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6.12.2017 B8-0660/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Peter Simon 

v mene skupiny S&D 

 

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 153 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

 153a. zdôrazňuje, že EÚ by mala 

opätovne prerokovať svoje obchodné, 

hospodárske a ostatné príslušné 

dvojstranné dohody so Švajčiarskom s 

cieľom zosúladiť ich s politikou boja proti 

daňovým podvodom v EÚ, právnymi 

predpismi boja proti praniu špinavých 

peňazí a právnymi predpismi o 

financovaní terorizmu, aby sa tak 

odstránili vážne nedostatky v 

švajčiarskom systéme dohľadu, ktoré 

umožňujú zachovanie politiky vnútorného 

bankového tajomstva, celosvetové 

vytváranie štruktúr, ktoré sú daňovými 

rajmi, daňové podvody, daňové úniky, 

ktoré nie sú trestným činom, slabý 

dohľad, neprimeranú samoreguláciu 

povinných subjektov a agresívne stíhanie 

a zastrašovanie oznamovateľov; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Peter Simon 

v mene skupiny S&D 

 

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 25 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

 25a. konštatuje, že podľa najnovších 

údajov Organizácie pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj (OECD) o priamych 

zahraničných investíciách, má 

Luxembursko spolu s Holandskom viac 

prichádzajúcich investícií než USA, z 

ktorých prevažnú väčšinu tvoria investície 

do účelových jednotiek, ktoré 

nevykonávajú žiadnu významnú 

hospodársku činnosť a že do Írska 

smeruje viac prichádzajúcich investícií 

než do Nemecka alebo Francúzska; 

poukazuje na to, že podľa národného 

štatistického úradu tvoria zahraničné 

investície na Malte 1 474 % veľkosti 

hospodárstva tejto krajiny; konštatuje, že 

podľa výskumu Amsterdamskej univerzity 

prešlo 23 % všetkých investícií podnikov, 

ktoré skončili v daňových rajoch, cez 

Holandsko; domnieva sa, že tieto údaje sú 

jasným dôkazom toho, že niektoré členské 

štáty umožňujú nadmerné aktivity 

týkajúce sa presunov zisku na úkor iných 

členských štátov; vyzýva preto Komisiu, 

aby Luxembursko, Holandsko, Írsko a 

Maltu klasifikovala ako daňové raje; 

Or. en 
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