 leta pokrili vse primanjkljaje 
Evropske unije*;

poudarja, da so splošni skupni stroški utaje 
davkov in izogibanja davkom v EU višji 
od seštevka vseh proračunov za 
zdravstveno varstvo v Uniji ter da bi lahko 
v le 8,8 leta pokrili vse primanjkljaje 
Evropske unije2, če bi lahko preprečili
utajo davkov in izogibanje davkom;

Or. en
                                               
1 „Closing the European Tax Gap“ (Zapiranje evropske davčne vrzeli), poročilo za Skupino naprednega 

zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu, ki ga pripravil Richard Murphy, 
zapriseženi revizor in direktor podjetja Tax Research UK.

2 „Closing the European Tax Gap“ (Zapiranje evropske davčne vrzeli), poročilo za Skupino naprednega 
zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu, ki ga pripravil Richard Murphy, zapriseženi 
revizor in direktor podjetja Tax Research UK.
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Predlog spremembe 3
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi z uvedbo preglednega 
in preprostega davčnega sistema odpravili 
birokratske in upravne ovire in s tem 
zmanjšali stroške pobiranja davkov;

Or. de

Predlog spremembe 4
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. meni, da bi z odpravo davčnih 
privilegijev omogočili celovite reforme in s 
tem ustvarili preprost, razumljiv in 
pravičen davčni sistem;

Or. de

Predlog spremembe 5
Jan Mulder

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da opredelitev davčnih oaz ni 
več aktualna in da postajajo (pol-)legalni 
načini izogibanja davčnim obveznostim ali 
njihovega zmanjševanja v državah članicah 

2. ugotavlja, da opredelitev davčnih oaz ni 
več aktualna in da postajajo (pol-)legalni 
načini izogibanja davčnim obveznostim ali 
njihovega zmanjševanja v državah članicah 



AM\927988SL.doc 5/19 PE506.067v01-00

SL

vse pogostejši; na primer: samo prenosi, 
ki jih v in skozi Nizozemsko opravijo 
podjetja, ki obstajajo le kot imena na 
poštnih nabiralnikih, letno znašajo 8 000 
milijard EUR;

vse pogostejši;

Or. en

Predlog spremembe 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da opredelitev davčnih oaz ni 
več aktualna in da postajajo (pol-)legalni 
načini izogibanja davčnim obveznostim ali 
njihovega zmanjševanja v državah članicah 
vse pogostejši; na primer: samo prenosi, ki 
jih v in skozi Nizozemsko opravijo 
podjetja, ki obstajajo le kot imena na 
poštnih nabiralnikih, letno znašajo 8 000 
milijard EUR;

2. ugotavlja, da opredelitev davčnih oaz ni 
več aktualna in da postajajo (pol-)legalni 
načini izogibanja davčnim obveznostim ali 
njihovega zmanjševanja v državah članicah 
vse pogostejši; tako na primer samo 
prenosi, ki jih v in skozi Nizozemsko 
opravijo podjetja, ki obstajajo le kot imena 
na poštnih nabiralnikih, letno znašajo 8000 
milijard EUR, ne glede na to, da je 
nizozemski parlament nedavno sprejel 
resolucijo1, v kateri je obsodil označbo 
Nizozemske za davčno oazo;

Or. en

Predlog spremembe 7
Marta Andreasen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da opredelitev davčnih oaz ni 
več aktualna in da postajajo (pol-)legalni

2. ugotavlja, da zakoniti načini izogibanja 
davčnim obveznostim ali njihovega 

                                               
1 Van Vlietova resolucija št. 35 (25087).
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načini izogibanja davčnim obveznostim ali 
njihovega zmanjševanja v državah članicah 
vse pogostejši; na primer: samo prenosi, ki 
jih v in skozi Nizozemsko opravijo 
podjetja, ki obstajajo le kot imena na 
poštnih nabiralnikih, letno znašajo 8 000 
milijard EUR;

zmanjševanja v državah članicah vse 
pogostejši, kar je neposredna in želena 
posledica delovanja enotnega trga; tako 
na primer samo prenosi, ki jih v in skozi 
Nizozemsko opravijo podjetja, ki obstajajo 
le kot imena na poštnih nabiralnikih, letno 
znašajo 8000 milijard EUR;

Or. en

Predlog spremembe 8
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da obsežna utaja davkov s 
strani večjih podjetij uničujoče vpliva na 
plačilno disciplino malih podjetij in celo 
posameznikov, kar zadeva davke, saj se 
zaradi nje utaja davkov zdi sprejeta norma; 

3. poudarja, da obsežna utaja davkov s 
strani večjih podjetij uničujoče vpliva na 
plačilno disciplino malih podjetij in celo 
posameznikov, kar zadeva davke, saj se 
zaradi nje utaja davkov zdi sprejeta norma; 
poudarja, da utajo davkov in davčne 
goljufije omogočajo kompleksni, 
netransparentni davčni sistemi in da 
nejasna davčna zakonodaja podjetjem in 
posameznikom zaradi široke razlage 
davčnih zakonov omogoča, da si na račun 
drugih zmanjšajo svojo davčno breme;

Or. de

Predlog spremembe 9
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da obsežna utaja davkov s 
strani večjih podjetij uničujoče vpliva na 
plačilno disciplino malih podjetij in celo 
posameznikov, kar zadeva davke, saj se 

3. poudarja, da obsežna utaja davkov s 
strani večjih podjetij uničujoče vpliva na 
plačilno disciplino malih podjetij in celo 
posameznikov, kar zadeva davke, saj se 
zaradi nje utaja davkov zdi sprejeta norma 
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zaradi nje utaja davkov zdi sprejeta norma; in tudi dodatno breme za posameznike in 
podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da obsežna utaja davkov s 
strani večjih podjetij uničujoče vpliva na 
plačilno disciplino malih podjetij in celo 
posameznikov, kar zadeva davke, saj se 
zaradi nje utaja davkov zdi sprejeta norma;

3. poudarja, da obsežna utaja davkov in 
izogibanje davkom s strani večjih podjetij 
uničujoče vplivata na plačilno disciplino 
malih podjetij in celo posameznikov, kar 
zadeva davke, saj se zaradi nje utaja 
davkov in izogibanje davkom zdita
sprejeta norma;

Or. en

Predlog spremembe 11
Marta Andreasen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da obsežna utaja davkov s 
strani večjih podjetij uničujoče vpliva na 
plačilno disciplino malih podjetij in celo
posameznikov, kar zadeva davke, saj se 
zaradi nje utaja davkov zdi sprejeta 
norma;

3. meni, da lahko izogibanje davkom s 
strani večjih podjetij škodljivo vpliva na 
plačilno disciplino malih in srednjih 
podjetij in posameznikov, ki so manj 
zmožni izkoristiti razpoložljive 
mehanizme, in prispeva k temu, da 
postane izogibanje davkom za mala in 
srednja podjetja in posameznike 
sprejemljivo;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da podjetja, katerih davčna 
utaja je poslovna strategija (večina jih je 
manjših in bolj prilagodljivih), pridobijo 
nepošteno konkurenčno prednost pred 
ekstravertirano usmerjenimi podjetji, ki 
ne morejo ubrati podobne taktike, in tako 
postopoma oslabijo konkurenčnost držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 13
Monica Luisa Macovei

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da se ogromne vsote, ki so jih
Uniji na podlagi sporazumov plačala velika 
tobačna podjetja, niso uporabile za ukrepe 
in programe za preprečevanje goljufij, 
temveč so jih v višini 90 % zasegle države 
članice, ki so jih dodale svojim 
proračunom kot prihodek;

4. obžaluje, da je bil od ogromne vsote, ki 
so jo Uniji na podlagi sporazumov plačala 
velika tobačna podjetja, le 9,7-odstoten 
delež sredstev uporabljen za ukrepe in 
programe za preprečevanje goljufij, 
preostali 90, 3-odstotni delež pa je bil 
dodan kot proračunski prihodek držav 
članic, ne da bi bil jasno dodeljen 
programom in dejavnostim v zvezi z bojem 
proti goljufijam;

Or. en

Predlog spremembe 14
Marta Andreasen

Osnutek mnenja
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Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da se ogromne vsote, ki so jih 
Uniji na podlagi sporazumov plačala velika 
tobačna podjetja, niso uporabile za ukrepe 
in programe za preprečevanje goljufij, 
temveč so jih v višini 90 % zasegle države 
članice, ki so jih dodale svojim 
proračunom kot prihodek;

4. ugotavlja, da so bili zneski, ki so jih 
Uniji na podlagi sporazumov plačala velika 
tobačna podjetja, v veliki meri in 
upravičeno vrnjeni državam članicam, ki 
so jih lahko uporabile za zmanjšanje 
proračunskega primanjkljaja;

Or. en

Predlog spremembe 15
Marta Andreasen

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da davčna utaja na področju 
DDV neposredno vpliva tako na 
gospodarstva držav članic kot na proračun 
Evropske unije;opozarja, da po besedah 
Računskega sodišča „[u]taja DDV vpliva 
na finančne interese držav članic. Vpliva 
tudi na proračun EU, ker vodi do nižjih 
lastnih sredstev iz naslova DDV. Ta izguba 
se nadomesti z lastnimi sredstvi iz naslova
BND, kar izkrivlja prispevke posameznih 
držav članic v proračun EU. Poleg tega 
davčne goljufije spodkopavajo delovanje 
notranjega trga in preprečujejo pošteno 
konkurenco“*;

5. vendar ugotavlja, da davčna utaja na 
področju DDV neposredno vpliva tako na 
gospodarstva držav članic kot na proračun 
Evropske unije, saj je ta davek lastni 
davčni vir;opozarja, da po besedah 
Računskega sodišča „[u]taja DDV vpliva 
na finančne interese držav članic Vpliva 
tudi na proračun EU, ker vodi do nižjih 
lastnih sredstev iz naslova DDV. Ta izguba 
se nadomesti z lastnimi sredstvi iz naslova 
BND, kar izkrivlja prispevke posameznih 
držav članic v proračun EU. Poleg tega 
davčne goljufije spodkopavajo delovanje 
notranjega trga in preprečujejo pošteno 
konkurenco1;

Or. en

                                               
1 Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 13/2011, str. 11, odstavek 5.
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Predlog spremembe 16
Jan Mulder

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da se od uvedbe DDV model 
pobiranja DDV ni spreminjal; poudarja, da 
je ta model zaradi številnih tehnoloških in 
gospodarskih sprememb zastarel in da 
povzroča številne izgube kar zadeva 
carine, DDV in trošarine;

7. poudarja, da se od uvedbe DDV model 
pobiranja DDV ni spreminjal; poudarja, da 
je ta model zaradi številnih tehnoloških in 
gospodarskih sprememb zastarel in da 
povzroča številne izgube kar zadeva DDV;

Or. en

Predlog spremembe 17
Marta Andreasen

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da se od uvedbe DDV model 
pobiranja DDV ni spreminjal; poudarja, da 
je ta model zaradi številnih tehnoloških in 
gospodarskih sprememb zastarel in da 
povzroča številne izgube kar zadeva 
carine, DDV in trošarine;

7. poudarja, da se od uvedbe DDV model 
pobiranja DDV ni bistveno spreminjal;
meni, da je ta model zaradi številnih 
tehnoloških in gospodarskih sprememb 
zastarel; meni, da bi bilo treba preučiti 
druge možnosti, kjer so nižji stroški 
zagotavljanja skladnosti in večja 
pravičnost; 

Or. en

Predlog spremembe 18
Monica Luisa Macovei

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da pomanjkljivosti pri 
čezmejnem sodelovanju uprav držav 
članic slabijo pravilno izvajanje 
regulativnega okvira EU za DDV, 
omogočajo goljufije in dejavnosti 
organiziranega kriminala ter povzročajo 
bistvene izgube, na primer zaradi 
raznolikega izvajanja carinskega postopka 
42; obžaluje pomanjkanje skladnosti pri 
preverjanju davčnih identifikacijskih 
številk na carinski ravni; meni, da bi z 
uvedbo evropske davčne identifikacijske 
številke pridobili večjo preglednost in 
enotnost upravljanja carinskega postopka 
42; zato Komisijo poziva, naj v zvezi s tem 
čim prej pripravi oceno učinka;

Or. en

Predlog spremembe 19
Marta Andreasen

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. obžaluje dejstvo, da Svet še vedno 
zadržuje dve pomembni pobudi, katerih cilj 
je boj proti goljufijam na področju DDV, 
in sicer predlog direktive Sveta o 
spremembi Direktive 2006/112/ES o 
skupnem sistemu davka na dodano 
vrednost glede mehanizma za hiter odziv v 
primerih goljufij na področju DDV 
(COM(2012)0428) in predlog direktive 
Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES 
v zvezi z neobvezno in začasno uporabo 
mehanizma obrnjene davčne obveznosti za 
dobavo nekaterega blaga in storitev, 
dovzetnih za goljufije (COM(2009)0511);

8. ugotavlja, da Svet še vedno zadržuje dve 
pomembni pobudi, katerih cilj je boj proti 
goljufijam na področju DDV, in sicer 
predlog direktive Sveta o spremembi 
Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu 
davka na dodano vrednost glede 
mehanizma za hiter odziv v primerih 
goljufij na področju DDV 
(COM(2012)0428) in predlog direktive
Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES 
v zvezi z neobvezno in začasno uporabo 
mehanizma obrnjene davčne obveznosti za 
dobavo nekaterega blaga in storitev, 
dovzetnih za goljufije (COM(2009)0511);

Or. en
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Predlog spremembe 20
Marta Andreasen

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da pravilno delovanje 
carinskega sistema neposredno vpliva na 
izračun davka na dodano vrednost; je resno
zaskrbljen, da carinski pregledi v EU ne 
delujejo pravilno, kar povzroča velike 
izgube davka na dodano vrednost*; meni, 
da je nesprejemljivo, da davčne uprave v 
večini držav članic nimajo neposrednega 
dostopa do carinskih podatkov in da 
samodejno navzkrižno preverjanje z 
davčnimi podatki zaradi tega ni mogoče; 
poudarja, da se organizirani kriminal dobro 
zaveda šibkosti sedanjega sistema;

9. meni, da pravilno delovanje carinskega 
sistema neposredno vpliva na izračun 
davka na dodano vrednost; je zaskrbljen, 
da carinski pregledi v EU morda ne 
delujejo pravilno, kar bi povzročilo velike 
izgube davka na dodano vrednost1;meni, da 
je nesprejemljivo, da davčne uprave v 
večini držav članic nimajo neposrednega 
dostopa do carinskih podatkov in da 
samodejno navzkrižno preverjanje z 
davčnimi podatki zaradi tega ni mogoče; 
poudarja, da se organizirani kriminal dobro 
zaveda šibkosti sedanjega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. se strinja z ugotovitvami iz poročila 
Organizacije za mednarodno sodelovanje 
in razvoj (OECD) o zmanjševanju davčne 
osnove in preusmerjanju dobička2 glede 

                                               
1 Evropsko računsko sodišče je v svojem posebnem poročilu št. 13/2011 ugotovilo, da je v sedmih državah 
članicah, ki jih je to sodišče revidiralo, v letu 2009 že samo uporaba carinskega postopka 42 prispevala k 
ekstrapoliranim izgubam v višini približno 2200 milijonov EUR, kar je 29 % DDV, ki bi se teoretično odmeril 
na davčno osnovo vsega uvoza, ki je bil leta 2009 opravljen po carinskem postopku 42 v teh sedmih državah 
članicah EU;
2 OECD (2013) Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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potrebe po ponovni opredelitvi pojma 
stalne poslovne enote kot osnove za 
obdavčitev; meni, da bi moralo na splošno 
veljati, da obdavčevanje poteka tam, kjer 
so se izvajale gospodarske dejavnosti, ki 
so ustvarile prihodek (načelo „države 
izvora dohodka“);

Or. en

Predlog spremembe 22
Monica Luisa Macovei

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. v zvezi s tem poudarja, da je treba 
okrepiti pravni okvir Evropske unije za 
zaseg in zaplembo premoženja, tudi v 
primerih, ko ni obtožbe, in v skladu z 
načelom „sledenja denarju“ z zasegom 
premoženja, za katerega se ugotovi, da je 
postopek ali način za storitev kaznivega 
dejanja v skladu z merili civilnega prava;

Or. en

Predlog spremembe 23
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poudarja, da bi bilo treba ob 
upoštevanju poročila Urada za 
preprečevanje goljufij (OLAF), v katerem 
je bil pregledan napredek v zvezi s 
pravnimi postopki, sproženimi v obdobju 
med 2006–2011, in v skladu s katerim več 
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kot polovica postopkov ni zaključenih, 
posebno pozornost nameniti primerom 
carinskih goljufij, ki sodijo med najvišje 
stopnje sistemske korupcije v Evropi1; 

Or. en

Predlog spremembe 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. podpira poziv OECD in skupine 
držav G20 h globalnemu in celovitemu 
akcijskemu načrtu, ki bi temeljil na 
podrobni analizi ugotovljenih praks 
zmanjšanja davčne osnove, da bi 
zagotovili konkretne rešitve za uskladitev 
mednarodnih standardov s sedanjim 
svetovnim poslovnim okoljem;

Or. en

Predlog spremembe 25
Monica Luisa Macovei

Osnutek mnenja
Odstavek 10 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10b. poudarja, da bi bilo treba spodbujati 
neodvisno raziskovalno novinarstvo, saj je 
bistveno pri razkrivanju primerov 
goljufivih sistemov, korupcije in 
organiziranega kriminala;

                                               
1 „Thematic Paper on Areas of systemic corruption in the public administration of the Member States and 
measures in order to counter its negative effect for the EU“, odbor za organizirani kriminal, korupcijo in pranje 
denarja,, november 2012.
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Or. en

Predlog spremembe 26
Jan Mulder

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja potencial e-uprave, da poveča 
preglednost in prepreči goljufije in 
korupcijo ter s tem zaščiti javna sredstva; 
poudarja, da Evropa zaostaja za svojimi 
industrijskimi partnerji, med drugim zaradi 
slabe interoperabilnosti sistemov*; 
poudarja, da mora Evropa okrepiti svoja 
prizadevanja za vpeljavo oblik e-uprave 
naslednje generacije, ki bi zagotovile večjo 
preglednost javnih financ;

11. poudarja potencial e-uprave, da poveča 
preglednost in prepreči goljufije in 
korupcijo ter s tem zaščiti javna sredstva; 
poudarja, da je potrebna zakonodaja, ki 
bo spodbujala trajno inovativnost;
poudarja, da Evropa zaostaja za svojimi 
industrijskimi partnerji, med drugim zaradi 
slabe interoperabilnosti sistemov1; 
poudarja, da mora Evropa okrepiti svoja 
prizadevanja za vpeljavo oblik e-uprave 
naslednje generacije, ki bi zagotovile večjo 
preglednost javnih financ;

Or. en

Predlog spremembe 27
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poudarja potencial e-uprave, da poveča 
preglednost in prepreči goljufije in 
korupcijo ter s tem zaščiti javna sredstva; 
poudarja, da Evropa zaostaja za svojimi 
industrijskimi partnerji, med drugim zaradi 
slabe interoperabilnosti sistemov*; 

11. poudarja potencial e-uprave, da poveča 
preglednost in prepreči goljufije in 
korupcijo ter s tem zaščiti javna sredstva; 
poudarja, da Evropa zaostaja za svojimi 
industrijskimi partnerji, med drugim zaradi 
slabe interoperabilnosti sistemov2; 

                                               
1 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij: Evropska digitalna agenda (COM(2010)245).
2 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij: Evropska digitalna agenda (COM(2010)245).
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poudarja, da mora Evropa okrepiti svoja
prizadevanja za vpeljavo oblik e-uprave 
naslednje generacije, ki bi zagotovile večjo 
preglednost javnih financ;

poudarja, da mora Evropa okrepiti svoja 
prizadevanja za vpeljavo oblik e-uprave 
naslednje generacije, ki bi zagotovile večjo 
preglednost javnih financ in spodbudile 
pravočasno povezavo poslovnih transakcij 
z davčnimi organi, s čimer bi preprečevali 
davčno utajo;

Or. en

Predlog spremembe 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj zlasti obravnava 
vprašanje hibridne neskladnosti med 
posameznimi davčnimi sistemi v državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 12 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12b. poziva države članice, naj ne sklepajo 
dvostranskih davčnih sporazumov s 
tretjimi državami, Komisijo pa spodbuja, 
naj si še naprej prizadeva za sklenitev 
tovrstnih sporazumov med EU kot celoto 
in tretjimi državami; Komisijo tudi poziva, 
naj preuči, ali obstoječi dvostranski 
sporazumi med državami članicami in 
tretjimi državami spodbujajo izogibanje 
davkom s strani podjetij iz drugih držav 
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članic, in naj predstavi ustrezne predloge, 
tudi za revizijo tovrstnih sporazumov;

Or. en

Predlog spremembe 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 12 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12c. predlaga, da se do takrat dvostranski 
sporazum pred podpisom ali dokončno 
sklenitvijo predloži Komisiji, ki nato v 
enem mesecu pripravi javno in 
obrazloženo mnenje; 

Or. en

Predlog spremembe 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 12 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12d. poudarja, da je pomembno, da 
podjetja, ki opravljajo čezmejne 
dejavnosti, poročajo za vsako državo 
posebej, kar velja tudi za finančne 
institucije;

Or. en

Predlog spremembe 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 12 e (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

12e. spodbuja Komisijo in Svet, naj 
razpravljata o možnostih nadaljnjega 
približevanja zakonodaje na področju 
davčne osnove za pravne osebe, med 
drugim za reševanje problema izogibanja 
davkom in Evropski parlament redno 
obveščala o teh razpravah in njihovih 
zaključkih;

Or. en

Predlog spremembe 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 12 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12f. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za izključitev podjetij iz 
postopkov dodelitve evropskih javnih 
naročil in evropskih subvencij, če so bila 
obtožena utaje davkov; 

Or. en

Predlog spremembe 34
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 12 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12g. poziva Komisijo, naj predstavi 
predlog, da bi omogočila začetek pogajanj 
o dvostranskih sporazumih s tretjimi 
državami za uvedbo učinkovitega 
obveznega upravnega postopka za 
sodelovanje na področju DDV;

Or. lt
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