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20.3.2019 A8-0170/13

Pozmeňujúci návrh 13
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 306

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

306. so znepokojením konštatuje, že 
tretie krajiny môžu zrušiť nevyhovujúce 
daňové režimy, ale nahradiť ich novými, 
ktoré sú potenciálne škodlivé pre EÚ; 
zdôrazňuje, že by to mohlo platiť najmä v 
prípade Švajčiarska; vyzýva Radu, aby ešte 
raz riadne zhodnotila Švajčiarsko a všetky 
tretie krajiny147, v ktorých sa zavádzajú 
podobné legislatívne zmeny148;

_______________
147 Vrátane Andorry, Lichtenštajnska a San 
Marína.
148 Verejné vypočutie vo výbore TAX3 na 
tému Vzťahy so Švajčiarskom v daňových 
záležitostiach a boj proti praniu špinavých 
peňazí, 1. októbra 2018, a výmena názorov 
s Fabriziou Lapecorellovou, predsedníčkou 
skupiny pre kódex správania v oblasti 
zdaňovania podnikov, 10. októbra 2018.

306. so znepokojením konštatuje, že 
tretie krajiny môžu zrušiť nevyhovujúce 
daňové režimy, ale nahradiť ich novými, 
ktoré sú potenciálne škodlivé pre EÚ; 
zdôrazňuje, že by to mohlo platiť najmä v 
prípade Švajčiarska; vyzýva Radu, aby ešte 
raz riadne zhodnotila Švajčiarsko a všetky 
tretie krajiny147, v ktorých sa zavádzajú 
podobné legislatívne zmeny148;

_______________
147 Vrátane Andorry a Lichtenštajnska.
148 Verejné vypočutie vo výbore TAX3 na 
tému Vzťahy so Švajčiarskom v daňových 
záležitostiach a boj proti praniu špinavých 
peňazí, 1. októbra 2018, a výmena názorov 
s Fabriziou Lapecorellovou, predsedníčkou 
skupiny pre kódex správania v oblasti 
zdaňovania podnikov, 10. októbra 2018.
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20.3.2019 A8-0170/14

Pozmeňujúci návrh 14
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 307 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 307a. víta revidovaný zoznam EÚ z 12. 
marca 20191a; víta vydanie hodnotenia 
záväzkov a reforiem jurisdikcií, ktoré boli 
uvedené v prílohe II prvého zoznamu EÚ 
vydaného 5. decembra 2017; víta 
skutočnosť, že jurisdikcie, ktoré boli 
vďaka záväzkom prijatým v roku 2017 
uvedené v prílohe II, sú v súčasnosti 
uvedené v prílohe I, pretože do konca 
roka 2018 alebo v dohodnutej lehote sa 
v nich neuskutočnili náležité reformy;
_________________
1a Revidovaný zoznam EÚ obsahujúci 
jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na 
daňové účely – závery Rady č. 7441/19 z 
12. marca 2019.
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20.3.2019 A8-0170/15

Pozmeňujúci návrh 15
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 312

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

312. pripomína, že Komisia kritizovala 
sedem členských štátov151 – Belgicko, 
Cyprus, Holandsko, Írsko, Luxembursko, 
Maďarsko a Maltu za nedostatky v ich 
daňových systémoch, ktoré umožňujú 
agresívne daňové plánovanie, 
s odôvodnením, že narušujú integritu 
jednotného európskeho trhu; domnieva sa, 
že tieto jurisdikcie možno tiež považovať 
za jurisdikcie, ktoré globálne uľahčujú 
daňové plánovanie;

_____________
151 Správa o Belgicku za rok 2018; správa 
o Cypre za rok 2018; správa o Maďarsku 
za rok 2018; správa o Írsku za rok 2018; 
správa o Luxembursku za rok 2018; správa 
o Malte za rok 2018; správa o Holandsku 
za rok 2018.

312. pripomína, že Komisia kritizovala 
sedem členských štátov151 – Belgicko, 
Cyprus, Holandsko, Írsko, Luxembursko, 
Maďarsko a Maltu za nedostatky v ich 
daňových systémoch, ktoré umožňujú 
agresívne daňové plánovanie, 
s odôvodnením, že narušujú integritu 
jednotného európskeho trhu; domnieva sa, 
že tieto jurisdikcie možno tiež považovať 
za jurisdikcie, ktoré globálne uľahčujú 
daňové plánovanie; zdôrazňuje, že 
Komisia uznala, že niektoré vyššie 
uvedené členské štáty prijali v reakcii na 
kritiku zo strany Komisie opatrenia na 
zlepšenie svojich daňových systémov151a;
_____________
151 Správa o Belgicku za rok 2018; správa 
o Cypre za rok 2018; správa o Maďarsku 
za rok 2018; správa o Írsku za rok 2018; 
správa o Luxembursku za rok 2018; správa 
o Malte za rok 2018; správa o Holandsku 
za rok 2018.
151a Správa o Belgicku za rok 2019; správa 
o Cypre za rok 2019; správa o Maďarsku 
za rok 2019; správa o Írsku za rok 2019; 
správa o Luxembursku za rok 2019; 
správa o Malte za rok 2019; správa o 
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Holandsku za rok 2019.
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20.3.2019 A8-0170/16

Pozmeňujúci návrh 16
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 313

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

313. očakáva revíziu zoznamu EÚ 
v prvom štvrťroku 2019; žiada Radu, aby 
vydala podrobné hodnotenie záväzkov 
jurisdikcií, ktoré sa dobrovoľne zaviazali 
k reforme a boli uvedené v prílohe II 
prvého zoznamu EÚ vydaného 5. 
decembra 2017; požaduje, aby sa 
jurisdikcie, ktoré boli vďaka záväzkom 
prijatým v roku 2017 uvedené v prílohe II, 
ale do konca roka 2018 alebo v 
dohodnutej lehote sa v nich neuskutočnili 
náležité reformy, doplnili do prílohy I;

313. žiada Radu, aby vydala podrobné 
hodnotenie záväzkov jurisdikcií, ktoré sa 
dobrovoľne zaviazali k reforme a boli 
uvedené v prílohe II prvého zoznamu EÚ 
vydaného 5. decembra 2017;
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20.3.2019 A8-0170/17

Pozmeňujúci návrh 17
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 320

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

320. vyzýva európske finančné 
inštitúcie153, aby zvážili uplatňovanie 
posilnenej a zintenzívnenej hĺbkovej 
analýzy na základe jednotlivých projektov 
na jurisdikcie uvedené v prílohe II k 
zoznamu EÚ s cieľom zabrániť tomu, aby 
sa finančné prostriedky EÚ investovali 
alebo vynakladali prostredníctvom 
subjektov v tretích krajinách, ktoré 
nedodržiavajú daňové normy EÚ; berie na 
vedomie vyhlásenie EIB o novej politike 
pre nespolupracujúce jurisdikcie a žiada, 
aby bola táto politika pravidelne 
aktualizovaná a aby zahŕňala zvýšené 
požiadavky na transparentnosť v súlade s 
normami EÚ;

_______________
153 Konkrétne Európska investičná banka a 
Európska banka pre obnovu a rozvoj.

320. vyzýva európske finančné 
inštitúcie153, aby zvážili uplatňovanie 
posilnenej a zintenzívnenej hĺbkovej 
analýzy na základe jednotlivých projektov 
na jurisdikcie uvedené v prílohe II k 
zoznamu EÚ s cieľom zabrániť tomu, aby 
sa finančné prostriedky EÚ investovali 
alebo vynakladali prostredníctvom 
subjektov v tretích krajinách, ktoré 
nedodržiavajú daňové normy EÚ; berie na 
vedomie, že EIB schválila svoju 
revidovanú skupinovú politiku pre slabo 
regulované, netransparentné a 
nespolupracujúce jurisdikcie a dobrú 
správu v daňových záležitostiach, a žiada, 
aby bola táto politika pravidelne 
aktualizovaná a aby zahŕňala zvýšené 
požiadavky na transparentnosť v súlade s 
normami EÚ; vyzýva EIB, aby zverejnila 
túto politiku bezodkladne po jej prijatí; 
žiada, aby sa vo všetkých európskych 
finančných inštitúciách uplatňovali 
rovnaké podmienky a rovnaká úroveň 
noriem;
_______________
153 Konkrétne Európska investičná banka a 
Európska banka pre obnovu a rozvoj.
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