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18.11.2015 A8-0317/14 

Predlog spremembe  14 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, 

Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 AA 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AA. ker bi v določeni meri škodljive 

davčne prakse utegnile biti povezane z 

enim ali več nezaželenih učinkov: 

pomanjkljivo preglednostjo, samovoljno 

diskriminacijo, izkrivljanjem konkurence 

in neenakimi konkurenčnimi pogoji na 

notranjem trgu in zunaj njega, posledicami 

za celovitost enotnega trga ter za poštenost, 

stabilnost in legitimnost davčnega sistema, 

višjo obdavčitvijo manj mobilnih 

gospodarskih dejavnikov, povečanimi 

gospodarskimi neenakostmi, nepošteno 

konkurenco med državami, erozijo davčne 

osnove, nezadovoljstvom v družbi, 

nezaupanjem in demokratičnim deficitom; 

AA. ker bi v določeni meri škodljive 

davčne prakse utegnile biti povezane z 

enim ali več nezaželenih učinkov: 

pomanjkljivo preglednostjo, samovoljno 

diskriminacijo, izkrivljanjem konkurence 

in neenakimi konkurenčnimi pogoji na 

notranjem trgu in zunaj njega, posledicami 

za celovitost enotnega trga ter za poštenost, 

stabilnost in legitimnost davčnega sistema, 

višjo obdavčitvijo manj mobilnih 

gospodarskih dejavnikov, povečanimi 

gospodarskimi neenakostmi, nepošteno 

konkurenco med državami, erozijo davčne 

osnove, nezadovoljstvom v družbi, 

nezaupanjem in demokratičnim deficitom, 

in bi jih lahko posamezniki z visokimi 

dohodki in bogati ljudje izkoriščali za 

izogibanje davkom; 

Or. en 



 

AM\1079108SL.doc  PE571.047v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

18.11.2015 A8-0317/15 

Predlog spremembe  15 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 AC 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AC. ker se je posebni odbor Parlamenta, 

ustanovljen 26. februarja 2015, sestal 

štirinajstkrat in poslušal predstavitve 

predsednika Komisije Jean-Clauda 

Junckerja, komisarke za konkurenco 

Margrethe Vestager, komisarja za 

gospodarske in finančne zadeve, 

obdavčenje in carino Pierra Moscovicija, 

predsednika Sveta Pierra Gramegne, 

ministrov za finančne zadeve Michela 

Sapina (Francija), Wolfganga Schäubleja 

(Nemčija), Piera Carla Padoana (Italija), 

Luisa de Guindosa (Španija), 

predstavnikov OECD, pa tudi prijaviteljev 

nepravilnosti, preiskovalnih novinarjev, 

strokovnjakov, predstavnikov 

akademskega sveta, predstavnikov 

multinacionalnih podjetij, strokovnih 

združenj, sindikatov, nevladnih organizacij 

in poslancev parlamentov držav EU (glej 

Prilogo 1); ker so delegacije odbora TAXE 

obiskale Švico, da bi preučile nekatere 

vidike iz dela mandata odbora, ki se nanaša 

na tretje države, in naslednje države 

članice, da bi zbrale informacije: Belgijo, 

Luksemburg, Irsko, Nizozemsko in 

Združeno kraljestvo; ker so bila 

AC. ker se je posebni odbor Parlamenta, 

ustanovljen 26. februarja 2015, sestal 

štirinajstkrat in poslušal predstavitve 

predsednika Komisije Jean-Clauda 

Junckerja, komisarke za konkurenco 

Margrethe Vestager, komisarja za 

gospodarske in finančne zadeve, 

obdavčenje in carino Pierra Moscovicija, 

predsednika Sveta Pierra Gramegne, 

ministrov za finančne zadeve Michela 

Sapina (Francija), Wolfganga Schäubleja 

(Nemčija), Piera Carla Padoana (Italija), 

Luisa de Guindosa (Španija), 

predstavnikov OECD, pa tudi prijaviteljev 

nepravilnosti, preiskovalnih novinarjev, 

strokovnjakov, predstavnikov 

akademskega sveta, predstavnikov 

multinacionalnih podjetij, strokovnih 

združenj, sindikatov, nevladnih organizacij 

in poslancev parlamentov držav EU (glej 

Prilogo 1); ker so delegacije odbora TAXE 

obiskale Švico, da bi preučile nekatere 

vidike iz dela mandata odbora, ki se nanaša 

na tretje države, in naslednje države 

članice, da bi zbrale informacije: Belgijo, 

Luksemburg, Irsko, Nizozemsko in 

Združeno kraljestvo; ker so bila 
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organizirana tudi srečanja z vladnimi 

predstavniki Gibraltarja ter Bermudskega 

otočja; 

organizirana tudi srečanja z vladnimi 

predstavniki Gibraltarja ter Bermudskega 

otočja; ker kljub vsem tem dejavnostim, ki 

so pripeljale do različnih in dragocenih 

spoznanj o davčnih sistemih in praksi v 

vsej EU, niso bila pojasnjena vsa potrebna 

vprašanja, vključno z nedoslednostmi, ki 

ostajajo v izjavah predsednika Komisije 

Jean-Clauda Junckerja, o dolgo skriti 

strani iz poročila Jeannota Kreckéja; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/16 

Predlog spremembe  16 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres 

Martínez, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 AD 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AD. ker je delo odbora delno oviralo to, da 

se številne države članice in Svet niso 

pravočasno odzvali (glej Prilogo 2) in 

posredovali zahtevane dokumentacije ali 

pa so predložili le vljudnostni odgovor, v 

katerem se skorajda niso dotaknili bistva 

zahtev; ker je le 15 od 17 povabljenih 

multinacionalnih podjetij (med katera niso 

vključena revizijska podjetja in podjetja za 

davčno svetovanje) privolilo v predstavitev 

pred odborom (glej Prilogo 3); ker tudi 

Komisija ni v celoti sodelovala in ni 

poslala vseh sejnih dokumentov in 

zapisnikov z neformalnih srečanj skupine 

za kodeks ravnanja, temveč je zaradi 

nepopustljivosti nekaterih držav članic 

omogočila samo delno seznanitev z njimi; 

ker je bilo treba zato podaljšati mandat 

odbora; 

AD. ker je delo odbora delno oviralo to, da 

se številne države članice in Svet niso 

pravočasno odzvali (glej Prilogo 2) in 

posredovali zahtevane dokumentacije ali 

pa so predložili le vljudnostni odgovor, v 

katerem se skorajda niso dotaknili bistva 

zahtev; ker je le 15 od 17 povabljenih 

multinacionalnih podjetij (med katera niso 

vključena revizijska podjetja in podjetja za 

davčno svetovanje) privolilo v predstavitev 

pred odborom (glej Prilogo 3), 11 med 

njimi šele po večkratnem povabilu in 

precejšnjem pritisku; ker tudi Komisija ni 

v celoti sodelovala in ni poslala vseh sejnih 

dokumentov in zapisnikov z neformalnih 

srečanj skupine za kodeks ravnanja ali dala 

odboru na razpolago datoteke, ki jo je 

sestavila za interne namene, z vsemi 

davčnimi režimi v EU, ki veljajo za 

potencialno škodljive, temveč je med 

drugim zaradi nepopustljivosti nekaterih 

držav članic omogočila samo delno 

seznanitev z njimi, pri čemer je veliko 

bistvenih informacij ostalih povsem 

prekritih; ker je bilo treba zato že enkrat 

podaljšati mandat odbora in ga bo treba 

zaradi pomanjkljivosti podaljšati še 
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enkrat; ker bi bilo treba v dopolnitev tega 

vmesnega poročila objaviti končno 

poročilo odbora TAXE; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/17 

Predlog spremembe  17 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 3a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. je kljub temu zaskrbljen zaradi bližine 

med davčnimi organi in zasebnimi 

družbami v nekaterih državah članicah, 

kar pogosto privede do posebnih stališč in 

sankcij za zasebne družbe, ki ne ščitijo 

javnega mnenja, saj spodbujajo izogibanje 

davkom; poudarja, da je treba izboljšati 

neodvisnost davčnih organov od interesov 

družb, ne da bi ogrozili politično in 

demokratično odgovornost, ki jo imajo do 

nacionalnih vlad in parlamentov; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/18 

Predlog spremembe  18 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 90a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 90a. pri tem poudarja nedavna medijska 

razkritja, po katerih je več držav članic v 

forumih Sveta aktivno zaviralo napredek 

pri omejevanju škodljive davčne prakse 

zlasti v zvezi s posebno ureditvijo za 

obdavčitev intelektualne lastnine ter 

poziva k nadaljnjim preiskavam politične 

odgovornosti za te primere, tudi v povezavi 

s predsednikom Euroskupine Jeroenom 

Dijsselbloemom in predsednikom 

Evropske komisije Jean-Claudom 

Junckerjem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/19 

Predlog spremembe  19 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres 

Martínez, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 118 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

118. poziva Komisijo, naj v času do 

sprejetja popolne skupne konsolidirane 

osnove za davek od dohodkov pravnih 

oseb in njenega celovitega izvajanja na 

ravni EU nemudoma ukrepa, da bi 

zagotovila učinkovito obdavčevanje, 

zmanjšala preusmerjanje dobička 

(predvsem z določitvijo transfernih cen), v 

pričakovanju konsolidacije pripravila 

začasni sistem, ki bo izravnaval čezmejne 

dobičke in izgube in dajal zadostno 

jamstvo, da ne bo ustvarjal dodatnih 

priložnosti za agresivno davčno 

načrtovanje, ter dodatno uvedla ustrezna 

in učinkovita pravila proti zlorabam v vse 

ustrezne direktive; poziva Komisijo, naj 

pregleda veljavne direktive in osnutke 

direktiv na področju obdavčevanja in prava 

družb ter ugotovi, ali so primerne za 

izvrševanje učinkovitega obdavčevanja; 

poziva Svet, naj se pripravi na hitro 

sprejetje teh določb; poudarja, da bi bilo 

treba za dosego enega od ciljev uporabe 

skupne konsolidirane davčne osnove, tj. 

zmanjšanje birokracije, hkrati izvajati tudi 

skupna računovodska pravila in ustrezno 

harmonizirati upravno prakso v davčnih 

118. poziva Komisijo, naj v času do 

sprejetja popolne skupne konsolidirane 

osnove za davek od dohodkov pravnih 

oseb in njenega celovitega izvajanja na 

ravni EU nemudoma ukrepa, da bi 

zagotovila učinkovito obdavčevanje, 

zmanjšala preusmeritev dobička (predvsem 

določanje transfernih cen) ter uvedla 

primerna in učinkovita pravila proti 

zlorabam v vse ustrezne direktive; poziva 

Komisijo, naj pregleda veljavne direktive 

in osnutke direktiv na področju 

obdavčevanja in prava družb ter ugotovi, 

ali so primerne za izvrševanje učinkovitega 

obdavčevanja; poziva Svet, naj se pripravi 

na hitro sprejetje teh določb; poudarja, da 

bi bilo treba za dosego enega od ciljev 

uporabe skupne konsolidirane davčne 

osnove, tj. zmanjšanje birokracije, hkrati 

izvajati tudi skupna računovodska pravila 

in ustrezno harmonizirati upravno prakso v 

davčnih zadevah; 
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zadevah; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/20 

Predlog spremembe  20 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Hundis 

(Nikolaos Chountis), Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 136 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

136. poleg tega poziva države članice, naj 

vzpostavijo obširnejši sistem poročanja po 

državah za davčne organe, ki bo nadgradil 

standard OECD in vključeval podrobnejše 

informacije, kot so davčne napovedi in 

transakcije znotraj skupine; poudarja, da je 

treba poleg tega, da podjetja zagotavljajo 

davčne informacije drugim davčnim 

upravam, hkrati izboljšati okvir za 

reševanje sporov, da bi razjasnili pravice 

posameznih strani in preprečili negativne 

stranske učinke; poudarja, da bi bilo treba 

informacije, ki se posredujejo davčnim 

upravam tretjih držav, posredovati samo 

tistim organom teh držav, ki imajo enako 

ureditev, kot jo predpisuje Konvencija EU 

o arbitraži; poziva tudi k oblikovanju 

harmoniziranih računovodskih standardov, 

ki bodo zlasti omogočili podrobnejše 

razkritje licenčnin; 

136. poleg tega poziva države članice, naj 

vzpostavijo obširnejši sistem poročanja po 

državah za davčne organe, ki bo nadgradil 

standard OECD in vključeval podrobnejše 

informacije, kot so davčne napovedi in 

transakcije znotraj skupine; poudarja, da je 

treba poleg tega, da podjetja zagotavljajo 

davčne informacije drugim davčnim 

upravam, hkrati izboljšati okvir za 

reševanje sporov, da bi razjasnili pravice 

posameznih strani in preprečili negativne 

stranske učinke; poudarja, da bi bilo treba 

informacije, ki se posredujejo davčnim 

upravam tretjih držav, posredovati samo 

tistim organom teh držav, ki imajo enako 

ureditev, kot jo predpisuje Konvencija EU 

o arbitraži; poziva tudi k oblikovanju 

harmoniziranih računovodskih standardov, 

ki bodo zlasti omogočili podrobnejše 

razkritje licenčnin; poudarja, da se 

harmonizirana računovodska pravila ne 

bi smela opirati na mednarodne standarde 

računovodskega poročanja, temveč bi 

morala temeljiti na pristnem nizu pravil 

EU, pri katerih bi bila prožnost 

uravnotežena z morebitnimi negativnimi 

učinki povečane diskrecijske svobode za 

davkoplačevalce pri izračunu ključnih 
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številk, kot so prihodki in odhodki; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/21 

Predlog spremembe  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 143 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

143. poziva Komisijo, naj razmisli o nizu 

orodij, ki bi zagotovila takšno varstvo pred 

neutemeljenim sodnim pregonom, 

gospodarskimi sankcijami ali 

diskriminacijo, hkrati pa bi tudi zagotovila 

varstvo zaupnosti in poslovnih skrivnosti; v 

zvezi s tem opozarja na Dodd-Frank Act, 

zakon ZDA, po katerem prijavitelji 

nepravilnosti dobijo odškodnino, kadar 

nacionalnim organom predložijo izvirne 

informacije, hkrati pa jih tudi ščiti pred 

kazenskim pregonom in izgubo zaposlitve, 

pri tem pa poudarja, da ta odškodnina ne 

sme spodbujati objavljanja poslovno 

občutljivih informacij; predlaga 

ustanovitev neodvisnega evropskega 

organa, ki bo pristojen za zbiranje 

informacij in izvajanje preiskav, in 

skupnega vseevropskega sklada za 

prijavitelje nepravilnosti, iz katerega bodo 

ti prejemali ustrezno finančno pomoč in ki 

se bo financiral prek dajatev iz deleža 

izterjanih sredstev ali naloženih glob; 

meni, da bi bilo treba prijaviteljem 

nepravilnosti odobriti varstvo tudi v 

primeru, ko obvestijo javnost o 

nepravilnostih, potem ko so bili o njih 

143. poziva Komisijo, naj razmisli o nizu 

orodij, ki bi zagotovila takšno varstvo pred 

neutemeljenim sodnim pregonom, 

gospodarskimi sankcijami ali 

diskriminacijo, hkrati pa bi tudi zagotovila 

varstvo zaupnosti in poslovnih skrivnosti; v 

zvezi s tem opozarja na Dodd-Frank Act, 

zakon ZDA, po katerem prijavitelji 

nepravilnosti dobijo odškodnino, kadar 

nacionalnim organom predložijo izvirne 

informacije, hkrati pa jih tudi ščiti pred 

kazenskim pregonom in izgubo zaposlitve, 

pri tem pa poudarja, da ta odškodnina ne 

sme spodbujati objavljanja poslovno 

občutljivih informacij; predlaga 

ustanovitev neodvisnega evropskega 

organa, ki bo pristojen za zbiranje 

informacij in izvajanje preiskav, in 

skupnega vseevropskega sklada za 

prijavitelje nepravilnosti, iz katerega bodo 

ti prejemali ustrezno finančno pomoč in ki 

se bo financiral prek dajatev iz deleža 

izterjanih sredstev ali naloženih glob; 

meni, da bi bilo treba prijaviteljem 

nepravilnosti odobriti varstvo tudi v 

primeru, ko obvestijo javnost o 

nepravilnostih, potem ko so bili o njih 
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obveščeni pristojni organi na nacionalni 

ravni in ravni EU ter se nanje po enem 

mesecu niso odzvali; 

obveščeni pristojni organi na nacionalni 

ravni in ravni EU ter se nanje po enem 

mesecu niso odzvali; poziva Komisijo, naj 

zagotovi, da bo na podlagi priporočil iz 

tega poročila v direktivi o poslovnih 

skrivnostih vsebovana tudi zaščita 

prijaviteljev in novinarjev; 

Or. en 

 

 


