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Predlog spremembe  47 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. poudarja, da so v skladu z 

direktivo EU proti pranju denarja2 davčna 

kazniva dejanja, povezana z neposrednimi 

in posrednimi davki, vključena v široko 

opredelitev pojma „kaznivo dejanje“ in se 

štejejo za predhodna kazniva dejanja za 

namene pranja denarja; opozarja, da se v 

skladu z direktivo o preprečevanju pranja 

denarja kreditne in finančne institucije, 

pa tudi davčni svetovalci, računovodje in 

odvetniki štejejo za pooblaščene subjekte 

in so zato zavezani, da izpolnjujejo vrsto 

nalog za preprečevanje in odkrivanje 

dejavnosti pranja denarja in poročanje o 

njih; 

_______________________ 

2 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o 

preprečevanju uporabe finančnega 

sistema za pranje denarja ali financiranje 

terorizma, spremembi Uredbe (EU) 

št. 648/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta ter razveljavitvi Direktive 

2005/60/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES 

(UL L 141, 5.6.2015, str. 73). 

Or. en 
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Predlog spremembe  48 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. evropske nadzorne organe poziva, 

naj razmislijo o prepovedi finančnih 

instrumentov, dejavnosti in praks, ki se 

izvajajo iz davčnih razlogov, še zlasti 

dividendne arbitraže, če tisti, ki jih 

uporabljajo, ne dokažejo, da imajo te 

zapletene finančne ureditve pomemben 

gospodarski namen, ki ni izogibanje 

davkom; 

Or. en 
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Predlog spremembe  49 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 3 b (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 3b. poziva, naj se nacionalnim in 

evropskim nadzornim organom podeli 

mandat za preiskavo praks izogibanja 

davkom, saj bi lahko pomenile tveganje za 

integriteto notranjega trga; 

Or. en 
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Predlog spremembe  50 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da ta nova razkritja 

kažejo na morebitne pomanjkljivosti v 

sedanjih sistemih za izmenjavo informacij 

in sodelovanje med državami članicami; 

poziva države članice, naj dejansko 

izvajajo obvezno avtomatično izmenjavo 

informacij na področju obdavčenja; 

4. poudarja, da ta nova razkritja 

kažejo na morebitne pomanjkljivosti v 

nacionalni davčni zakonodaji in sedanjih 

sistemih za izmenjavo informacij in 

sodelovanje med državami članicami; 

poziva države članice, naj dejansko 

izvajajo obvezno avtomatično izmenjavo 

informacij na področju obdavčenja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  51 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. poziva k boljši izmenjavi 

informacij med davčnimi organi, da bi 

preprečili težave z davčno zaupnostjo, ki 

so se pojavile v nekaterih državah 

članicah; 

Or. en 
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Predlog spremembe  52 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. poziva pristojne državne organe, 

naj po potrebi sprožijo kazenske 

preiskave, uporabijo pravna orodja za 

zamrznitev sumljivega premoženja, 

začnejo preiskave upravnih odborov, ki bi 

utegnili biti vpleteni v to afero, ter uvedejo 

ustrezne in odvračilne sankcije za 

vpletene strani; meni, da bi bilo treba 

tiste, ki so ta kazniva dejanja storili ali jih 

omogočili – med njimi niso le davčni 

svetovalci, temveč tudi odvetniki, 

računovodje in banke – nemudoma 

privesti pred sodišče; poudarja, da je treba 

odpraviti nekaznovanost uradnikov in 

zagotoviti boljše izvrševanje finančnih 

predpisov; 

Or. en 



 

AM\1170537SL.docx  PE631.544v01-00 }  

 PE631.545v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

28.11.2018  B8-0551/2018 }  

 B8-0552/2018 } RC1/Am. 53 

Predlog spremembe  53 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 5 b (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 5b. poziva EU in organe držav članic, 

naj raziščejo vlogo zavarovalnih skladov 

in zavarovalniških nadzornikov v aferi; 

Or. en 
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Predlog spremembe  54 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poziva nacionalne davčne organe, 

naj v celoti izkoristijo možnosti direktive 

DAC6 glede obvezne avtomatične 

izmenjave informacij na področju 

obdavčenja v zvezi s čezmejnimi 

aranžmaji, o katerih se poroča; nadalje 

poziva k spremembi direktive DAC6, da se 

bo v njej zahtevalo obvezno razkritje 

sistemov dividendne arbitraže, vključno z 

dodeljevanjem dividend in vračilom davka 

na kapitalski dobiček; 

6. poziva nacionalne davčne organe, 

naj v celoti izkoristijo možnosti direktive 

DAC6 glede obvezne avtomatične 

izmenjave informacij na področju 

obdavčenja v zvezi s čezmejnimi 

aranžmaji, o katerih se poroča, vključno z 

uporabo skupinskih zahtevkov; poziva 

tudi k spremembi direktive DAC6, da se 

bo v njej zahtevalo obvezno razkritje 

sistemov dividendne arbitraže in vseh 

informacij o kapitalskih dobičkih, 

vključno z dodeljevanjem dividend in 

vračilom davka na kapitalski dobiček; 

Or. en 
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Predlog spremembe  55 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. je seznanjen, da je francoski senat 

v prizadevanju za preprečevanje 

dividendne arbitraže vložil predlog za 

spremembo predloga proračuna, da bi 

bilo mogoče zadržati 30-odstotni delež 

vrednosti transakcije, namenjene tujemu 

prejemniku, ki bi se slednjemu naknadno 

povrnil, če bi dokazal, da je končni 

dejanski lastnik; poziva evropske 

zakonodajalce, naj ocenijo možnosti za 

uvedbo tega ukrepa na ravni EU; 

Or. en 
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Predlog spremembe  56 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

 9a. poziva Komisijo, naj začne takoj 

pripravljati predlog o evropski finančni 

policiji znotraj Europola z lastnimi 

preiskovalnimi zmogljivostmi, pa tudi o 

evropskem okviru za čezmejne davčne 

preiskave; 

Or. en 

 

 


