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6.12.2017 B8-0660/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh odporúčania B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

v mene Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho 

úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa 

daňovým povinnostiam a daňovými únikmi 

Návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade a Komisii v nadväznosti na vyšetrovanie vo 

veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov 

Návrh odporúčania 

Odsek 13 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  13a. žiada, aby sa pre inštitúcie EÚ 

zaviedol zákaz otvárať účty v 

jurisdikciách zaradených do zoznamu EÚ 

obsahujúceho nespolupracujúce daňové 

jurisdikcie;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh odporúčania  

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

v mene Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho 

úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa 

daňovým povinnostiam a daňovými únikmi 

Návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade a Komisii v nadväznosti na vyšetrovanie vo 

veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov 

Návrh odporúčania 

Odsek 22 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

 22a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

zoznam EÚ obsahujúci nespolupracujúce 

daňové jurisdikcie, ktorý schvaľuje a 

uverejňuje Rada, je zameraný len na 

jurisdikcie mimo EÚ, pričom sa 

vynechávajú krajiny v rámci EÚ, ktoré 

systematicky zohrávajú úlohu pri podpore 

a umožňovaní škodlivých daňových 

praktík a ktoré nespĺňajú kritérium 

spravodlivého zdaňovania; zdôrazňuje, že 

do zoznamu by boli zaradené aspoň štyri 

členské štáty, ak by sa preverili podľa tých 

istých kritérií EÚ, ako vyplynulo zo 

simulácie, ktorú uskutočnila konfederácia 

Oxfam; je znepokojený tým, že a priori 

vylúčenie krajín EÚ z kontroly má 

negatívny vplyv na legitímnosť, 

dôveryhodnosť a účinnosť celého 

procesu;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh odporúčania B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

v mene Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho 

úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa 

daňovým povinnostiam a daňovými únikmi 

Návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade a Komisii v nadväznosti na vyšetrovanie vo 

veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov 

Návrh odporúčania 

Odsek 41 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  41a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ 

nezaplatené dane získané späť od 

príjemcov nezákonnej daňovej pomoci 

patria krajine, ktorá poskytla pomoc, a nie 

krajinám, ktoré majú narušené svoje 

daňové základy z dôvodu rušivých 

daňových systémov; vyzýva Komisiu, aby 

pre dotknuté členské štáty vypracovala na 

tento účel vhodné metodiky kvantifikácie 

straty príjmov a primerané postupy 

vymáhania s cieľom zabezpečiť, aby sa 

nezaplatené dane rozdelili medzi členské 

štáty, v ktorých sa hospodárska činnosť 

skutočne vykonávala;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh odporúčania B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

v mene Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho 

úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa 

daňovým povinnostiam a daňovými únikmi 

Návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade a Komisii v nadväznosti na vyšetrovanie vo 

veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov 

Návrh odporúčania 

Odsek 131 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  131a. vyzýva na prísne a dôsledné 

uplatňovanie účinných sankcií voči 

bankám a na ustanovenie toho, aby sa 

finančným inštitúciám, pri ktorých sa 

preukáže, že sa podieľajú na podpore 

alebo uľahčovaní prania špinavých 

peňazí, daňových únikov alebo 

agresívneho daňového plánovania, 

pozastavila alebo zrušila banková 

licencia; 

Or. en 

 

 


