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20.3.2019 A8-0170/93

Pozmeňujúci návrh 93
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 235

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

235. vyzýva na posúdenie dlhodobých 
cieľov vedúcich k rozšíreniu rámca boja 
proti praniu špinavých peňazí/financovaniu 
terorizmu, ako sa uvádza v reflexnom 
dokumente o možných prvkoch plánu na 
bezproblémovú spoluprácu medzi orgánmi 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
orgánmi dohľadu nad obozretným 
podnikaním v Európskej únii126, ako je 
zriadenie mechanizmu na úrovni EÚ na 
lepšiu koordináciu činností orgánov 
dohľadu v oblasti boja proti praniu 
špinavých peňazí/financovaniu terorizmu, 
pokiaľ ide o subjekty finančného sektora, 
najmä v situáciách, kde je pravdepodobné, 
že obavy v oblasti boja proti praniu 
špinavých peňazí/financovaniu terorizmu 
budú mať cezhraničné účinky, a na možnú 
centralizáciu dohľadu nad bojom proti 
praniu špinavých peňazí prostredníctvom 
existujúcich alebo nových orgánov Únie, 
ktoré sú oprávnené presadzovať 
harmonizované pravidlá a postupy 
v členských štátoch EÚ; domnieva sa, že 
ak by sa tento mechanizmus vytvoril, malo 
by sa vyčleniť dostatočné množstvo 
ľudských a finančných zdrojov na účinné 
vykonávanie jeho funkcií;

__________________
126 Diskusný dokument o možných prvkoch 

235. vyzýva na posúdenie dlhodobých 
cieľov vedúcich k rozšíreniu rámca boja 
proti praniu špinavých peňazí/financovaniu 
terorizmu, ako sa uvádza v reflexnom 
dokumente o možných prvkoch plánu na 
bezproblémovú spoluprácu medzi orgánmi 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
orgánmi dohľadu nad obozretným 
podnikaním v Európskej únii126, ako je 
zriadenie mechanizmu na úrovni EÚ na 
lepšiu koordináciu činností orgánov 
dohľadu v oblasti boja proti praniu 
špinavých peňazí/financovaniu terorizmu, 
pokiaľ ide o subjekty finančného sektora, 
najmä v situáciách, kde je pravdepodobné, 
že obavy v oblasti boja proti praniu 
špinavých peňazí/financovaniu terorizmu 
budú mať cezhraničné účinky, a na možnú 
centralizáciu dohľadu nad bojom proti 
praniu špinavých peňazí prostredníctvom 
existujúcich alebo nových orgánov Únie, 
ktoré sú oprávnené presadzovať 
harmonizované pravidlá a postupy 
v členských štátoch EÚ; podporuje ďalšie 
úsilie o centralizáciu dohľadu nad bojom 
proti praniu špinavých peňazí a domnieva 
sa, že ak by sa takýto mechanizmus 
vytvoril, malo by sa vyčleniť dostatočné 
množstvo ľudských a finančných zdrojov 
na účinné vykonávanie jeho funkcií;

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
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plánu na bezproblémovú spoluprácu medzi 
orgánmi boja proti praniu špinavých peňazí 
a orgánmi dohľadu nad obozretným 
podnikaním v Európskej únii, 31. augusta 
2018.

__________________
126 Diskusný dokument o možných prvkoch 
plánu na bezproblémovú spoluprácu medzi 
orgánmi boja proti praniu špinavých peňazí 
a orgánmi dohľadu nad obozretným 
podnikaním v Európskej únii, 31. augusta 
2018.

Or. en

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf


AM\1180260SK.docx PE637.644v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

20.3.2019 A8-0170/94

Pozmeňujúci návrh 94
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 303

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

303. víta nedávne objasnenia skupiny 
pre kódex správania týkajúce sa kritérií 
spravodlivého zdaňovania, najmä pokiaľ 
ide o nedostatok hospodárskej podstaty pre 
jurisdikcie, ktoré nemajú žiadnu sadzbu 
dane z príjmov právnických osôb alebo 
sadzbu blízku 0 %; vyzýva členské štáty, 
aby sa usilovali o postupné zlepšovanie 
kritérií na zaradenie do zoznamu EÚ, aby 
pokryli všetky škodlivé daňové praktiky144;

__________________
144 Práca na kritériách spravodlivého 
zdaňovania 2.1 a 2.2, závery Rady 
14166/16 z 8. novembra 2016.

303. víta nedávne objasnenia skupiny 
pre kódex správania týkajúce sa kritérií 
spravodlivého zdaňovania, najmä pokiaľ 
ide o nedostatok hospodárskej podstaty pre 
jurisdikcie, ktoré nemajú žiadnu sadzbu 
dane z príjmov právnických osôb alebo 
sadzbu blízku 0 %; vyzýva členské štáty, 
aby sa usilovali o postupné zlepšovanie 
kritérií na zaradenie do zoznamu EÚ, aby 
pokryli všetky škodlivé daňové praktiky144, 
najmä zaradením podrobnej hospodárskej 
analýzy zameranej na uľahčovanie 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam a 
sadzby dane 0 % alebo neexistencie dane z 
príjmov právnických osôb ako 
samostatného kritéria;

__________________
144 Práca na kritériách spravodlivého 
zdaňovania 2.1 a 2.2, závery Rady 
14166/16 z 8. novembra 2016.

Or. en

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/sk/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/sk/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/sk/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/sk/pdf
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20.3.2019 A8-0170/95

Pozmeňujúci návrh 95
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 310

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

310. pripomína výskumnú štúdiu, 
z ktorej vyplýva, že vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam prostredníctvom šiestich 
členských štátov EÚ znamená v ostatných 
22 členských štátoch stratu 42,8 miliardy 
EUR daňových príjmov150, z čoho vyplýva, 
že čistý príspevok týchto krajín je 
vyvážený stratami na daňovej základni 
iných členských štátov;

__________________
150 V prvej časti „Chýbajúce zisky 
národov“, ktorú vypracovali Tørsløv, T.R., 
Wier L.S. a Zucman G., sa uvádza, že s 
použitím moderných makroekonomických 
modelov a nedávno zverejnených údajov o 
platobnej bilancii je rozdiel v 
celosvetových daňových príjmoch 
približne 200 miliárd USD a že priame 
zahraničné investície smerované do 
jurisdikcií daňových rajov predstavujú 
približne 10 až 30 % celkových PZI. Tieto 
údaje sú o dosť vyššie, než sa doteraz 
predpokladalo na základe použitia iných 
metód.

310. pripomína výskumnú štúdiu, 
z ktorej vyplýva, že vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam prostredníctvom šiestich 
členských štátov EÚ znamená v ostatných 
22 členských štátoch stratu 42,8 miliardy 
EUR daňových príjmov150, z čoho vyplýva, 
že čistý príspevok týchto krajín je 
vyvážený stratami na daňovej základni 
iných členských štátov; konštatuje 
napríklad, že Holandsko takto vytvára 
Únii ako celku čisté náklady 11,2 miliardy 
EUR, čo znamená, že ostatné členské štáty 
pripravuje o daňové príjmy v prospech 
nadnárodných spoločností a ich 
akcionárov;
__________________
150 V prvej časti „Chýbajúce zisky 
národov“, ktorú vypracovali Tørsløv, T.R., 
Wier L.S. a Zucman G., sa uvádza, že s 
použitím moderných makroekonomických 
modelov a nedávno zverejnených údajov o 
platobnej bilancii je rozdiel v 
celosvetových daňových príjmoch 
približne 200 miliárd USD a že priame 
zahraničné investície smerované do 
jurisdikcií daňových rajov predstavujú 
približne 10 až 30 % celkových PZI. Tieto 
údaje sú o dosť vyššie, než sa doteraz 
predpokladalo na základe použitia iných 



AM\1180260SK.docx PE637.644v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

metód.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/96

Pozmeňujúci návrh 96
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 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 systémov1a; 
konštatuje, že v nedávnej štúdii1b bolo ako 
daňové raje pre podniky určených päť 
členských štátov EÚ: Cyprus, Írsko, 
Luxembursko, Malta a Holandsko; 
zdôrazňuje, že kritériá a metódy, ktoré 
boli použité na výber týchto členských 
štátov, zahŕňali komplexné posúdenie ich 
škodlivých daňových praktík, opatrenia 
uľahčujúce agresívne daňové plánovanie 
a narušenie hospodárskych tokov, a to na 
základe údajov Eurostatu, ktoré zahŕňali 
kombináciu vysokého prílevu a odlevu 
priamych zahraničných investícií, 
licenčné poplatky, úroky a toky dividend; 
vyzýva Komisiu, aby v súčasnosti 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
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považovala aspoň týchto päť členských 
štátov za daňové raje EÚ, kým sa 
neuskutočnia zásadné daňové reformy;
__________________
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 Pozri: 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 Holandsku za rok 2019 
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fi
le_import/2019-european-semester-
country-report-netherlands_en_0.pdf ).
1b 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens.

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf

