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Predlog spremembe 1
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da se je treba zaradi učinkov 
dejstva, da so generacije na trgu dela vse 
starejše, ter učinkov vzorcev varčevanja in 
potrošnje ter javne porabe v prihodnjih 
letih od posrednega obdavčenja 
premakniti k neposrednemu;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 2
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da se je treba zaradi učinkov 
dejstva, da so generacije na trgu dela vse 
starejše, ter učinkov vzorcev varčevanja in 
potrošnje ter javne porabe v prihodnjih 
letih od posrednega obdavčenja premakniti
k neposrednemu;

1. ugotavlja, da prihaja zaradi učinkov, ki 
jih bo imelo staranje družbe v prihodnjih 
letih na trg dela, vzorce varčevanja in 
potrošnje ter javno porabo, kakor tudi 
zaradi gospodarske in finančne krize, ki je 
prizadela EU, do premika od posrednega 
obdavčenja k neposrednemu ter da postaja 
s tem DDV ključni instrument 
makroekonomske politike;

Or. pt

Predlog spremembe 3
Anna Maria Corazza Bildt

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da se je treba zaradi učinkov 
dejstva, da so generacije na trgu dela vse 
starejše, ter učinkov vzorcev varčevanja in 
potrošnje ter javne porabe v prihodnjih 
letih od posrednega obdavčenja premakniti
k neposrednemu;

1. poudarja, da zaradi učinkov, ki jih bo 
imelo staranje družbe v prihodnjih letih na 
trg dela, vzorce varčevanja in potrošnje ter
javno porabo, poteka razprava o dodani 
vrednosti nadaljnjega premikanja od 
posrednega obdavčenja k neposrednemu;
vendar poudarja, da bi takšne odločitve o 
davčni politiki morale ostati nacionalne;

Or. en

Predlog spremembe 4
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da se je treba zaradi učinkov 
dejstva, da so generacije na trgu dela vse 
starejše, ter učinkov vzorcev varčevanja in 
potrošnje ter javne porabe v prihodnjih 
letih od posrednega obdavčenja premakniti 
k neposrednemu;

1. se zaveda trenutnega trenda 
premikanja od posrednega obdavčenja k 
neposrednemu; poudarja, da posredno 
obdavčenje neenako vpliva na najrevnejše 
sloje družbe;

Or. en

Predlog spremembe 5
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da se je treba zaradi učinkov 
dejstva, da so generacije na trgu dela vse 
starejše, ter učinkov vzorcev varčevanja in 
potrošnje ter javne porabe v prihodnjih 
letih od posrednega obdavčenja 

1. poudarja, da posredno obdavčenje ne 
nadomešča neposrednega obdavčenja, saj 
mora slednje temeljiti na načelu 
progresivnosti, ki pa ga pavšalno 
obdavčenje in odsotnost samodejne 
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premakniti k neposrednemu; izmenjave informacij spodkopavata;

Or. en

Predlog spremembe 6
Christel Schaldemose

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da se je treba zaradi učinkov 
dejstva, da so generacije na trgu dela vse 
starejše, ter učinkov vzorcev varčevanja in 
potrošnje ter javne porabe v prihodnjih 
letih od posrednega obdavčenja 
premakniti k neposrednemu;

1. poudarja, da utegnejo učinki, ki jih bo 
imelo staranje družbe v prihodnjih letih na 
trg dela, vzorce varčevanja in potrošnje ter
javno porabo, predstavljati izziv za naše 
obstoječe davčne strukture;

Or. da

Predlog spremembe 7
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da se je treba zaradi učinkov
dejstva, da so generacije na trgu dela vse 
starejše, ter učinkov vzorcev varčevanja in 
potrošnje ter javne porabe v prihodnjih 
letih od posrednega obdavčenja 
premakniti k neposrednemu;

1. poudarja, da bodo negativni učinki, ki 
jih bo imelo staranje družbe na trg dela ter
vzorce varčevanja in potrošnje, bržkone
vplivali tudi na javne prihodke iz 
neposrednega obdavčenja; zato meni, da 
bo v prihodnjih letih vse bolj potreben 
trdnejši in učinkovitejši sistem DDV;

Or. en

Predlog spremembe 8
Liem Hoang Ngoc
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da se je treba zaradi učinkov 
dejstva, da so generacije na trgu dela vse 
starejše, ter učinkov vzorcev varčevanja in 
potrošnje ter javne porabe v prihodnjih 
letih od posrednega obdavčenja 
premakniti k neposrednemu;

1. poudarja, da je posredno obdavčenje in 
zlasti DDV sicer eden od ključnih lastnih 
virov v proračunu Unije, vendar gre za 
nepravično obliko obdavčenja, saj ima 
izredno majhen prerazdelitveni učinek; 
vseeno meni, da je zaradi učinkov, ki bi jih 
staranje družbe v prihodnjih letih lahko 
imelo na trg dela, vzorce varčevanja in 
potrošnje ter javno porabo, treba kakršno 
koli znižanje prihodkov zaradi spremembe 
sistemov DDV uravnotežiti z ustreznim 
povišanjem neposrednih davčnih 
prihodkov, da se nadomesti zmanjšanje
prihodkov proračuna EU iz lastnih 
sredstev;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da se je treba zaradi učinkov 
dejstva, da so generacije na trgu dela vse 
starejše, ter učinkov vzorcev varčevanja in 
potrošnje ter javne porabe v prihodnjih 
letih od posrednega obdavčenja premakniti 
k neposrednemu;

1. poudarja, da se je treba zaradi učinkov, 
ki jih bo imelo staranje družbe v prihodnjih 
letih na trg dela, vzorce varčevanja in 
potrošnje ter javno porabo, od posrednega 
obdavčenja premakniti k neposrednemu, 
vendar meni, da stopenj DDV kljub temu 
ne bi smeli povišati;

Or. lt

Predlog spremembe 10
Juozas Imbrasas
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da se je treba zaradi učinkov 
dejstva, da so generacije na trgu dela vse 
starejše, ter učinkov vzorcev varčevanja in 
potrošnje ter javne porabe v prihodnjih 
letih od posrednega obdavčenja premakniti 
k neposrednemu;

1. poudarja, da se je treba zaradi učinkov, 
ki jih bo imelo staranje družbe v prihodnjih 
letih na trg dela, vzorce varčevanja in 
potrošnje ter javno porabo, od posrednega 
obdavčenja premakniti k neposrednemu, 
vendar meni, da stopenj DDV kljub temu 
ne bi smeli povišati;

Or. lt

Predlog spremembe 11
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da se je treba zaradi učinkov 
dejstva, da so generacije na trgu dela vse
starejše, ter učinkov vzorcev varčevanja in 
potrošnje ter javne porabe v prihodnjih 
letih od posrednega obdavčenja 
premakniti k neposrednemu;

1. poudarja, da je zaradi učinkov, ki jih bo 
imelo staranje družbe v prihodnjih letih na 
trg dela, vzorce varčevanja in potrošnje ter
javno porabo, treba razmisliti o premiku 
pri obdavčenju, na primer o trošarinah, 
kjer bi bilo mogoče uporabiti nizko 
stopnjo v povezavi z zelo široko osnovo; 

Or. nl

Predlog spremembe 12
Marielle Gallo

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) poudarja, da bi morala reforma 
davčnega sistema v luči gospodarske in 
finančne krize kar najbolj prispevati k 
uresničevanju ciljev strategije Evropa 
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2020;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva k oblikovanju zelene strategije 
DDV, ki bi se osredotočila na zmanjšanje 
stopenj za energijsko učinkovite in okolju 
prijazne proizvode in storitve, kar bi 
uravnovesilo nelojalno konkurenco zaradi 
zunanjih učinkov, ki se ne odražajo v ceni 
blaga ali storitve;

Or. en

Predlog spremembe 14
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. je globoko zaskrbljen zaradi obstoječih 
goljufij na področju DDV znotraj 
Skupnosti, ki spodkopavajo dobro 
delovanje notranjega trga, saj se vsako 
leto izgubi 100 milijard EUR;

Or. en

Predlog spremembe 15
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo, naj pripravi predloge 
za rešitev problema goljufij na področju 
DDV, ne da bi ogrozili dobro delovanje 
notranjega trga ali davčno suverenost 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 16
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poziva države članice, naj okrepijo 
sodelovanje med lokalnimi davčnimi 
uradi za hitrejše ukrepanje v primeru 
goljufij z izmenjavo informacij in 
zagotavljanjem vzajemne pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 17
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da se zdi podjetjem zaradi 
kompleksnosti pravil in upravnih omejitev 
sedanji sistem DDV večkrat ovira za 
konkurenco na notranjem trgu; opozarja, 
da sedanja ureditev v zvezi z DDV za 
trgovino znotraj EU negativno vpliva na 
mala in srednja podjetja;

2. poudarja, da se podjetjem zaradi 
kompleksnosti pravil in upravnih omejitev 
sedanji sistem DDV večkrat zdi ovira za 
dokončno oblikovanje enotnega trga; 
opozarja, da spremembe sedanje ureditve
v zvezi z DDV za trgovino znotraj EU 
negativno vplivajo na podjetja, zlasti na 
mala in srednja podjetja;
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Or. pt

Predlog spremembe 18
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da se zdi podjetjem zaradi 
kompleksnosti pravil in upravnih omejitev 
sedanji sistem DDV večkrat ovira za 
konkurenco na notranjem trgu; opozarja, 
da sedanja ureditev v zvezi z DDV za 
trgovino znotraj EU negativno vpliva na 
mala in srednja podjetja;

2. poudarja, da se podjetjem zaradi 
kompleksnosti pravil in upravnih omejitev 
sedanji sistem DDV večkrat zdi ovira za 
dokončno oblikovanje notranjega trga; 
opozarja, da sedanja ureditev v zvezi z 
DDV za trgovino znotraj EU negativno 
vpliva na mala in srednja podjetja, in 
ugotavlja, da je treba sprejeti učinkovite 
ukrepe za zmanjšanje upravnih 
obremenitev, ki jih podjetjem nalaga 
DDV; 

Or. lt

Predlog spremembe 19
Christel Schaldemose

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da se zdi podjetjem zaradi 
kompleksnosti pravil in upravnih omejitev 
sedanji sistem DDV večkrat ovira za 
konkurenco na notranjem trgu; opozarja, 
da sedanja ureditev v zvezi z DDV za 
trgovino znotraj EU negativno vpliva na 
mala in srednja podjetja;

2. poudarja, da se nekaterim podjetjem 
zaradi kompleksnosti pravil in upravnih 
omejitev sedanji sistem DDV zdi ovira za 
dokončno oblikovanje notranjega trga; 
opozarja, da sedanja ureditev v zvezi z 
DDV za trgovino znotraj EU lahko 
negativno vpliva na mala in srednja 
podjetja;

Or. da
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Predlog spremembe 20
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da se zdi podjetjem zaradi 
kompleksnosti pravil in upravnih omejitev
sedanji sistem DDV večkrat ovira za 
konkurenco na notranjem trgu; opozarja, 
da sedanja ureditev v zvezi z DDV za 
trgovino znotraj EU negativno vpliva na 
mala in srednja podjetja;

2. poudarja, da se podjetjem zaradi 
kompleksnosti pravil in upravnih bremen
sedanji sistem DDV večkrat zdi ovira za 
dokončno oblikovanje notranjega trga; 
opozarja, da sedanja ureditev v zvezi z 
DDV za trgovino znotraj EU negativno 
vpliva na mala in srednja podjetja; zato 
poziva k reformi sedanjih pravil, ki bi 
zagotovila boljše davčno okolje za podjetja 
v EU;

Or. en

Predlog spremembe 21
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da se zdi podjetjem zaradi 
kompleksnosti pravil in upravnih omejitev 
sedanji sistem DDV večkrat ovira za 
konkurenco na notranjem trgu; opozarja, 
da sedanja ureditev v zvezi z DDV za 
trgovino znotraj EU negativno vpliva na 
mala in srednja podjetja;

2. poudarja, da se podjetjem zaradi 
kompleksnosti pravil in upravnih omejitev 
sedanji sistem DDV večkrat zdi ovira za 
dokončno oblikovanje notranjega trga; 
opozarja, da sedanja ureditev v zvezi z 
DDV za trgovino znotraj EU negativno 
vpliva na mala in srednja podjetja; poziva 
Evropsko komisijo, naj razmisli o 
uskladitvi pravil glede osnov za DDV in 
okrepitvi upravnega sodelovanja med 
pristojnimi nacionalnimi oblastmi;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Rolandas Paksas
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da se zdi podjetjem zaradi 
kompleksnosti pravil in upravnih omejitev 
sedanji sistem DDV večkrat ovira za 
konkurenco na notranjem trgu; opozarja, 
da sedanja ureditev v zvezi z DDV za 
trgovino znotraj EU negativno vpliva na 
mala in srednja podjetja;

2. poudarja, da se podjetjem zaradi 
kompleksnosti pravil in upravnih omejitev 
sedanji sistem DDV večkrat zdi ovira za 
dokončno oblikovanje notranjega trga; 
opozarja, da sedanja ureditev v zvezi z 
DDV za trgovino znotraj EU negativno 
vpliva na mala in srednja podjetja; meni, 
da bi morale v javnem in zasebnem 
sektorju za enake dejavnosti veljati enake 
stopnje DDV;

Or. lt

Predlog spremembe 23
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da se zdi podjetjem zaradi 
kompleksnosti pravil in upravnih omejitev 
sedanji sistem DDV večkrat ovira za 
konkurenco na notranjem trgu; opozarja, 
da sedanja ureditev v zvezi z DDV za 
trgovino znotraj EU negativno vpliva na 
mala in srednja podjetja;

2. poudarja, da se podjetjem zaradi 
kompleksnosti pravil in upravnih omejitev 
sedanji sistem DDV večkrat zdi ovira za 
dokončno oblikovanje notranjega trga; 
opozarja, da sedanja ureditev v zvezi z 
DDV za trgovino znotraj EU negativno 
vpliva na mala in srednja podjetja; meni, 
da bi morale v javnem in zasebnem 
sektorju za enake dejavnosti veljati enake 
stopnje DDV;

Or. lt

Predlog spremembe 24
Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj razmisli o uvedbi 
standardne oblike računa v vseh jezikih 
EU, kar bi olajšalo poslovanje podjetij na 
notranjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 25
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da mora biti ključna 
prednostna naloga poskrbeti, da bo sistem 
DDV varen pred goljufijami, saj imajo 
države članice zaradi tega ogromne 
izgube, morda celo do 100 milijard EUR; 
meni, da je treba posebno pozornost 
nameniti goljufijam v obliki davčnega 
vrtiljaka; opozarja na podrobna 
priporočila iz poročila poslanke 
Bowlesove (A6-0312/2008), ki so še vedno 
veljavna in jih je treba takoj začeti 
izvajati;

Or. en

Predlog spremembe 26
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da bi moral novi sistem 
DDV spodbujati čezmejno trgovanje in s 
tem prispevati k poglobitvi enotnega trga; 
meni, da bi standardizacija na področju 
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obveznosti v zvezi z DDV prinesla znatno 
dodano vrednost; zato poziva Komisijo, 
naj preuči možnosti oblikovanja 
standardne evropske napovedi DDV, ki bi 
bila na voljo v vseh uradnih jezikih, ali 
izčrpnega seznama standardiziranih 
obveznosti v zvezi z DDV, ki jih lahko 
uvedejo države članice;

Or. en

Predlog spremembe 27
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja pomen enotnega pristopa, 
kar zadeva veljavne pragove za oprostitev 
DDV v okviru posebnega sistema za mala 
podjetja, da bi se izognili drobljenju; 
meni, da je treba preučiti možnost 
vključitve čezmejnih dobav v ta poseben 
sistem, da bi tako bolj upoštevali enotni 
trg;

Or. en

Predlog spremembe 28
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da so različne stopnje DDV 
in upravni postopki zanj huda ovira za 
razvoj e-trgovine; poudarja, da ima e-
maloprodaja velike težave pri prodaji blaga 
in storitev v drugih državah članicah, zato 
so dejanske možnosti na enotnem trgu 

3. meni, da je pomembno zagotoviti 
usklajenost med spletnim in fizičnim 
okoljem, da se konča obstoječa 
diskriminacija v obliki različnih stopenj 
DDV in zapletenih upravnih postopkov 
zanj, ki so huda ovira za razvoj e-trgovine; 
poudarja, da ima e-maloprodaja ogromne 
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neizkoriščene; težave pri prodaji blaga in storitev v drugih 
državah članicah, zato so dejanske 
možnosti na enotnem trgu neizkoriščene;

Or. pt

Predlog spremembe 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da so različne stopnje DDV in 
upravni postopki zanj huda ovira za razvoj 
e-trgovine; poudarja, da ima e-
maloprodaja velike težave pri prodaji 
blaga in storitev v drugih državah 
članicah, zato so dejanske možnosti na 
enotnem trgu neizkoriščene;

3. ugotavlja, da so različne stopnje DDV in 
upravni postopki zanj huda ovira za razvoj 
e-trgovine; poudarja, da je pomembno 
odpraviti davčne ovire pri čezmejnih 
dejavnostih e-maloprodaje; meni, da bi za 
ta podjetja morali pripraviti jasnejša 
pravila o DDV in obveznostih poročanja o 
DDV, da se omejijo stroški prilagajanja in 
izboljša konkurenčnost podjetij s sedežem
v EU, zato da dejanske možnosti na 
enotnem trgu ne ostanejo neizkoriščene;

Or. hu

Predlog spremembe 30
Christel Schaldemose

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da so različne stopnje DDV in 
upravni postopki zanj huda ovira za razvoj 
e-trgovine; poudarja, da ima e-maloprodaja 
velike težave pri prodaji blaga in storitev v 
drugih državah članicah, zato so dejanske 
možnosti na enotnem trgu neizkoriščene;

3. ugotavlja, da so različne stopnje DDV in 
upravni postopki zanj lahko izziv za razvoj 
e-trgovine; poudarja, da ima e-maloprodaja 
lahko velike težave pri prodaji blaga in 
storitev v drugih državah članicah, zato so 
dejanske možnosti na enotnem trgu 
neizkoriščene;
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Or. da

Predlog spremembe 31
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da so različne stopnje DDV in 
upravni postopki zanj huda ovira za razvoj 
e-trgovine; poudarja, da ima e-maloprodaja 
velike težave pri prodaji blaga in storitev v 
drugih državah članicah, zato so dejanske 
možnosti na enotnem trgu neizkoriščene;

3. ugotavlja, da so različne stopnje DDV in 
upravni postopki zanj huda ovira za razvoj 
e-trgovine; poudarja, da ima e-maloprodaja 
velike težave pri prodaji blaga in storitev v 
drugih državah članicah, zato so dejanske 
možnosti na enotnem trgu neizkoriščene;
zato meni, da bi kar največjo uskladitev 
stopenj DDV, ki se uporabljajo na 
notranjem trgu, morala biti cilj, ki bi ga 
moral Svet čim prej uresničiti;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Pablo Arias Echeverría

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poziva, naj se preučijo in analizirajo 
obstoječe možnosti za uskladitev DDV v 
čezmejnem elektronskem trgovanju 
znotraj EU ter za zmanjšanje in oprostitve 
plačila tega davka, da bi lahko evropska 
podjetja izkoristila vse možnosti, ki jih 
nudi elektronsko trgovanje;

Or. es

Predlog spremembe 33
Iliana Ivanova
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. podpira popoln pregled vseh sedanjih 
oprostitev DDV, da se določi njihova 
ustreznost in vpliv na verigo DDV; 
poudarja, da so potrebna dodatna 
prizadevanja za usklajevanje na področju 
oprostitev DDV; poziva k poglobljeni 
analizi stroškov usklajevanja za mala in 
srednja podjetja, kar zadeva čezmejno 
trgovanje z blagom in storitvami;

Or. en

Predlog spremembe 34
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba na ravni EU 
razviti strategijo za boj proti izogibanju 
plačevanja DDV v zvezi z vzporedno/sivo 
ekonomijo, da bi preprečili izkrivljanje 
konkurence med podjetji in zagotovili 
enake konkurenčne pogoje ter se hkrati 
izognili ogromnim izgubam za javne 
finance ter kršitvam socialne in delovne 
zakonodaje;

Or. pt

Predlog spremembe 35
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da velja za zračni promet 
splošna oprostitev, kar povzroča 
izkrivljanje trga, zaradi česar je posebej 
močno prizadet železniški promet, za 
katerega splošna oprostitev ne velja;

Or. en

Predlog spremembe 36
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva k uskladitvi veljavnih stopenj 
DDV za kulturne dobrine, ki se prodajajo 
v spletnem ali nespletnem okolju; meni, 
da bi takšna uskladitev prispevala k 
razvoju e-trgovine in odgovorila na 
potrebe potrošnikov v digitalni družbi;

Or. en

Predlog spremembe 37
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da je treba upravne postopke, ki 
jih morajo opraviti podjetja, dolžna 
plačati DDV, dodatno uskladiti, zlasti za 
mednarodne transakcije znotraj Unije; 
meni tudi, da bi morali dodatno razširiti 
raven sodelovanja med davčnimi 
upravami, zlasti kar zadeva samodejni 
prenos informacij;
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Or. fr

Predlog spremembe 38
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da bi morala vzpostavitev 
skupnega sistema DDV zmanjšati 
operativne stroške uporabnikov in 
upravne stroške organov ter da bi hkrati 
morala omogočiti preprečevanje goljufij, 
davčnih utaj, kaznivih dejanj in 
povezanega pranja denarja, ki resno 
ogrožajo družbo na mednarodni ravni;

Or. lt

Predlog spremembe 39
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da bi morala vzpostavitev 
skupnega sistema DDV zmanjšati 
operativne stroške uporabnikov in 
upravne stroške organov ter da bi hkrati 
morala omogočiti preprečevanje goljufij, 
davčnih utaj, kaznivih dejanj in 
povezanega pranja denarja, ki resno 
ogrožajo družbo na mednarodni ravni;

Or. lt

Predlog spremembe 40
Liem Hoang Ngoc
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. ugotavlja, da ostajajo goljufije na 
področju DDV glavni problem v Evropski 
uniji in so eden največjih virov izgube 
davčnih prihodkov, ki je ocenjena na 60 
do 100 milijard EUR vsako leto za Unijo 
in države članice, kar ovira pravilno 
delovanje notranjega trga;

Or. fr

Predlog spremembe 41
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja raziskavo o digitalnem 
notranjem trgu; poziva Komisijo, naj 
izboljša medobratovalnost elektronskih 
podpisov in premisli o reviziji in 
podaljšanju veljavnosti direktive o 
elektronskem podpisu, da bi zmanjšala 
upravno obremenitev za mala in srednja 
podjetja;

4. pozdravlja raziskavo o digitalnem 
notranjem trgu; poziva Komisijo, naj 
izboljša medobratovalnost elektronskih 
podpisov in premisli o reviziji in razširitvi
direktive o elektronskem podpisu, da bi 
zmanjšala upravno obremenitev za 
podjetja, zlasti za mala in srednja podjetja;

Or. pt

Predlog spremembe 42
Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja raziskavo o digitalnem 
notranjem trgu; poziva Komisijo, naj 
izboljša medobratovalnost elektronskih 

4. pozdravlja raziskavo o digitalnem 
notranjem trgu; poziva Komisijo, naj 
izboljša medobratovalnost elektronskih 



AM\874380SL.doc 21/30 PE469.966v01-00

SL

podpisov in premisli o reviziji in 
podaljšanju veljavnosti direktive o 
elektronskem podpisu, da bi zmanjšala 
upravno obremenitev za mala in srednja 
podjetja;

podpisov, da bi tako oblikovala pravni 
okvir za priznavanje varnih sistemov za e-
certificiranje, in premisli o reviziji in 
razširitvi direktive o elektronskem podpisu, 
da bi zmanjšala upravno obremenitev za 
mala in srednja podjetja; poudarja potrebo 
po vzajemnem priznavanju e-identifikacije 
in e-avtentifikacije po vsej EU;

Or. hu

Predlog spremembe 43
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja raziskavo o digitalnem 
notranjem trgu1; poziva Komisijo, naj 
izboljša medobratovalnost elektronskih 
podpisov in premisli o reviziji in 
podaljšanju veljavnosti direktive o 
elektronskem podpisu2, da bi zmanjšala 
upravno obremenitev za mala in srednja 
podjetja;

4. pozdravlja raziskavo o digitalnem 
notranjem trgu1; poziva Komisijo, naj 
izboljša medobratovalnost elektronskih 
podpisov in premisli o reviziji in razširitvi
direktive o elektronskem podpisu2, da bi 
zmanjšala upravno obremenitev za mala in 
srednja podjetja ob hkratni ohranitvi 
zadovoljive stopnje nadzora nad 
pobiranjem zneskov, ki jih dejansko 
dolgujejo vsi akterji;

Or. fr

Predlog spremembe 44
Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. odobrava, da je od leta 2010 v EU 
vzpostavljen nov elektronski sistem vračila 
DDV; poziva Komisijo, naj najkasneje 
julija 2012 poroča Parlamentu o rezultatih, 

5. odobrava, da je od leta 2010 v EU 
vzpostavljen nov elektronski sistem vračila 
DDV; poziva Komisijo, naj najkasneje 
julija 2012 poroča Parlamentu o rezultatih, 
prednostih in slabostih novega sistema;
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prednostih in slabostih novega sistema; poudarja, da je treba nova pravila vedno 
pregledati in zagotoviti, da ustrezno ščitijo 
pred poskusi goljufije;

Or. hu

Predlog spremembe 45
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je pomembno do 1. 
januarja 2015 vzpostaviti „enotna 
okenca“ za DDV, in predlaga 
standardizacijo računov na ravni EU; 

Or. pt

Predlog spremembe 46
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Evropsko komisijo, naj 
pregleda Direktivo 2006/112/ES o 
skupnem sistemu davka na dodano 
vrednost, da se popravijo določbe o 
kulturnih dobrinah in storitvah, ki se 
distribuirajo prek spleta, z uvedbo znižane 
stopnje DDV, kot že velja za kulturne 
dobrine v „papirnati obliki“, da se 
spodbudi razvoj rastočega digitalnega 
sektorja;

Or. fr
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Predlog spremembe 47
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bi morale države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti ohraniti 
možnost, da se odločijo o zmanjšanju 
stopenj DDV v nekaterih sektorjih, da bi 
bolje izvajali evropske in nacionalne 
politike ali na podlagi nacionalnih 
zgodovinskih, gospodarskih, socialnih in 
okoljskih dejavnikov.

6. ugotavlja, da bi morale države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti ohraniti 
možnost, da se odločijo o različnih 
stopnjah DDV v nekaterih sektorjih na 
podlagi nacionalnih zgodovinskih, 
gospodarskih, socialnih, kulturnih in 
okoljskih dejavnikov.

Or. pt

Predlog spremembe 48
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bi morale države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti ohraniti 
možnost, da se odločijo o zmanjšanju 
stopenj DDV v nekaterih sektorjih, da bi 
bolje izvajali evropske in nacionalne 
politike ali na podlagi nacionalnih 
zgodovinskih, gospodarskih, socialnih in 
okoljskih dejavnikov.

6. poziva k ukinitvi vseh oprostitev in 
določitvi ozkega okvira za znižane stopnje 
z vzpostavitvijo jasnih meril za družbeno 
ali okoljsko upravičena znižanja. Če 
države članice niso zmožne jasno dokazati 
socialnih ali okoljskih koristi znižanih 
stopenj, se takšne stopnje prepovejo;

Or. en

Predlog spremembe 49
Christel Schaldemose

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bi morale države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti ohraniti 
možnost, da se odločijo o zmanjšanju 
stopenj DDV v nekaterih sektorjih, da bi 
bolje izvajali evropske in nacionalne 
politike ali na podlagi nacionalnih 
zgodovinskih, gospodarskih, socialnih in 
okoljskih dejavnikov.

6. ugotavlja, da bi morale države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti ohraniti 
možnost, da se odločijo o zmanjšanju ali 
povečanju stopenj DDV, da bi bolje 
izvajale evropske in nacionalne politike ali 
na podlagi nacionalnih zgodovinskih, 
gospodarskih, socialnih in okoljskih 
dejavnikov.

Or. da

Predlog spremembe 50
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bi morale države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti ohraniti 
možnost, da se odločijo o zmanjšanju 
stopenj DDV v nekaterih sektorjih, da bi 
bolje izvajali evropske in nacionalne 
politike ali na podlagi nacionalnih 
zgodovinskih, gospodarskih, socialnih in 
okoljskih dejavnikov.

6. ugotavlja, da bi morale države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti ohraniti 
možnost, da se odločijo o zmanjšanju 
stopenj DDV v nekaterih sektorjih, da bi 
bolje izvajale evropske in nacionalne 
politike ali na podlagi nacionalnih 
zgodovinskih, gospodarskih, socialnih in 
okoljskih dejavnikov; poudarja, da morajo 
države članice za zaščito učinkovitosti in 
nevtralnosti sistema DDV ponovno oceniti 
osnovo za trenutno veljavne oprostitve 
DDV in znižane stopnje ter jih v 
prihodnje, kolikor je mogoče, omejiti;

Or. en

Predlog spremembe 51
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bi morale države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti ohraniti
možnost, da se odločijo o zmanjšanju 
stopenj DDV v nekaterih sektorjih, da bi 
bolje izvajali evropske in nacionalne 
politike ali na podlagi nacionalnih 
zgodovinskih, gospodarskih, socialnih in
okoljskih dejavnikov.

6. ugotavlja, da bi države članice v sladu z 
načelom subsidiarnost in ob upoštevanju 
izboljšane usklajenosti gospodarskih 
politik držav članic za omejitev davčne 
konkurence morale možnost, da se 
odločijo o zmanjšanju stopenj DDV v 
nekaterih sektorjih, ohraniti le kot del 
usklajene politike s Svetom in 
Parlamentom, da bi dosegli skupne cilje 
na socialnem in okoljskem področju;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bi morale države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti ohraniti 
možnost, da se odločijo o zmanjšanju 
stopenj DDV v nekaterih sektorjih, da bi 
bolje izvajali evropske in nacionalne 
politike ali na podlagi nacionalnih 
zgodovinskih, gospodarskih, socialnih in 
okoljskih dejavnikov.

6. ugotavlja, da bi morale države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti ohraniti 
možnost, da se odločijo o zmanjšanju 
stopenj DDV v nekaterih sektorjih, da bi 
bolje izvajale evropske in nacionalne 
politike ali na podlagi nacionalnih 
zgodovinskih, gospodarskih, socialnih in 
okoljskih dejavnikov; poudarja, da 
oprostitve DDV v sektorjih splošnega
pomena in drugih sektorjih pomagajo 
izboljšati nacionalne politike za rast in 
zaposlovanje.

Or. lt

Predlog spremembe 53
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bi morale države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti ohraniti 
možnost, da se odločijo o zmanjšanju 
stopenj DDV v nekaterih sektorjih, da bi 
bolje izvajali evropske in nacionalne 
politike ali na podlagi nacionalnih 
zgodovinskih, gospodarskih, socialnih in 
okoljskih dejavnikov.

6. ugotavlja, da bi morale države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti ohraniti 
možnost, da se odločijo o zmanjšanju 
stopenj DDV v nekaterih sektorjih, da bi 
bolje izvajale evropske in nacionalne 
politike ali na podlagi nacionalnih 
zgodovinskih, gospodarskih, socialnih in 
okoljskih dejavnikov; poudarja, da 
oprostitve DDV v sektorjih splošnega 
pomena in drugih sektorjih pomagajo 
izboljšati nacionalne politike za rast in 
zaposlovanje.

Or. lt

Predlog spremembe 54
Toine Manders

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da bi morale države članice v 
skladu z načelom subsidiarnosti ohraniti 
možnost, da se odločijo o zmanjšanju 
stopenj DDV v nekaterih sektorjih, da bi 
bolje izvajali evropske in nacionalne 
politike ali na podlagi nacionalnih 
zgodovinskih, gospodarskih, socialnih in 
okoljskih dejavnikov.

6. ugotavlja, da bi države članice morale 
imeti za nedoločen čas možnost, da
ohranijo znižane stopnje DDV v nekaterih 
sektorjih, da bi bolje izvajale evropske in 
nacionalne politike ali na podlagi 
nacionalnih zgodovinskih, gospodarskih, 
socialnih in okoljskih dejavnikov, pod 
pogojem, da to ne izkrivlja notranjega 
trga.

Or. nl

Predlog spremembe 55
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja, da je oblikovanje novih 
lastnih virov zapisano v določbi Lizbonske 
pogodbe, in pozdravlja nedavni predlog 
Komisije za obdobje 2014–2020 o uvedbi 
DDV na ravni EU kot vira financiranja 
evropskega proračuna;

Or. pt

Predlog spremembe 56
Marielle Gallo, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva, naj se nujno uvede znižana 
stopnja DDV za kulturne dobrine in 
storitve, ki so na voljo prek spleta, da se 
spodbudi njihov razvoj.

Or. fr

Predlog spremembe 57
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da je potrebno boljše 
usklajevanje med državami članicami 
glede oprostitev DDV in znižanih stopenj, 
da se zagotovi enake pogoje za podjetja, ki 
poslujejo čezmejno;

Or. en
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Predlog spremembe 58
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da morajo Evropska 
komisija in države članice, če želijo v 
založniškem sektorju spodbuditi nove 
poslovne modele in še zlasti spodbuditi 
enoten digitalni trg, zagotoviti, da za vse 
knjige, ne glede na njihovo obliko: 
tiskano, digitalno ali zvočno, velja 
usklajena in knjigi prijazna davčna 
politika; poudarja, da vsebina knjig v 
kakršni koli obliki potrošnikom zagotavlja 
enake kulturne in izobraževalne koristi;

Or. en

Predlog spremembe 59
Gabriel Mato Adrover

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. podpira ohranitev znižanih stopenj 
DDV za sektor cvetja in okrasnih rastlin, 
kot predvideva člen 122 Direktive 
2006/112/ES. Za ta sektor je značilna 
velika elastičnost povpraševanja, zato bi 
imelo povišanje DDV zelo hude posledice 
za prihodke v tem sektorju in močan vpliv 
na zaposlovanje.

Or. es

Predlog spremembe 60
Marc Tarabella
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da je treba ohraniti možnost 
uporabe znižanih stopenj DDV v 
vrtnarskem sektorju (žive rastline in drugi 
vrtnarski proizvodi), kot določa člen 122 
Direktive 2006/112/ES, saj je za ta sektor 
značilna velika cenovna elastičnost 
povpraševanja.

Or. fr

Predlog spremembe 61
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. meni, da bi bila uredba bolj učinkovit 
zakonodajni instrument kot direktiva za 
zagotovitev boljšega in bolj usklajenega 
izvajanja pravil DDV, kar bi tudi 
zmanjšalo tveganje za dvojno obdavčenje 
ali neobdavčenje;

Or. en

Predlog spremembe 62
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. poudarja, da je treba izboljšati sisteme 
pobiranja DDV, okrepiti obstoječa orodja 
in razviti nova za boj proti goljufijam na 
področju DDV; meni, da bi bila v tem 
pogledu zelo uporabna orodja 
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informacijske tehnologije;

Or. en


