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18.11.2015 A8-0317/22 

Predlog spremembe  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

v imenu skupine EFDD 

 

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 (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Aa. ker luksemburške oblasti niso nikoli 

izpodbijale tovrstnega dogovora o 

obdavčitvi ali mu nasprotovale in ker je 

bil sedanji predsednik Evropske komisije 

Jean-Claude Juncker dolga leta 

odgovoren za Veliko vojvodstvo; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/23 

Predlog spremembe  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

v imenu skupine EFDD 

 

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 Evropske komisije 

Jean-Claude Juncker 17. septembra 2015 

na zaslišanju pred odborom TAXE 

zanikal vsakršno osebno vpletenost v 

zadevo LuxLeaks ter pri tem tudi izrazil 

dvom v njen dejanski obseg, saj jo je 

preimenoval v EULeaks; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/24 

Predlog spremembe  24 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

v imenu skupine EFDD 

 

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 (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ac. ker je predsednik Juncker 17. 

septembra 2015 odboru TAXE povedal, da 

ni nikoli imel originalne različice poročila 

Krecké (1997) ter da ni bil seznanjen z 

obstojem manjkajoče strani z navedenimi 

razlagami luksemburških davčnih stališč; 

ker je nekdanji luksemburški poslanec in 

minister za gospodarstvo v času 

Junckerjeve vlade Jeannot Krecké potrdil, 

da je aprila 1997 Junckerju izročil tako 

uradno kot zasebno različico svojega 

poročila; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/25 

Predlog spremembe  25 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

v imenu skupine EFDD 

 

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 (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ad. ker novi elementi, objavljeni v nemški 

reviji Der Spiegel, osvetljujejo jasno vlogo 

belgijske, luksemburške in nizozemske 

vlade pri večletnem preprečevanju vseh 

poskusov Skupine za kodeks ravnanja, da 

bi spremenila škodljive davčne sheme 

držav Beneluksa; ker države članice niso 

dovolile dostopa do teh dokumentov;  ker 

je bil v tem obdobju predsednik vlade 

Luksemburga Jean-Claude Juncker, 

finančni minister Nizozemske pa sedanji 

predsednik Evroskupine Jeroen 

Dijsselbloem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/26 

Predlog spremembe  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

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 posredovali le vljudnostni odgovor, v 

katerem se skorajda niso dotaknili bistva 

zahtev; ker je le 15 od 17 povabljenih 

multinacionalnih podjetij (med katera niso 

vključena računovodska 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; 

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 posredovali le vljudnostni odgovor, v 

katerem se skorajda niso dotaknili bistva 

zahtev; ker je le 15 od 17 povabljenih 

multinacionalnih podjetij (med katera niso 

vključena računovodska 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 Komisija dokumente v zvezi s 

Skupino za kodeks ravnanja zagotovila 

drugim institucijam (na primer Univerzi v 

Amsterdamu), zavrnila pa njihovo 

izročitev članom odbora TAXE; ker je bilo 

treba zato podaljšati mandat odbora ter mu 

podeliti nova preiskovalna pooblastila; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/27 

Predlog spremembe  27 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

v imenu skupine EFDD 

 

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 101a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 101a. poziva predsednika Junckerja, naj 

pojasni svoj položaj v zadevi Krecké; 

poleg tega zahteva popoln dostop do vseh 

dokumentov Skupine za kodeks ravnanja 

(tudi dnevne rede sej), da bi lahko preučil 

trditve, navedene v reviji Der Spiegel, 

glede odnosa nekaterih držav članic do 

poštene davčne konkurence; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/28 

Predlog spremembe  28 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

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 103 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

103. poziva države članice, naj v vseh 

mednarodnih forumih podprejo 

avtomatično izmenjavo podatkov med 

davčnimi upravami kot nov svetovni 

standard; poziva zlasti Komisijo, OECD in 

skupino G-20, naj to spodbujajo z 

najprimernejšimi in najučinkovitejšimi 

instrumenti v vključujočem globalnem 

procesu; vztraja, da bi bilo treba sprejeti 

konkretne ukrepe za zagotovitev, da bi 

postala avtomatična izmenjava podatkov 

resnično globalna in s tem učinkovita, 

obenem pa bi morali spoštovati zahteve 

glede zaupnosti ter podpirati prizadevanja 
držav v razvoju za povečanje njihovih 

zmogljivosti za polno sodelovanje v 

avtomatični izmenjavi podatkov; poudarja, 

da lahko avtomatična izmenjava podatkov 

v Evropski uniji poteka v obliki osrednjega 

registra na ravni EU, ki bi bil dostopen 

Komisiji in pristojnim nacionalnim 

organom; 

103. poziva države članice, naj v vseh 

mednarodnih forumih podprejo 

avtomatično izmenjavo podatkov med 

davčnimi upravami kot nov svetovni 

standard; poziva zlasti Komisijo, OECD in 

skupino G-20, naj to spodbujajo z 

najprimernejšimi in najučinkovitejšimi 

instrumenti v vključujočem globalnem 

procesu; vztraja, da bi bilo treba sprejeti 

konkretne ukrepe za zagotovitev, da bi 

postala avtomatična izmenjava podatkov 

resnično globalna in s tem učinkovita, s 

podpiranjem prizadevanj držav v razvoju 

za povečanje njihovih zmogljivosti za 

polno sodelovanje v avtomatični izmenjavi 

podatkov; poudarja, da lahko avtomatična 

izmenjava podatkov v Evropski uniji 

poteka v obliki javnega osrednjega registra 

na ravni EU, ki bi bil dostopen 

državljanom, Komisiji in pristojnim 

nacionalnim organom; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/29 

Predlog spremembe  29 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

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 104 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

104. poziva države članice, naj premislijo, 

da bi bilo treba vsako davčno stališče, 

zlasti ko gre za določanje transfernih cen, 

pripraviti v sodelovanju z vsemi 

udeleženimi državami, da bi te države med 

seboj avtomatično izmenjavale vse 

podatke, in da bi bilo treba vse nacionalne 

ukrepe za zmanjšanje izogibanja davkom 

in erozije davčne osnove v EU, vključno z 

revizijami, izvajati skupaj, pri tem pa 

ustrezno upoštevati izkušnje, pridobljene s 

programom FISCALIS 2020; ponavlja 

svoje mnenje, da bi si morale davčne 

uprave in Komisija izmenjati temeljne 

elemente vseh stališč, ki vplivajo na druge 

države članice, multinacionalna podjetja pa 

bi jih morala tudi predstaviti pri poročanju 

po državah; 

104. poziva države članice, naj premislijo, 

da bi bilo treba vsako davčno stališče, 

zlasti ko gre za določanje transfernih cen, 

pripraviti v sodelovanju z vsemi 

udeleženimi državami, da bi te države med 

seboj avtomatično izmenjavale vse 

podatke, in da bi bilo treba vse nacionalne 

ukrepe za zmanjšanje izogibanja davkom 

in erozije davčne osnove v EU, vključno z 

revizijami, izvajati skupaj, pri tem pa 

ustrezno upoštevati izkušnje, pridobljene s 

programom FISCALIS 2020; ponavlja 

svoje mnenje, da bi si morale davčne 

uprave in Komisija izmenjati temeljne 

elemente vseh stališč, ki vplivajo na druge 

države članice, multinacionalna podjetja pa 

bi jih morala tudi predstaviti pri javnem 

poročanju po državah; 

Or. en 



 

AM\1079144SL.doc  PE571.047v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

18.11.2015 A8-0317/30 

Predlog spremembe  30 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

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 109 – alinea 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– javnem razkritju davčnih stališč, bodisi v 

celoti ali v poenostavljeni obliki, pri čemer 

pa bi popolnoma spoštovali zahteve 

zaupnosti, 

– popolnoma javnem razkritju davčnih 

stališč, 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/31 

Predlog spremembe  31 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

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 139 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

139. priznava delo, ki ga je začela 

Komisija za uvedbo evropske 

identifikacijske številke davkoplačevalca; 

poziva Komisijo, naj pripravi predlog za to 

številko, ki bo temeljil na orisu evropske 

davčne identifikacijske številke iz 

akcijskega načrta Komisije za boj proti 

davčnim goljufijam in davčnim utajam iz 

leta 2012 (22. ukrep); želi opomniti, da se 

identifikacijske številke davkoplačevalcev 

štejejo za najboljši način identifikacije 

davkoplačevalcev in zato poziva k 

pospešitvi tega projekta; poziva Komisijo, 

naj si hkrati dejavno prizadeva za uvedbo 

podobne identifikacijske številke na 

svetovni ravni po zgledu svetovnega 

identifikatorja pravnih subjektov, ki ga je 

uvedel Odbor za regulativni nadzor; 

 

 

 

__________________ 
42

 COM(2012)722. 

 

139. priznava delo, ki ga je začela 

Komisija za uvedbo evropske 

identifikacijske številke davkoplačevalca; 

poziva Komisijo, naj pripravi predlog za to 

številko, ki bo temeljil na orisu evropske 

davčne identifikacijske številke iz 

akcijskega načrta Komisije za boj proti 

davčnim goljufijam in davčnim utajam iz 

leta 2012 (22. ukrep); želi opomniti, da se 

identifikacijske številke davkoplačevalcev 

štejejo za najboljši način identifikacije 

davkoplačevalcev in zato poziva k 

pospešitvi tega projekta; poziva Komisijo, 

naj si hkrati dejavno prizadeva za uvedbo 

podobne identifikacijske številke na 

svetovni ravni po zgledu svetovnega 

identifikatorja pravnih subjektov, ki ga je 

uvedel Odbor za regulativni nadzor; poleg 

tega zahteva vzpostavitev javnega registra 

podjetij na ravni EU, da bi preprečili 

agresivne in škodljive davčne prakse, 

goljufije in izkrivljanje konkurence; 

__________________ 
42

 COM(2012)722. 

 

Or. en 

 


