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9.12.2015 A8-0349/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Molly Scott Cato 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

Príloha I – odsek 7 – zarážka 1 a (nová) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – vytvoriť európsky spoločný fond pre 

oznamovateľov financovaný vymoženými 

peniazmi, aby sa zabezpečilo, že 

oznamovatelia budú dostávať primeranú 

finančnú pomoc v súvislosti s dôvernými 

informáciami odhalenými vo verejnom 

záujme; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Molly Scott Cato 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

Príloha I – podnadpis 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Odporúčanie A8: Nové pravidlá pre firmy 

poskytujúce daňové poradenstvo 

Parlament vyzýva Komisiu, aby predložila 

legislatívny návrh s cieľom: 

• vytvoriť záväzný európsky etický kódex 

správania, ktorý by sa uplatňoval na 

všetky podniky poskytujúce daňové 

poradenstvo a pôsobiace v rámci 

jednotného trhu, s cieľom zabrániť 

praktikám agresívneho daňového 

plánovania; 

• prijať jasné vymedzenie konfliktu 

záujmov a účinné politiky na 

predchádzanie tomu, aby subjekty 

vystavené riziku takýchto konfliktov 

záujmov boli aktívnymi členmi 

akéhokoľvek expertného alebo poradného 

orgánu; 

• požadovať od spoločností, ktoré v 

súčasnosti zabezpečujú funkcie v oblasti 

auditu aj dodržiavania povinností v oblasti 

daní, aby tieto funkcie oddelili 

prostredníctvom povinného rozdelenia na 

samostatné spoločnosti; 

• ukladať pre tých jednotlivých poradcov 

a poradenské spoločnosti, ktoré 

nedodržiavajú pravidlá nového kódexu 

správania, konkrétne sankcie, ktoré 
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siahajú od pokút a vrátenia stratených 

daňových príjmov až po odobratie licencie 

na pôsobenie v rámci jednotného trhu; v 

prípade všetkých vyššie uvedených 

opatrení by Komisia by mala objasniť, 

aké sankcie sa budú uplatňovať na 

členské štáty alebo spoločnosti za 

nedodržanie pravidiel; 

• zaviesť ustanovenia, ktoré budú 

vyžadovať, aby stratégiu daňového 

plánovania prediskutovali a schválili 

akcionári spoločností; 

 

  

Or. en 



 

AM\1081255SK.doc  PE573.386v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.12.2015 A8-0349/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Molly Scott Cato 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

Príloha I – odsek 8 – pododsek 1 (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Komisia by sa mala zdržať oddelenia 

spoločnej a konsolidovanej časti 

spoločného konsolidovaného základu 

dane z príjmov právnických osôb a do 

júna 2016 musí predložiť jednotný 

legislatívny návrh povinného spoločného 

konsolidovaného základu dane z príjmov 

právnických osôb v Únii; 

Or. en 

 

 


