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20.3.2019 A8-0170/44

Pozmeňujúci návrh 44
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 355

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

355. domnieva sa, že Únia by takisto 
mala ísť príkladom, a vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby sa sprostredkovatelia 
podporujúci agresívne daňové plánovanie a 
daňové úniky nezúčastňovali na 
usmerňovaní ani poradenstve v súvislosti 
s inštitúciami na tvorbu politík Únie 
v týchto oblastiach;

355. domnieva sa, že Únia by mala ísť 
príkladom, a vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili, aby sa 
sprostredkovatelia podporujúci agresívne 
daňové plánovanie a daňové úniky nikdy 
nezúčastňovali na usmerňovaní 
ani poradenstve, či už platenom, alebo 
neplatenom, v súvislosti s inštitúciami na 
tvorbu politík Únie v oblasti boja proti 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a 
daňovým únikom;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/45

Pozmeňujúci návrh 45
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 370

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

370. víta návrh smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o ochrane osôb 
ochrane osôb nahlasujúcich porušenia 
práva Únie a vyzýva na rýchle uzatvorenie 
medziinštitucionálnych rokovaní; žiada, 
aby bol konečný text vyvážený a aby sa 
zabránilo vytváraniu nadmernej 
administratívnej záťaže pre MSP;

370. víta výsledok 
medziinštitucionálnych rokovaní medzi 
Európskym parlamentom a Radou 
o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia 
práva Únie a vyzýva členské štáty, aby čo 
najskôr prijali nové normy s cieľom 
chrániť oznamovateľov prostredníctvom 
opatrení, ako sú jasné oznamovacie 
kanály, dôvernosť, právna ochrana a 
sankcie pre tých, ktorí sa pokúšajú 
oznamovateľov stíhať;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/46

Pozmeňujúci návrh 46
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 377 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 377a. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
vytvorila systém finančnej podpory pre 
investigatívnu žurnalistiku, prípadne vo 
forme trvalého a vyhradeného 
rozpočtového riadka v novom viacročnom 
finančnom rámci zameraného na podporu 
nezávislých, kvalitných médií 
a investigatívnej žurnalistiky;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/47

Pozmeňujúci návrh 47
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 380

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

380. povzbudzuje slovenské orgány, aby 
pokračovali vo vyšetrovaní vrážd 
Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej 
a identifikovali skutočných 
objednávateľov týchto vrážd; vyzýva 
slovenské orgány, aby plne vyšetrili 
prípady veľkoplošných daňových 
únikov, podvodov s DPH a prania 
špinavých peňazí, ktoré Ján Kuciak 
odhalil svojou investigatívnou 
činnosťou;

380. víta skutočnosť, že slovenské orgány 
vzniesli obvinenia proti údajnému 
objednávateľovi vrážd Jána 
Kuciaka a Martiny Kušnírovej 
a proti údajným páchateľom týchto 
vrážd; povzbudzuje slovenské 
orgány, aby pokračovali vo 
vyšetrovaní vrážd a zaistili úplné 
vyšetrenie všetkých aspektov tohto 
prípadu vrátane všetkých 
prípadných politických súvislostí 
týchto zločinov; vyzýva slovenské 
orgány, aby plne vyšetrili prípady 
veľkoplošných daňových únikov, 
podvodov s DPH a prania špinavých 
peňazí, ktoré Ján Kuciak odhalil 
svojou investigatívnou činnosťou;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/48

Pozmeňujúci návrh 48
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 387

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

387. pripomína, že zdaňovanie je naďalej 
právomocou členských štátov a že 
Európsky parlament má v týchto 
záležitostiach obmedzené právomoci;

387. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Európsky 
parlament má v záležitostiach 
zdaňovania obmedzené právomoci, 
pričom je v súvislosti s týmito 
otázkami väčšinou len konzultovaný 
a nie je v nich spoluzákonodarcom; 
pripomína však, že daňové politiky 
by mali byť v súlade so zmluvami a 
s právomocami EÚ a že Komisia má 
v záujme zaistenia spravodlivej 
hospodárskej súťaže právomoc 
ukladať sankcie členským štátom, 
ktoré poskytujú nezákonnú štátnu 
fiškálnu pomoc v oblasti priameho 
zdaňovania, ako to nedávno potvrdil 
Súdny dvor Európskej únie1a;

_____________

1a 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/
docs/application/pdf/2019-
02/cp190014en.pdf. 

Or. en

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190014en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190014en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190014en.pdf
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20.3.2019 A8-0170/49

Pozmeňujúci návrh 49
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 407

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

407. pripomína svoju výzvu Komisii, 
aby v prípadoch, keď je to vhodné, využila 
postup stanovený v článku 116 ZFEÚ, 
ktorý umožňuje zmeniť požiadavku na 
jednomyseľnosť v prípadoch, keď Komisia 
zistí, že rozdiel medzi ustanoveniami 
upravenými zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením 
v členských štátoch narúša podmienky 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu;

407. pripomína svoju výzvu Komisii, 
aby v prípadoch, keď je to vhodné, využila 
postup stanovený v článku 116 ZFEÚ, 
ktorý umožňuje zmeniť požiadavku na 
jednomyseľnosť v prípadoch, keď Komisia 
zistí, že rozdiel medzi ustanoveniami 
upravenými zákonom, iným právnym 
predpisom alebo správnym opatrením 
v členských štátoch narúša podmienky 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu; 
opakuje svoj názor, že tento postup by sa 
mohol uplatňovať aj na spoločný 
konsolidovaný základ dane z príjmov 
právnických osôb EÚ;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/50

Pozmeňujúci návrh 50
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 410

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

410. zastáva názor, že práca výborov 
TAXE, TAX2, PANA a TAX3 by mala 
v nadchádzajúcom volebnom období 
Parlamentu pokračovať v stálej štruktúre 
v rámci Parlamentu, ako je podvýbor 
Výboru pre hospodárske a menové veci 
(ECON), s cieľom uľahčiť účasť 
jednotlivých výborov;

410. zastáva názor, že práca výborov 
TAXE, TAX2, PANA a TAX3 by mala 
v nadchádzajúcom volebnom období 
Parlamentu pokračovať v stálej štruktúre 
v rámci Parlamentu vo forme podvýboru 
Výboru pre hospodárske a menové veci 
(ECON), čo by uľahčilo účasť 
jednotlivých výborov;

Or. en


