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20.3.2019 A8-0170/3

Pozmeňujúci návrh 3
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v mene skupiny PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v mene skupiny S&D

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Citácia 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na postupy v prípade 
nesplnenia povinnosti proti 23 členským 
štátom z dôvodu, že netransponovali štvrtú 
smernicu o boji proti praniu špinavých 
peňazí do vnútroštátneho práva alebo ju 
transponovali len čiastočne,

– so zreteľom na postupy v prípade 
nesplnenia povinnosti, ktoré začala 
Komisia proti 28 členským štátom z 
dôvodu, že riadne netransponovali štvrtú 
smernicu o boji proti praniu špinavých 
peňazí do vnútroštátneho práva,
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20.3.2019 A8-0170/4

Pozmeňujúci návrh 4
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v mene skupiny PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v mene skupiny S&D

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Citácia 25 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 – so zreteľom na svoje uznesenie zo 
14. marca 2019 o naliehavosti zaradenia 
tretích krajín na čiernu listinu EÚ v 
súlade so smernicou o boji proti praniu 
špinavých peňazí1a;
_________________
1a Prijaté texty, P8_TA(2019)0216.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/5

Pozmeňujúci návrh 5
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v mene skupiny PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v mene skupiny S&D

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. konštatuje, že 15-bodový akčný 
plán BEPS skupiny G20/OECD, ktorý mal 
koordinovane riešiť príčiny a okolnosti 
vytvárajúce postupy BEPS, sa realizuje a 
monitoruje a prebiehajú ďalšie diskusie v 
širšom kontexte než len v počiatočných 
zúčastnených krajinách, a to 
prostredníctvom inkluzívneho rámca; 
vyzýva preto členské štáty, aby podporili 
reformu mandátu aj fungovania 
inkluzívneho rámca, aby sa zabezpečilo, že 
zostávajúce medzery v daňovej oblasti a 
nevyriešené daňové otázky, ako je 
rozdelenie daňových práv medzi krajiny, 
budú pokryté súčasným medzinárodným 
rámcom na boj proti praktikám BEPS;

39. konštatuje, že 15-bodový akčný 
plán BEPS skupiny G20/OECD, ktorý mal 
koordinovane riešiť príčiny a okolnosti 
vytvárajúce postupy BEPS, sa realizuje a 
monitoruje a prebiehajú ďalšie diskusie v 
širšom kontexte než len v počiatočných 
zúčastnených krajinách, a to 
prostredníctvom inkluzívneho rámca; 
vyzýva preto členské štáty, aby podporili 
reformu mandátu aj fungovania 
inkluzívneho rámca, aby sa zabezpečilo, že 
zostávajúce medzery v daňovej oblasti a 
nevyriešené daňové otázky budú pokryté 
súčasným medzinárodným rámcom; víta 
iniciatívu inkluzívneho rámca na diskusiu 
a nájdenie všeobecného konsenzu o 
lepšom rozdelení práv zdanenia medzi 
krajiny;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/6

Pozmeňujúci návrh 6
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v mene skupiny PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v mene skupiny S&D

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 69

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

69. víta balík opatrení v oblasti 
zdaňovania digitálnych podnikov, ktorý 
prijala Komisia 21. marca 2018; vyjadruje 
však poľutovanie nad nedostatočným 
pokrokom Rady52 a jej neschopnosťou 
dosiahnuť dohodu o tomto balíku 
Komisie; vyjadruje znepokojenie nad tým, 
že Rada namiesto toho zvažuje návrh, 
ktorého rozsah je oveľa menej ambiciózny 
ako pôvodný návrh a následná pozícia 
Parlamentu prijatá 13. decembra 201853; 
vyzýva Radu, aby urýchlene podporila 
tieto návrhy;

69. víta balík opatrení v oblasti 
zdaňovania digitálnych podnikov, ktorý 
prijala Komisia 21. marca 2018; vyjadruje 
však poľutovanie nad tým, že Dánsko, 
Fínsko, Írsko a Švédsko potvrdili svoje 
výhrady či svoj zásadný nesúhlas, pokiaľ 
ide o balík týkajúci sa 
zdanenia digitálnych služieb, počas 
zasadnutia Rady ECOFIN 12. marca 
20191a;

_________________ _________________
1a Závery Rady pre hospodárske 
a finančné záležitosti, 12. marca 2019.

52 Závery Rady pre hospodárske 
a finančné záležitosti, 4. decembra 2018.
53 Legislatívne uznesenie Európskeho 
parlamentu z 13. decembra 2018 o návrhu 
smernice Rady o spoločnom systéme 
zdanenia digitálnych služieb formou dane 
z výnosov z poskytovania určitých 
digitálnych služieb, Prijaté texty, 
P8_TA(2018)0523.

Or. en

https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/ecofin/2018/12/04
https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/ecofin/2018/12/04
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20.3.2019 A8-0170/7

Pozmeňujúci návrh 7
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v mene skupiny PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v mene skupiny S&D

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 71

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

71. vyzýva členské štáty, ktoré sú 
ochotné zvážiť zavedenie digitálnej dane, 
aby tak urobili v rámci posilnenej 
spolupráce, ak by Rada nebola schopná 
dosiahnuť dohodu o dani z digitálnych 
služieb;

71. vyzýva členské štáty, ktoré sú 
ochotné zvážiť zavedenie digitálnej dane, 
aby to urobili v rámci posilnenej 
spolupráce s cieľom zabrániť ďalšej 
fragmentácii jednotného trhu, ku ktorej 
už dochádza v prípade jednotlivých 
členských štátov, ktoré uvažujú o zavedení 
vnútroštátnych riešení;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/8

Pozmeňujúci návrh 8
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v mene skupiny PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v mene skupiny S&D

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 81

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

81. berie na vedomie vyhlásenie 
francúzskeho ministra financií na schôdzi 
výboru TAX3 konajúcej sa 23. októbra 
2018 týkajúce sa potreby diskutovať o 
koncepcii minimálneho zdanenia; víta 
pripravenosť Francúzska začleniť diskusiu 
o minimálnom zdaňovaní ako jednu z 
priorít predsedníctva G7 v roku 2019;

81. berie na vedomie vyhlásenie 
francúzskeho ministra financií na schôdzi 
výboru TAX3 konajúcej sa 23. októbra 
2018 týkajúce sa potreby diskutovať o 
koncepcii minimálneho zdanenia; víta 
pripravenosť Francúzska začleniť diskusiu 
o minimálnom zdaňovaní ako jednu z 
priorít predsedníctva G7 v roku 2019, ako 
bolo potvrdené počas zasadnutia Rady 
ECOFIN 12. marca 2019;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/9

Pozmeňujúci návrh 9
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v mene skupiny PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v mene skupiny S&D

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 211

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

211. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že veľké množstvo 
členských štátov nedokázalo v stanovenej 
lehote úplne alebo čiastočne transponovať 
štvrtú smernicu o boji proti praniu 
špinavých peňazí do svojich 
vnútroštátnych právnych predpisov a že z 
tohto dôvodu Komisia musela proti nim 
začať konania o nesplnení povinnosti 
vrátane postúpenia pred Súdny dvor 
Európskej únie117; vyzýva tieto členské 
štáty, aby túto situáciu rýchlo napravili; 
naliehavo členské štáty žiada, aby 
predovšetkým splnili svoju zákonnú 
povinnosť dodržať lehotu na 
transponovanie piatej smernice o boji proti 
praniu špinavých peňazí do vnútroštátnych 
právnych predpisov do 10. januára 2020; 
zdôrazňuje a víta závery Rady z 23. 
novembra 2018, v ktorých sa členské štáty 
vyzývajú k tomu, aby piatu smernicu o boji 
proti praniu špinavých peňazí do svojich 
domácich právnych poriadkov 
transponovali pred koncom lehoty v roku 
2020; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere 
využívala príslušné nástroje na 
poskytovanie podpory a zabezpečila, aby 
členské štáty čo najskôr riadne 
transponovali a vykonávali piatu smernicu 

211. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že členské štáty nedokázali 
v stanovenej lehote úplne alebo čiastočne 
transponovať štvrtú smernicu o boji proti 
praniu špinavých peňazí do svojich 
vnútroštátnych právnych predpisov a že z 
tohto dôvodu Komisia musela proti nim 
začať konania o nesplnení povinnosti 
vrátane postúpenia pred Súdny dvor 
Európskej únie117; vyzýva tieto členské 
štáty, aby túto situáciu rýchlo napravili; 
naliehavo členské štáty žiada, aby 
predovšetkým splnili svoju zákonnú 
povinnosť dodržať lehotu na 
transponovanie piatej smernice o boji proti 
praniu špinavých peňazí do vnútroštátnych 
právnych predpisov do 10. januára 2020; 
zdôrazňuje a víta závery Rady z 23. 
novembra 2018, v ktorých sa členské štáty 
vyzývajú k tomu, aby piatu smernicu o boji 
proti praniu špinavých peňazí do svojich 
domácich právnych poriadkov 
transponovali pred koncom lehoty v roku 
2020; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere 
využívala príslušné nástroje na 
poskytovanie podpory a zabezpečila, aby 
členské štáty čo najskôr riadne 
transponovali a vykonávali piatu smernicu 
o boji proti praniu špinavých peňazí;
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o boji proti praniu špinavých peňazí;

_________________ _________________
117 Komisia podala 19. júla 2018 na Súdny 
dvor Európskej únie žalobu na Grécko a 
Rumunsko za nesplnenie povinnosti 
transponovať štvrtú smernicu o boji proti 
praniu špinavých peňazí do vnútroštátneho 
práva. Írsko transponovalo len veľmi 
obmedzenú časť pravidiel a tiež bolo 
postúpené na Súdny dvor.

117 Komisia podala 19. júla 2018 na Súdny 
dvor Európskej únie žalobu na Grécko a 
Rumunsko za nesplnenie povinnosti 
transponovať štvrtú smernicu o boji proti 
praniu špinavých peňazí do vnútroštátneho 
práva. Írsko transponovalo len veľmi 
obmedzenú časť pravidiel a tiež bolo 
postúpené na Súdny dvor.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/10

Pozmeňujúci návrh 10
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v mene skupiny PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v mene skupiny S&D

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 223 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 223a. so znepokojením konštatuje, že 
prípad „Práčovne trojky“ takisto ukázal 
verejnosti, ako 4,6 miliardy USD z Ruska 
a iných krajín prešlo európskymi bankami 
a podnikmi; zdôrazňuje, že v centre tohto 
škandálu je Troika Dialog, predtým jedna 
z najväčších ruských súkromných 
investičných bánk, a sieť, ktorá 
pravdepodobne umožňovala ruskej 
vládnej elite tajne využívať nezákonné 
zisky na nadobudnutie akcií v podnikoch 
vo vlastníctve štátu, kupovanie 
nehnuteľností v Rusku i v zahraničí a 
nakupovanie luxusného tovaru; 
odsudzuje aj skutočnosť, že niekoľko 
európskych bánk bolo údajne zapletených 
do týchto podozrivých transakcií, 
konkrétne Danske Bank, Swedbank AB, 
Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit 
Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC 
Group NV, Raiffeisen Bank International 
AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve 
Rabobank U.A. a holandská pobočka 
banky Turkiye Garanti Bankasi A.S.;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/11

Pozmeňujúci návrh 11
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v mene skupiny PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v mene skupiny S&D

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 281

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

281. domnieva sa, že aj keby sa mala 
zohľadniť práca vykonávaná na 
medzinárodnej úrovni na identifikáciu 
vysokorizikových tretích krajín na účely 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu, a to najmä v 
prípade FATF, je nevyhnutné, aby Únia 
mala autonómny zoznam vysokorizikových 
tretích krajín; víta v tejto súvislosti 
delegované nariadenie Komisie z 31. 
januára 2019, ktorým sa dopĺňa smernica 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/849, pokiaľ ide o regulačné technické 
predpisy týkajúce sa minimálnych opatrení 
a druhu dodatočných opatrení, ktoré musia 
úverové a finančné inštitúcie prijať na 
zmiernenie rizika prania špinavých peňazí 
a financovania terorizmu v určitých tretích 
krajinách136;

281. domnieva sa, že aj keby sa mala 
zohľadniť práca vykonávaná na 
medzinárodnej úrovni na identifikáciu 
vysokorizikových tretích krajín na účely 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu, a to najmä v 
prípade FATF, je nevyhnutné, aby Únia 
mala autonómny zoznam vysokorizikových 
tretích krajín; víta v tejto súvislosti 
delegované nariadenie Komisie z 
13. februára 2019, ktorým sa smernica 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/849 dopĺňa o identifikáciu 
vysokorizikových tretích krajín so 
strategickými nedostatkami 
(C(2019)1326), a vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že Rada vzniesla voči 
delegovanému aktu námietku; okrem toho 
víta delegované nariadenie Komisie z 31. 
januára 2019, ktorým sa dopĺňa smernica 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/849, pokiaľ ide o regulačné technické 
predpisy týkajúce sa minimálnych opatrení 
a druhu dodatočných opatrení, ktoré musia 
úverové a finančné inštitúcie prijať na 
zmiernenie rizika prania špinavých peňazí 
a financovania terorizmu v určitých tretích 
krajinách136;
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_________________ _________________
136 C(2019) 0646. 136 C(2019)0646.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/12

Pozmeňujúci návrh 12
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
v mene skupiny PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
v mene skupiny S&D

Správa A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
(2018/2121(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 298

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

298. víta skutočnosť, že Rada 5. 
decembra 2017 prijala prvý zoznam EÚ, 
ako aj nepretržité monitorovanie záväzkov 
tretích krajín; poznamenáva, že zoznam bol 
niekoľkokrát aktualizovaný na základe 
hodnotenia týchto záväzkov a rôzne krajiny 
boli v dôsledku toho zo zoznamu 
vyškrtnuté; konštatuje, že 9. novembra 
2018 zoznam obsahoval len päť daňových 
jurisdikcií: Americká Samoa, Guam, 
Samoa, Trinidad a Tobago a Americké 
Panenské ostrovy.

298. víta skutočnosť, že Rada 5. 
decembra 2017 prijala prvý zoznam EÚ, 
ako aj nepretržité monitorovanie záväzkov 
tretích krajín; poznamenáva, že zoznam bol 
niekoľkokrát aktualizovaný na základe 
hodnotenia týchto záväzkov a rôzne krajiny 
boli v dôsledku toho zo zoznamu 
vyškrtnuté; konštatuje, že v dôsledku 
revízie z 12. marca 2019 zoznam teraz 
obsahuje tieto daňové jurisdikcie: 
Americká Samoa, Aruba, Guam, 
Barbados, Belize, Bermudy, Dominika, 
Fidži, Marshallove ostrovy, Omán, 
Samoa, Trinidad a Tobago, Spojené 
arabské emiráty, Americké Panenské 
ostrovy a Vanuatu;

Or. en


