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6.12.2017 B8-0660/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marisa 

Matias, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 33 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  33a. žiada, aby verejné podávanie správ 

podľa jednotlivých krajín zo strany 

nadnárodných podnikov bolo univerzálne 

a aby zahŕňalo minimálne informácie o 

tom, v ktorých krajinách tieto podniky 

pôsobia, pod akým názvom (názvami) 

pôsobia v týchto krajinách, aká je ich 

finančná výkonnosť v každej krajine, aké 

sumy odvádzajú v každej krajine na 

daniach, aké sú ich príjmy, počet 

zamestnancov, úroveň miezd a nákladov, 

čistá účtovná hodnota fixných aktív v 

každej krajine, ako aj hrubé a čisté aktíva 

v každej krajine; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marisa 

Matias, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 39 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  39a. konštatuje, že posúdenia vplyvu 

C(C)CTB sa vykonali na základe 

neúplných údajov v čase, keď daňové 

správy budú mať čoskoro prístup k 

presnejším a úplnejším informáciám po 

tom, ako členské štáty začnú podáva 

správy podľa jednotlivých krajín, a že 

ďalší postup by bol bez riadnej analýzy 

veľmi nezodpovedný; okrem toho 

zdôrazňuje, že posúdenie vplyvu na 

základe kvalitných údajov by umožnilo 

prijať informovanejšie rozhodnutia medzi 

jednotlivými možnými vzorcami 

rozdelenia, pretože niektoré štúdie 

ukázali, že by sa mala prehodnotiť 

alternatíva založená len na príjmoch a 

zamestnancoch;1 

 ----------------------------------------------------------------- 

1 Alex Cobham, Petr Janský, Chris Jones a 

Yama Temouri, „Assessing the impact of the 

C(C)CTB: European tax base shifts under a 

range of policy scenarios“ (Posudzovanie 

vplyvov C(C)CTB: presuny daňových 

základov v Európe v rámci rôznych 
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politických scenárov), november 2017. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-

Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 39 b (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  39b. so znepokojením konštatuje, že 

konsolidácia strát by viedla k značnému 

zníženiu základu dane z príjmu 

právnických osôb v celej EÚ a 

pravdepodobne by nepriniesla žiadnu 

porovnateľnú výhodu, najmä keby 

súčasne nedošlo k prechodu na 

celosvetové jednotné zdaňovanie;1  

 ------------------------------ 

1 Tamtiež. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marisa 

Matias, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 45 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

45. domnieva sa, že pri pokračovaní v 

návrhoch týkajúcich sa spoločného 

základu dane z príjmov právnických osôb 

(CCTB) a spoločného konsolidovaného 

základu dane z príjmov právnických osôb 

(CCCTB) je dôležité, aby bol účtovný 

základ konzistentný pri výpočte základu 

dane v rámci skupiny, v opačnom prípade 

účtovná arbitráž jednoducho nahradí 

existujúce daňové triky; 

45. domnieva sa, že pokiaľ by v 

súvislosti s ďalšou fázou návrhov 
týkajúcich sa spoločného základu dane z 

príjmov právnických osôb (CCTB) a 

spoločného konsolidovaného základu dane 

z príjmov právnických osôb (CCCTB) 

malo dôjsť k agregácii bez toho, aby sa 

prihliadalo k rozdielom medzi účtovnými 

pravidlami členských štátov, mohli by byť 

nezrovnalosti v daňovom základe EÚ 

zneužívané v snahe získať výhody z 

regulatórnej arbitráže; domnieva sa, že z 

tohto dôvodu by „konsolidovaný základ 

dane“ mal znamenať konsolidovaný čistý 

zdaniteľný príjem členov skupiny, ako je 

vypočítaný na stálom účtovnom základe, 

ktorý sa vzťahuje na všetkých členov 

skupiny v súlade so smernicou 

2016/xx/EU;1 

 ------------------------------ 

1 Richard Murphy, „Aggregation v 

Consolidation: The risk hidden within the 

CCCTB“ (Agregácia v. konsolidácia: riziko 
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skryté v CCCTB), september 2017. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Josu 

Juaristi Abaunz, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy, Barbara 

Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 49 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  49a. naliehavo žiada Komisiu a všetky 

členské štáty, aby zabezpečili, aby sa 

ukončila praktika presúvania sídiel 

spoločností, keď je nadnárodná 

spoločnosť kúpená menšou spoločnosťou 

so sídlom v daňovom raji a keď prijme 

právny domicil tejto menšej spoločnosti, a 

tak „premiestni“ svoje sídlo a zníži 

celkové daňové zaťaženie tejto zlúčenej 

spoločnosti. Ide o proces, po ktorom 

nasleduje „skresanie zisku“ 

prostredníctvom daňovo odpočítateľných 

platieb do daňových rajov (napr. vo forme 

úverov, licenčných poplatkov a služieb), 

prostredníctvom ktorých sa daná 

nadnárodná spoločnosť usiluje vyhnúť 

dani z domácich ziskov; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Josu 

Juaristi Abaunz, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy, Barbara 

Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 88 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  88a. poznamenáva, že v súlade s 

postojom, ktorý Parlament zaujal pri 

revízii 4. smernice o boji proti praniu 

špinavých peňazí by sa akékoľvek 

porušenie tejto smernice malo postihovať 

a že závažné, opakované a systematické 

porušovanie by malo viesť k tvrdým 

sankciám, ako je napr. odobratie 

obchodnej licencie; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marie-Christine 

Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marisa 

Matias, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 142 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  142a. konštatuje, že každá sieť firiem 

poskytujúcich profesionálne služby by 

mala mať povinnosť požiadať o jedinú 

licenciu na poskytovanie akéhokoľvek 

druhu audítorských a daňových služieb vo 

všetkých členských štátoch a že všetky 

daňové schémy zneužívajúce pravidlá, 

ktoré daná firma propaguje a ktoré majú 

vplyv na daňové príjmy niektorého 

členského štátu, by sa mali oznamovať 

bez ohľadu na to, či ich člen siete predáva 

v EÚ alebo mimo EÚ;1 

 -------------------------------- 

1 Richard Murphy a Saila Naomi Stausholm, 

„The Big Four: A study of opacity“ (Veľká 

štvorka: štúdia netransparentnosti), júl 2017. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marie-Christine 

Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marisa 

Matias, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 143 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  143a. poznamenáva, že všetky audítorské 

spoločnosti by mali byť úplne oddelené od 

spoločností predávajúcich iné služby; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Josu 

Juaristi Abaunz, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy, Barbara 

Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 170 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  170a. vyzýva EÚ, aby zvážila, či zdanenie 

v mieste pobytu uvalené na krajiny 

dovážajúce kapitál (t.j. rozvojové krajiny) 

na základe uplatňovania Modelovej 

zmluvy OECD o zdaňovaní nepoškodzuje 

vo všeobecnosti výber daní v týchto 

krajinách; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/57 

Pozmeňujúci návrh  57 

Miguel Urbán Crespo, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Miguel 

Viegas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Josu 

Juaristi Abaunz, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, 

Sabine Lösing, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy, Barbara 

Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 186 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  186a. pripomína význam vypracovania 

nástrojov, ktorými by sa zakázali všetky 

formy odvetných opatrení, či už by šlo o 

aktívne prepustenie alebo pasívne kroky, a 

ktorými by sa zabezpečilo, že takéto 

odvetné opatrenia by boli náležite 

potrestané; naliehavo vyzýva členské 

štáty, aby upustili od kriminalizácie 

konania oznamovateľov, ktorým 

zverejňujú informácie o nezákonnej alebo 

nedovolenej činnosti alebo o skutkoch, 

ktoré narúšajú alebo ohrozujú verejný 

záujem; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/58 

Pozmeňujúci návrh  58 

Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Josu Juaristi Abaunz, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Sabine Lösing, Marisa 

Matias, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Miguel 

Viegas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 26 a (nový) 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

  26a. zdôrazňuje, že Oxfam nedávno 

zverejnil zoznam, na ktorom boli štyri 

členské štáty klasifikované ako daňové 

raje, zatiaľ čo na zozname daňových rajov 

vypracovanom Radou nefigurujú žiadne 

členské štáty; vyzýva Radu, aby 

prehodnotila svoje kritériá a zostavila 

zoznam jurisdikcií EÚ, ktoré sa považujú 

za nespolupracujúce v daňovej oblasti; 

vyzýva členské štáty, aby dodržiavali 

zásady daňovej spravodlivosti a aby na 

svojom území podporovali všetky kroky 

potrebné na to, aby sa predchádzalo 

vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a 

daňovým únikom; 

Or. en 

 

 


