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20.3.2019 A8-0170/34

Pozmeňujúci návrh 34
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v mene skupiny Verts/ALE

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 
o boji proti praniu špinavých peňazí;

______________

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 uplynutím 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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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 tento prípad 
bol tiež postúpený Súdnemu dvoru. 
7. marca 2019 zaslala Komisia 
odôvodnené stanovisko Rakúsku a 
Holandsku a formálnu výzvu Českej 
republike, Maďarsku, Taliansku, 
Slovinsku, Švédsku a Spojenému 
kráľovstvu, keďže úplne netransponovali 
štvrtú smernicu o boji proti praniu 
špinavých peňazí.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/35

Pozmeňujúci návrh 35
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v mene skupiny Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
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 244

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

244. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
špecializované školenia pre finančné 
spravodajské jednotky, najmä pokiaľ ide 
o obmedzenejšie kapacity v niektorých 
členských štátoch; berie na vedomie 
príspevok skupiny Egmont, ktorá 
zoskupuje 159 finančných spravodajských 
jednotiek a má za cieľ posilniť ich 
operačnú spoluprácu podporou sledovania 
a realizácie viacerých projektov; očakáva 
Komisiou uskutočnené posúdenie rámca 
spolupráce finančných spravodajských 
jednotiek s tretími krajinami a prekážok 
a možností v oblasti zlepšovania 
spolupráce medzi finančnými 
spravodajskými jednotkami v Únii vrátane 
možnosti zriadenia koordinačného 
a podporného mechanizmu; pripomína, že 
toto posúdenie by malo byť hotové do 1. 
júna 2019;

244. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
špecializované školenia pre finančné 
spravodajské jednotky, najmä pokiaľ ide 
o obmedzenejšie kapacity v niektorých 
členských štátoch; berie na vedomie 
príspevok skupiny Egmont, ktorá 
zoskupuje 159 finančných spravodajských 
jednotiek a má za cieľ posilniť ich 
operačnú spoluprácu podporou sledovania 
a realizácie viacerých projektov; očakáva 
Komisiou uskutočnené posúdenie rámca 
spolupráce finančných spravodajských 
jednotiek s tretími krajinami a prekážok 
a možností v oblasti zlepšovania 
spolupráce medzi finančnými 
spravodajskými jednotkami v Únii vrátane 
možnosti zriadenia koordinačného 
a podporného mechanizmu; pripomína, že 
toto posúdenie by malo byť hotové do 1. 
júna 2019; žiada Komisiu, aby zvážila, či 
sa to dá využiť ako príležitosť na 
vypracovanie legislatívneho návrhu na 
finančnú spravodajskú jednotku EÚ, čím 
by vzniklo centrum pre spoločnú 
vyšetrovaciu činnosť a koordináciu 
s vlastnou autonómnou kompetenciou a 
vyšetrovacími právomocami v oblasti 
cezhraničnej finančnej trestnej činnosti, 
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ako aj mechanizmus včasného varovania; 
nazdáva sa, že táto jednotka by mala plniť 
všeobecnú funkciu koordinácie a podpory 
finančných spravodajských jednotiek 
členských štátov v cezhraničných 
prípadoch a poskytovať týmto jednotkám 
v takýchto prípadoch asistenciu, a to v 
záujme rozšírenej výmeny informácií a 
zabezpečenia spoločnej analýzy 
cezhraničných prípadov a rozsiahlej 
koordinácie činnosti;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/36

Pozmeňujúci návrh 36
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v mene skupiny Verts/ALE

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 258

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

258. berie však na vedomie, že v prípade 
trustov budú vnútroštátne registre prístupné 
v zásade len osobám, ktoré preukážu 
legitímny záujem na prístupe; zdôrazňuje, 
že členské štáty majú naďalej slobodnú 
možnosť otvoriť registre skutočného 
vlastníctva trustov verejnosti, ako už 
odporúčal Parlament; vyzýva členské 
štáty, aby vytvorili voľne prístupné 
a otvorené registre údajov; v každom 
prípade pripomína, že poplatok, ktorý sa 
môžu rozhodnúť uložiť, by nemal 
prekročiť administratívne náklady na 
sprístupnenie informácií vrátane nákladov 
na údržbu a vývoj registrov;

258. berie však na vedomie, že v prípade 
trustov budú vnútroštátne registre prístupné 
v zásade len osobám, ktoré preukážu 
oprávnený záujem o prístup; vyzýva 
Komisiu, aby predložila návrh na revíziu 
smernice o boji proti praniu špinavých 
peňazí s cieľom zabezpečiť prístup 
verejnosti k informáciám o skutočnom 
vlastníctve trustových fondov a podobných 
právnych úpravách; vyzýva členské štáty, 
aby vytvorili voľne prístupné a otvorené 
registre údajov; v každom prípade 
pripomína, že poplatok, ktorý sa môžu 
rozhodnúť uložiť, by nemal prekročiť 
administratívne náklady na sprístupnenie 
informácií vrátane nákladov na údržbu a 
vývoj registrov;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/37

Pozmeňujúci návrh 37
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v mene skupiny Verts/ALE

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 283 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

283a. víta skutočnosť, že Komisia 13. 
februára 2019 prijala nový zoznam 23 
tretích krajín a území1a, ktoré vykazujú 
strategické nedostatky v režimoch boja 
proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že Rada vzniesla 
námietku voči delegovanému aktu, ktorý 
navrhla Komisia; nabáda Komisiu, aby čo 
najskôr zohľadnila všetky vyjadrené 
námietky a predložila nový delegovaný 
akt;
_____________
1a Afganistan, Americká Samoa, Bahamy, 
Botswana, Kórejská ľudovodemokratická 
republika, Etiópia, Ghana, Guam, Irán, 
Irak, Líbya, Nigéria, Panama, Pakistan, 
Portoriko, Samoa, Saudská Arábia, Srí 
Lanka, Sýria, Trinidad a Tobago, 
Tunisko, Americké Panenské ostrovy a 
Jemen;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/38

Pozmeňujúci návrh 38
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v mene skupiny Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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 288 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 288a. je znepokojený stále rýchlejším 
tempom znižovania nominálnej sadzby 
dane z príjmu právnických osôb, ku 
ktorému dochádza v celosvetovom 
merítku1a;
____________
1a Priemerná sadzba dane z príjmu 
právnických osôb v rámci OECD klesla z 
32,5 % v roku 2000 na 23,9 % v roku 
2018. Súhrnná zákonná sadzba dane z 
príjmu právnických osôb je teraz v 
celkovom počte 22 z 38 krajín, v ktorých 
bol uskutočnený prieskum na účely správy 
OECD o najnovších reformách daňovej 
politiky z roku 2018, na úrovni 25 % alebo 
nižšie, pričom v roku 2000 bolo takýchto 
krajín iba šesť. Zdroj: OECD a vybrané 
partnerské hospodárstva, Reformy 
daňovej politiky 2018. Stojí tiež za 
zmienku, že krajiny EÚ 28 sa už ocitajú 
výrazne pod touto hladinou, pretože 
priemerná sadzba dane z príjmu 
právnických osôb u nich v roku 2018 bola 
na úrovni 21,9 %, kam klesla z úrovne 
32 % z roku 2000, ako uvádzajú 
dokumenty Komisie Taxation Trends in 
the European Union – Data for the EU 
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Member States, Iceland and Norway 
(Trendy v oblasti zdaňovania v Európskej 
únii – údaje z členských štátov, Islandu a 
Nórska), ročník 2018 (strana 36) a 
Taxation Trends in the European Union - 
Data for the EU Member States, Iceland 
and Norway (Trendy v oblasti zdaňovania 
v Európskej únii – údaje z členských 
štátov, Islandu a Nórska), ročník 2015 
(strana 147).

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/39

Pozmeňujúci návrh 39
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v mene skupiny Verts/ALE

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 297

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

297. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že pri počiatočnom procese 
zaraďovania do zoznamu v EÚ sa 
zohľadňovali iba tretie krajiny; konštatuje, 
že Komisia v rámci európskeho semestra 
zistila nedostatky v daňových systémoch 
niektorých členských štátov, ktoré 
uľahčujú agresívne daňové plánovanie; víta 
preto vyjadrenie predsedníčky skupiny pre 
kódex správania v oblasti zdaňovania 
podnikov počas vypočutia vo výbore 
TAX3 10. októbra 2018, v ktorom uviedla, 
že v súvislosti s revíziou mandátu skupiny 
pre kódex správania existuje možnosť 
preverovania členských štátov podľa 
rovnakých kritérií, aké sú stanovené pre 
zoznam EÚ143;

_____________
143 Výmena názorov výboru TAX3 s 
predsedníčkou skupiny pre kódex 
správania v oblasti zdaňovania podnikov 
Fabriziou Lapecorellovou, ktorá sa konala 
10. októbra 2018.

297. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že pri počiatočnom procese 
zaraďovania do zoznamu v EÚ sa 
zohľadňovali iba tretie krajiny; konštatuje, 
že Komisia v rámci európskeho semestra 
zistila nedostatky v daňových systémoch 
niektorých členských štátov, ktoré 
uľahčujú agresívne daňové plánovanie; 
zdôrazňuje, že v Únii by agresívne daňové 
praktiky a nekalá daňová súťaž nemali 
byť povolené; víta preto vyjadrenie 
predsedníčky skupiny pre kódex správania 
v oblasti zdaňovania podnikov počas 
vypočutia vo výbore TAX3 10. októbra 
2018, v ktorom uviedla, že v súvislosti 
s revíziou mandátu skupiny pre kódex 
správania existuje možnosť preverovania 
členských štátov podľa rovnakých kritérií, 
aké sú stanovené pre zoznam EÚ143; vyzýva 
skupinu pre kódex správania, aby to 
urýchlene vykonala; vyzýva Komisiu, aby 
zvážila zriadenie mechanizmu EÚ, ktorý 
by sledoval a prípadne sankcionoval 
členské štáty, ktorých daňové zákony a 
postupy sú v rozpore s európskymi 
zásadami a hodnotami dobrej správy v 
daňových záležitostiach;
____________
143 Výmena názorov výboru TAX3 s 
predsedníčkou skupiny pre kódex 
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správania v oblasti zdaňovania podnikov 
Fabriziou Lapecorellovou, ktorá sa konala 
10. októbra 2018.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/40

Pozmeňujúci návrh 40
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v mene skupiny Verts/ALE

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 302 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 302a. odporúča, aby proces zápisu na 
čiernu listinu vykonávala skôr skupina 
nezávislých expertov než skupina pre 
kódex správania, aby sa tak zvýšila 
objektívnosť a transparentnosť zoznamu 
EÚ a zamedzilo sa akýmkoľvek 
politickým zásahom; domnieva sa, že ak 
bude zoznam EÚ transparentnejší 
a objektívnejší, zvýši sa tým 
dôveryhodnosť EÚ v boji proti daňovým 
rajom; konštatuje, že podľa nedávnej 
štúdie1a by päť členských štátov EÚ bolo 
považovaných za daňové raje, ak by boli 
preverené podľa kritérií EÚ, a to Cyprus, 
Írsko, Luxembursko, Malta a Holandsko; 
trvá preto na potrebe riešiť aj agresívne 
daňové praktiky niektorých členských 
štátov v Únii s cieľom prispieť k 
zachovaniu dôveryhodnosti EÚ, pokiaľ 
ide o boj proti daňovým rajom;
_________________
1a Oxfam 2019, správa „Off the hook“ 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/41

Pozmeňujúci návrh 41
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v mene skupiny Verts/ALE

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 v roku 2018 
kritizovala sedem členských štátov151 – 
Belgicko, Cyprus, Maďarsko, Írsko, 
Luxembursko, Maltu a Holandsko za 
nedostatky v ich daňových systémoch, 
ktoré umožňujú agresívne daňové 
plánovanie, s odôvodnením, že narušujú 
integritu jednotného európskeho trhu; 
konštatuje, že v roku 2019 kritizovala 
Komisia z rovnakého dôvodu opäť sedem 
členských štátov1a – Cyprus, Maďarsko, 
Írsko, Luxembursko, Maltu, Holandsko a 
Spojené kráľovstvo; 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.
1a Správy o jednotlivých krajinách za rok 
2019: 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
9-european-semester-country-reports_en
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20.3.2019 A8-0170/42

Pozmeňujúci návrh 42
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v mene skupiny Verts/ALE

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. víta aktualizovaný zoznam 
nespolupracujúcich jurisdikcií, ktorý 
Rada prijala 12. marca 2019 a ktorý 
obsahuje 15 jurisdikcií a území1a; víta 
skutočnosť, že Rada uverejnila 
hodnotenie krajín z hľadiska plnenia (či 
neplnenia) kritéria 2, t.j.  kritéria 
týkajúceho sa spravodlivého zdaňovania, 
tretími krajinami; vyzýva skupinu pre 
kódex správania, aby čo najskôr zlepšila 
kritériá pre hodnotenie tretích krajín, a to 
aj tým, že posúdi transparentnosť 
skutočných vlastníkov;
__________________

1a Aruba, Barbados, Belize, Bermudy, 
Dominika, Fidži, Guam, Marshallove 
ostrovy, Omán, Vanuatu, Spojené arabské 
emiráty, Samoa, Trinidad a Tobago, 
Americká Samoa a Americké Panenské 
ostrovy.
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20.3.2019 A8-0170/43

Pozmeňujúci návrh 43
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
v mene skupiny Verts/ALE

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 328 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 328a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
preskúmali a aktualizovali dvojstranné 
dohody o zdaňovaní medzi členskými 
štátmi a s tretími krajinami s cieľom 
odstrániť medzery, ktoré stimulujú 
daňovo motivované obchodné praktiky 
zamerané na vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam;

Or. en


