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18.11.2015 A8-0317/3 

Predlog spremembe  3 

Bernard Monot 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom 

2015/2066(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Ab (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ab. ker je predsednik Juncker kot 

dolgoletni predsednik vlade in minister za 

finance Luksemburga imel vidno vlogo v 

tem škandalu, saj je te škodljive prakse 

razvijal v interesu svoje države, s tem pa 

druge države članice prikrajšal za znatna 

davčna sredstva, v nasprotju z obveznostjo 

lojalnega sodelovanja, ki jo državam 

članicam nalagajo pogodbe;  ker se je na 

zaslišanju 17. septembra 2015 izognil 

vsakršni dejanski razpravi o njegovi 

odgovornosti, s čimer je Parlament 

prikrajšal za ključno pričevanje in odboru 

TAXE preprečil, da bi ustrezno izpolnil 

svoj mandat; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/4 

Predlog spremembe  4 

Bernard Monot 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom 

2015/2066(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava O 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

O. ker se je vzpostavitev enotnega 

evropskega trga izkazala kot zelo koristna 

za nacionalna gospodarstva, saj so z njo 

postale bolj konkurenčne in privlačne v 

globaliziranem gospodarstvu, in ker bo 

davčna konvergenca med državami 

članicami navsezadnje imela enak učinek; 

črtano 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/5 

Predlog spremembe  5 

Bernard Monot 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom 

2015/2066(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 107 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

107. poziva Komisijo, naj preuči 

dolgoročne pogoje za ustanovitev 

vseevropskega sistema klirinških hiš, prek 

katerih bi samodejno pregledala davčna 

stališča in tako povečala raven varnosti, 

doslednosti, enotnosti in preglednosti tega 

sistema ter preverila, ali stališča škodljivo 

vplivajo na druge države članice; 

črtano 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/6 

Predlog spremembe  6 

Bernard Monot 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom 

2015/2066(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 132 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

132. ugotavlja, da so sedanja pravila o 

nadzoru državnih pomoči namenjena 

odpravljanju protikonkurenčne prakse z 

izterjavo neupravičenih ugodnosti, ki so 

bile odobrene podjetjem; poziva Komisijo, 

naj oceni možnost spremembe veljavnih 

pravil, da bi omogočila, da se zneski, 

izterjani po kršitvi pravil EU o državni 

pomoči, vrnejo državam članicam, ki so 

utrpele erozijo svoje davčne osnove, ne pa 

državi članici, ki je odobrila nezakonito 

pomoč, povezano z davki, kot to določajo 

veljavna pravila, ali se dodelijo proračunu 

EU; poziva Komisijo, naj spremeni 

veljavna pravila, da bi pri kršenju 

predpisov o državni pomoči zagotovila 

sprejetje sankcij proti zadevnim državam in 

podjetjem; 

132. ugotavlja, da so sedanja pravila o 

nadzoru državnih pomoči namenjena 

odpravljanju protikonkurenčne prakse z 

izterjavo neupravičenih ugodnosti, ki so 

bile odobrene podjetjem; poziva Komisijo, 

naj oceni možnost spremembe veljavnih 

pravil, da bi omogočila, da se zneski, 

izterjani po kršitvi pravil EU o državni 

pomoči, vrnejo državam članicam, ki so 

utrpele erozijo svoje davčne osnove, ali v 

proračun EU, in ne državi članici, ki je 

odobrila nezakonito pomoč, povezano z 

davki, kot to določajo veljavna pravila; 

poziva Komisijo, naj spremeni veljavna 

pravila, da bi pri kršenju predpisov o 

državni pomoči zagotovila sprejetje sankcij 

proti zadevnim državam in podjetjem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/7 

Predlog spremembe  7 

Bernard Monot 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom 

2015/2066(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 149 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

149. zlasti poudarja, da je treba zagotoviti, 

da se finančni odlivi obdavčijo vsaj enkrat, 

na primer z naložitvijo davčnega odtegljaja 

ali podobnimi ukrepi, da bi preprečili 

neobdavčen odliv dobičkov iz EU, in 

poziva Komisijo, naj v ta namen predstavi 

zakonodajni predlog, na primer tako, da 

pregleda direktivo o matičnih in odvisnih 

družbah ter direktivo o obrestih ter 

licenčninah; vztraja, da je treba vzpostaviti 

sistem, ki bo zagotovil, da bo treba 

nacionalnim davčnim organom predložiti 

potrdilo za pojasnitev te operacije in ga 

posredovati Komisiji, s čimer bi zavarovali 

enotni trg in ohranili povezavo med 

krajem, kjer se dobiček in gospodarska 

vrednost ustvarjata, in krajem, kjer sta 

obdavčena; poudarja, da bi morali ta sistem 

skrbno oblikovati, da bi preprečili dvojno 

obdavčevanje in spore ; poziva Komisijo, 

naj podpre OECD pri spodbujanju 

večstranskega pristopa do davčnih 

vprašanj, da bi poenotili mednarodne 

davčne dogovore in zagotovili 

obdavčevanje dobičkov tam, kjer se 

ustvarja vrednost, obenem pa naj okrepi 

vlogo EU na mednarodni ravni, in sicer 

tako, da bo zastopala enotna stališča in si 

prizadevala za razvoj skupnega okvira EU 

za dvostranske sporazume na davčnem 

področju in za postopno zamenjavo 

149. zlasti poudarja, da je treba zagotoviti, 

da se finančni odlivi obdavčijo vsaj enkrat, 

na primer z naložitvijo davčnega odtegljaja 

ali podobnimi ukrepi, da bi preprečili 

neobdavčen odliv dobičkov iz EU, in 

poziva Komisijo, naj v ta namen predstavi 

zakonodajni predlog, na primer tako, da 

pregleda direktivo o matičnih in odvisnih 

družbah ter direktivo o obrestih ter 

licenčninah; vztraja, da je treba vzpostaviti 

sistem, ki bo zagotovil, da bo treba 

nacionalnim davčnim organom predložiti 

potrdilo za pojasnitev te operacije in ga 

posredovati Komisiji, s čimer bi zavarovali 

enotni trg in ohranili povezavo med 

krajem, kjer se dobiček in gospodarska 

vrednost ustvarjata, in krajem, kjer sta 

obdavčena; poudarja, da bi morali ta sistem 

skrbno oblikovati, da bi preprečili dvojno 

obdavčevanje in spore ter prakso izbiranja 

najugodnejšega sporazuma; medtem poziva 

države članice, naj v skladu s predlogi iz 

načrta za preprečevanje erozije davčne 

osnove in preusmeritve dobička v svoje 

davčne sporazume vključijo klavzulo o 

preprečevanju zlorab; 
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velikega števila dvostranskih posameznih 

davčnih sporazumov s sporazumi med EU 

in tretjimi jurisdikcijami; poudarja, da bi 

bil to najbolj neposreden način za boj 

proti praksi izbiranja najugodnejšega 

sporazuma; medtem poziva države članice, 

naj v skladu s predlogi iz načrta za 

preprečevanje erozije davčne osnove in 

preusmeritve dobička v svoje davčne 

sporazume vključijo klavzulo o 

preprečevanju zlorab; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/8 

Predlog spremembe  8 

Bernard Monot 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom 

2015/2066(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 170 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

170. poudarja še, da pravilo o soglasju v 

Svetu, ki vsaki državi članici daje pravico 

do veta, zmanjšuje motivacijo za premik s 

sedanjega stanja v smeri rešitve, ki bi 

temeljila na večjem sodelovanju; poziva 

Komisijo, naj po potrebi uporabi člen 116 

PDEU, ki določa naslednje: „Kadar 

Komisija ugotovi, da razlika med 

določbami zakonov ali drugih predpisov v 

državah članicah izkrivlja pogoje 

konkurence na notranjem trgu in da je 

nastalo izkrivljanje treba odpraviti, se 

posvetuje z zadevnimi državami članicami. 

Če na podlagi posvetovanja ne pride do 

dogovora, s katerim bi to izkrivljanje 

odpravili, Evropski parlament in Svet po 

rednem zakonodajnem postopku na 

predlog Komisije izdata potrebne direktive 

[...]“; 

170. poudarja še, da je pravilo o soglasju v 

Svetu, ki daje vsaki državi članici pravico 

do veta v davčnih zadevah, nujna 

sestavina suverenosti te države; poziva 

Komisijo, naj se v vseh primerih, zlasti pa 

na področju obdavčenja, vzdrži uporabe 

člena 116 PDEU, ki določa naslednje: 

„Kadar Komisija ugotovi, da razlika med 

določbami zakonov ali drugih predpisov v 

državah članicah izkrivlja pogoje 

konkurence na notranjem trgu in da je 

nastalo izkrivljanje treba odpraviti, se 

posvetuje z zadevnimi državami članicami. 

Če na podlagi posvetovanja ne pride do 

dogovora, s katerim bi to izkrivljanje 

odpravili, Evropski parlament in Svet po 

rednem zakonodajnem postopku na 

predlog Komisije izdata potrebne direktive 

[...]“; 

Or. en 

 

 


