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Resolucija Evropskega parlamenta o stanju glede predloga direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih 
podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki 
(2016/0107(COD)), poznanega kot javno poročanje po posameznih državah
(2019/2882(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic 
(COM(2016)0198)1 glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki, ki ga je 
Evropska komisija predstavila 12. aprila 2016, poznanega kot javno poročanje po 
posameznih državah,

– ob upoštevanju sprememb, ki jih je sprejel 4. julija 2017, o predlogu direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z 
obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z 
dohodki2, 

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 27. marca 2019 o predlogu direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z 
obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z 
dohodki3,

– ob upoštevanju člena 294(2) in (3) ter člena 50(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU), na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0146/2016),

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi, izdanega 
januarja 2017,

– ob upoštevanju svojega vprašanja za ustni odgovor za Svet z dne 6. februarja 20184,

– ob upoštevanju predstavitev kandidatov za izvršnega podpredsednika Evropske 
komisije Valdisa Dombrovskisa5 in Margrethe Vestager6,

– ob upoštevanju Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 
2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih 
institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi 
direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES, poznane kot četrta direktiva o kapitalskih zahtevah 

1 COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)).
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0284.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0309.
4 O-000015/2018 (B8-0013/2018).
5 Dobesedni zapis predstavitve je na voljo na naslovu 
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf.
6 Dobesedni zapis predstavitve je na voljo na naslovu 
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0107(COD)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000015_SL.html
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf
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(CRD IV)7,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je člen 50(1) PDEU pravna podlaga predloga direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in 
podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki (2016/0107(COD)), 
poznanega kot javno poročanje po posameznih državah;

B. ker je Evropski parlament svoj mandat sprejel že 4. julija 2017, da se bodo lahko 
poročevalci udeležili medinstitucionalnih pogajanj oziroma trialoga na podlagi 
skupnega poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za pravne 
zadeve;

C. ker tehnično dovršeno sporazumno besedilo še ni doseglo ravni odbora COREPER, in 
to kljub 18 sestankom delovnih skupin Sveta in atašejev v času prejšnjih predsedstev 
Sveta; ker se Svet zato še ni udeležil tristranskih pogajanj;

D. ker je Parlament 27. marca 2019 svoje stališče sprejel v prvi obravnavi, in sicer pred 
koncem prejšnjega zakonodajnega obdobja;

E. ker je člen 89 direktive CRD IV, ki sta jo Evropski parlament in Svet sprejela že leta 
2013, uvedel obveznost za države članice, da od kreditnih institucij in naložbenih 
podjetij zahtevajo, da letno razkrijejo informacije, kot so narava in geografska lokacija 
dejavnosti, promet, število zaposlenih, dobiček ali izguba pred obdavčitvijo, davek na 
dobiček ali izgubo ter prejete javne subvencije, in sicer za poslovno leto na 
konsolidirani podlagi, pri čimer se informacije razvrstijo po državah članicah in tretjih 
državah, v katerih imajo institucije ustanovljene osebe;

1. nujno poziva države članice, naj odpravijo blokado v Svetu in zaključijo prvo 
obravnavo predloga o javnem poročanju po posameznih državah ter začnejo 
medinstitucionalna pogajanja s Parlamentom, da bi čim prej dokončali zakonodajni 
proces in spoštovali načelo lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) Pogodbe o Evropski 
uniji;

2. nujno poziva finsko predsedstvo, naj ponovno začne delo v zvezi s predlogom o javnem 
poročanju po posameznih državah na podlagi prve obravnave v Parlamentu in mu 
nameni prednost, da bi omogočilo obravnavo predloga v okviru odbora COREPER;

3. pozdravlja, da je prihodnja Komisija ponovno izrazila vso svojo podporo za sprejetje 
predloga o javnem poročanju po posameznih državah;

4. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.

7 UL L 176, 27.6.2013, str. 338.


