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18.11.2015 A8-0317/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Aa (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Aa. keďže luxemburské úrady tento typ 

daňových dohôd nikdy nespochybnili, ani 

sa im nebránili, a keďže za tieto záležitosti 

veľkovojvodstva bol po mnoho rokov 

zodpovedný súčasný predseda Komisie 

Jean-Claude Juncker; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ab (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ab. keďže predseda Komisie Jean-Claude 

Juncker na vypočutí, ktoré sa konalo 17. 

septembra 2015 vo výbore TAXE, poprel 

akúkoľvek osobnú účasť v afére 

LuxLeaks a spochybnil aj jej skutočný 

rozsah a hovoril radšej o EÚLeaks; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ac (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ac. keďže predseda Juncker 17. 

septembra 2015 povedal vo výbore TAXE, 

že nikdy nemal k dispozícii originálnu 

verziu tzv. Kreckého správy (1997) a že o 

chýbajúcej stránke, ktorá vysvetľovala 

luxemburské daňové rozhodnutia, netušil; 

keďže Jeannot Krecké, bývalý 

luxemburský poslanec a minister 

hospodárstva, ktorý bol vo funkcii v čase 

za predsedníctva pána Junckera, potvrdil, 

že v apríli 1997 odovzdal pánovi 

Junckerovi oficiálnu aj súkromnú verziu 

svojej správy; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ad (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ad. keďže nové skutočnosti, ktoré 

poskytol nemecký časopis Der Spiegel, 

upozornili na to, že belgická, luxemburská 

a holandská vláda počas  niekoľkých 

rokov jednoznačne blokovali akékoľvek 

pokusy skupiny pre kódex správania o 

zmenu škodlivých daňových režimov 

krajín Beneluxu; keďže členské štáty 

odmietli poskytnúť k týmto dokumentom 

prístup; keďže v tom čase bol 

luxemburským premiérom Jean Claude 

Juncker a holandským ministrom financií 

súčasný predseda Euroskupiny Jeroen 

Dijsselbloem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AD 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AD. keďže niektoré činnosti výboru 

obmedzovala skutočnosť, že viaceré 

členské štáty a Rada neodpovedali včas 

(pozri príloha 2) a nakoniec nepredložili 

všetky požadované dokumenty, alebo 

jednoducho poslali zdvorilostné odpovede, 

ktoré sa takmer netýkali podstaty žiadosti; 

keďže z 17 pozvaných nadnárodných 

spoločností (s výnimkou účtovných a 

daňovo poradenských firiem) 15 súhlasili, 

že vystúpia pred výborom (pozri prílohu 

3); keďže ani Komisia plne 

nespolupracovala a  neposlala všetky 

dokumenty zo zasadnutí a neformálne 

záznamy stretnutí o kódexe správania, a 

kvôli neústupnosti niektorých členských 

štátov ponúkla len obmedzený konzultačný 

postup; keďže funkčné obdobie výboru sa 

preto muselo predĺžiť; 

AD. keďže niektoré činnosti výboru 

obmedzovala skutočnosť, že viaceré 

členské štáty a Rada neodpovedali včas 

(pozri príloha 2) a nakoniec nepredložili 

všetky požadované dokumenty, alebo 

jednoducho poslali zdvorilostné odpovede, 

ktoré sa takmer netýkali podstaty žiadosti; 

keďže z 17 pozvaných nadnárodných 

spoločností (s výnimkou účtovných a 

daňovo poradenských firiem) 15 súhlasili, 

že vystúpia pred výborom (pozri prílohu 

3); keďže ani Komisia plne 

nespolupracovala a  neposlala všetky 

dokumenty zo zasadnutí a neformálne 

záznamy stretnutí o kódexe správania, a 

kvôli neústupnosti niektorých členských 

štátov ponúkla len obmedzený konzultačný 

postup; keďže Komisia poskytla 

dokumenty týkajúce sa skupiny pre kódex 

správania iným inštitúciám (napr. 

Amsterdamskej univerzite), ale odmietla 

ich poskytnúť členom výboru TAXE; 

keďže funkčné obdobie výboru sa preto 

muselo predĺžiť, a to s novými 

právomocami v oblasti vyšetrovania; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 101 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  101a. žiada predsedu Junckera, aby 

objasnil svoj postoj týkajúci sa „Kreckého 

aféry“; ďalej žiada plný prístup ku 

všetkým dokumentom skupiny pre kódex 

správania (vrátane zápisníc zo schôdzí) s 

cieľom analyzovať tvrdenia uvedené v 

časopise Der Spiegel, ktoré sa týkajú 

postoja niektorých členských štátov k 

spravodlivej daňovej súťaži; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 103 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

103. vyzýva členské štáty, aby na všetkých 

medzinárodných fórach podporovali 

automatickú výmenu informácií (AVI) 

medzi daňovými správami ako nový 

globálny štandard; vyzýva najmä Komisiu, 

OECD a G20, aby túto automatickú 

výmenu informácií podporovali 

prostredníctvom primeraných a účinných 

nástrojov v rámci inkluzívneho globálneho 

procesu; trvá na tom, že by sa mali prijať 

konkrétne kroky na zabezpečenie toho aby 

sa AVI stala skutočne globálnou, a tým 

účinnou, pri súčasnom dodržaní 

požiadaviek dôvernosti, podporou úsilia 

rozvojových krajín o budovanie kapacity 

na plnú účasť na automatickej výmene 

informácií; zdôrazňuje, že v rámci EÚ by 

automatická výmena informácií mohla 

prebiehať prostredníctvom centrálneho 

registra pre celú EÚ, ktorý by bol dostupný 

Komisii a príslušným vnútroštátnym 

orgánom; 

103. vyzýva členské štáty, aby na všetkých 

medzinárodných fórach podporovali 

automatickú výmenu informácií (AVI) 

medzi daňovými správami ako nový 

globálny štandard; vyzýva najmä Komisiu, 

OECD a G20, aby túto automatickú 

výmenu informácií podporovali 

prostredníctvom primeraných a účinných 

nástrojov v rámci inkluzívneho globálneho 

procesu; trvá na tom, že by sa mali prijať 

konkrétne kroky na zabezpečenie toho aby 

sa AVI stala skutočne globálnou, a tým 

účinnou podporou úsilia rozvojových 

krajín o budovanie kapacity na plnú účasť 

na automatickej výmene informácií; 

zdôrazňuje, že v rámci EÚ by automatická 

výmena informácií mohla prebiehať 

prostredníctvom verejného centrálneho 

registra pre celú EÚ, ktorý by bol dostupný 

občanom, Komisii a príslušným 

vnútroštátnym orgánom; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 104 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

104. vyzýva členské štáty, aby mali na 

zreteli, že akékoľvek daňové rozhodnutie 

cezhraničného charakteru, predovšetkým 

pokiaľ ide o transferové oceňovanie, by 

malo byť vypracované v spolupráci so 

všetkými zúčastnenými krajinami, že 

príslušné informácie by sa mali medzi nimi 

automaticky, podrobne a bezodkladne  

vymieňať, a že každá činnosť na 

vnútroštátnej úrovni zameraná na 

obmedzenie vyhýbania sa daňovým 

povinnostiam a narúšania základu dane 

v rámci EÚ, vrátane auditov, by sa mala 

vykonávať spoločne s náležitým ohľadom 

na skúsenosti získané prostredníctvom 

programu Fiscalis 2020; pripomína svoj 

názor, že základné prvky všetkých 

daňových rozhodnutí, ktoré majú vplyv na 

iné členské štáty, by si daňové správy 

a Komisia mali medzi sebou nielen 

vymieňať, ale nadnárodné spoločnosti by 

ich mali zahŕňať aj do vykazovania podľa 

jednotlivých krajín; 

104. vyzýva členské štáty, aby mali na 

zreteli, že akékoľvek daňové rozhodnutie 

cezhraničného charakteru, predovšetkým 

pokiaľ ide o transferové oceňovanie, by 

malo byť vypracované v spolupráci so 

všetkými zúčastnenými krajinami, že 

príslušné informácie by sa mali medzi nimi 

automaticky, podrobne a bezodkladne  

vymieňať, a že každá činnosť na 

vnútroštátnej úrovni zameraná na 

obmedzenie vyhýbania sa daňovým 

povinnostiam a narúšania základu dane 

v rámci EÚ, vrátane auditov, by sa mala 

vykonávať spoločne s náležitým ohľadom 

na skúsenosti získané prostredníctvom 

programu Fiscalis 2020; pripomína svoj 

názor, že základné prvky všetkých 

daňových rozhodnutí, ktoré majú vplyv na 

iné členské štáty, by si daňové správy 

a Komisia mali medzi sebou nielen 

vymieňať, ale nadnárodné spoločnosti by 

ich mali zahŕňať aj do verejného 

vykazovania podľa jednotlivých krajín; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 109 – zarážka 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

ich zverejňovanie – buď úplné, alebo v 

zjednodušenej forme – , pričom je však 

nutné plne rešpektovať požiadavky 

zachovávania dôvernosti, 

– ich plné zverejňovanie, 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 139 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

139. uznáva prácu, ktorú vykonala Komisia 

na vytvorenie európskeho daňového 

identifikačného čísla (DIČ); vyzýva 

Komisiu, aby predložila návrh európskeho 

DIČ založený na návrhu Európskeho DIČ 

v akčnom pláne Komisie o boji proti 

daňovým podvodom a daňovým únikom z 

roku 2012 (akcia 22)
42

; pripomína, že DIČ 

sa považuje za najlepší prostriedok na 

identifikáciu daňovníkov a nalieha preto na 

urýchlenie tohto projektu; vyzýva Komisiu, 

aby aktívne spolupracovala na vytvorení 

podobného identifikačného čísla na 

globálnej úrovni, ako napríklad globálneho 

identifikátora právnických osôb (LEI), 

ktorý navrhol výbor pre regulačný dohľad; 

 

 

 

__________________ 

42
 COM(2012)722 final. 

 

139. uznáva prácu, ktorú vykonala Komisia 

na vytvorenie európskeho daňového 

identifikačného čísla (DIČ); vyzýva 

Komisiu, aby predložila návrh európskeho 

DIČ založený na návrhu Európskeho DIČ 

v akčnom pláne Komisie o boji proti 

daňovým podvodom a daňovým únikom z 

roku 2012 (akcia 22)
42

; pripomína, že DIČ 

sa považuje za najlepší prostriedok na 

identifikáciu daňovníkov a nalieha preto na 

urýchlenie tohto projektu; vyzýva Komisiu, 

aby aktívne spolupracovala na vytvorení 

podobného identifikačného čísla na 

globálnej úrovni, ako napríklad globálneho 

identifikátora právnických osôb (LEI), 

ktorý navrhol výbor pre regulačný dohľad; 

ďalej žiada vytvorenie verejného registra 

spoločností na úrovni EÚ s cieľom 

predchádzať agresívnym a škodlivým 

daňovým postupom, podvodom a 

narúšaniu hospodárskej súťaže; 

__________________ 

42
 COM(2012)722 final. 

 

Or. en 

 


