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9.12.2015 A8-0349/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Bernard Monot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Začlenenie transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov 

právnických osôb 

2015/2010(INL) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže medzinárodné konzorcium 

novinárov International Consortium of 

Investigative Journalists (ICIJ) o daňových 

rozhodnutiach a iných škodlivých 

daňových praktikách v Luxembursku 

(LuxLeaks) v novembri 2014 odhalilo, že 

takmer 340 nadnárodných spoločností 

uzatvorilo tajné dohody s Luxemburskom, 

ktoré mnohým z nich umožnilo znížiť 

globálne daňové účty na minimum, a to na 

úkor verejného záujmu Únie, a zároveň 

nevykonávať žiadnu alebo takmer žiadnu 

hospodársku činnosť v Luxembursku; 

A. keďže medzinárodné konzorcium 

novinárov International Consortium of 

Investigative Journalists (ICIJ) o daňových 

rozhodnutiach a iných škodlivých 

daňových praktikách v Luxembursku 

(LuxLeaks) v novembri 2014 odhalilo, že 

takmer 340 nadnárodných spoločností 

uzatvorilo tajné dohody s Luxemburskom v 

čase, keď bol vo funkcii Jean-Claude 

Juncker, ktoré mnohým z nich umožnilo 

znížiť globálne daňové účty na minimum, a 

to na úkor verejného záujmu Únie, a 

zároveň nevykonávať žiadnu alebo takmer 

žiadnu hospodársku činnosť v 

Luxembursku; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Bernard Monot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Začlenenie transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov 

právnických osôb 

2015/2010(INL) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. žiada Komisiu, aby sa nezdráhala 

použiť článok 116 ZFEÚ, ktorý 

Európskemu parlamentu a Rade poskytuje 

potrebný právny základ na to, aby konali v 

súlade s riadnym legislatívnym postupom s 

cieľom odstrániť praktiky, ktoré vedú k 

narušeniu hospodárskej súťaže na 

vnútornom trhu, napríklad daňovej súťaže, 

ktorú uplatňujú členské štáty 

prostredníctvom netransparentných a 

nespravodlivých záväzných daňových 

stanovísk; 

28. žiada Komisiu, aby sa zdržala použitia 

článku 116 ZFEÚ, ktorý Európskemu 

parlamentu a Rade poskytuje potrebný 

právny základ na to, aby konali v súlade s 

riadnym legislatívnym postupom s cieľom 

odstrániť praktiky, ktoré vedú k narušeniu 

hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, 

napríklad daňovej súťaže, keďže by to 

malo významný dosah na zvrchovanosť 

členských štátov; 

Or. en 

 

 


