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Pozmeňujúci návrh  57 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  11a. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 

centra súdržnosti a koordinácie daňovej 

politiky Únie v rámci štruktúry Komisie, 

ktoré by zabezpečilo účinnú a pohotovú 

spoluprácu medzi členskými štátmi a 

uľahčilo včasné varovanie v prípadoch, 

ako je napríklad škandál cum-ex; 

naliehavo vyzýva členské štáty, aby 

podporili túto výzvu, a Komisiu, aby 

predložila legislatívny návrh takéhoto 

mechanizmu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  58 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 11 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  11b. vyzýva Komisiu, aby posúdila 

potrebu európskeho rámca pre 

zdaňovanie kapitálových príjmov, ktorý by 

znížil stimuly vedúce k destabilizácii 

cezhraničných finančných tokov, 

vytvárajúce daňovú súťaž medzi 

členskými štátmi a narúšajúce základy 

dane, ktorými sa zaručuje udržateľnosť 

európskych sociálnych štátov; 

Or. en 



 

AM\1170538SK.docx PE631.544v01-00 } 

 PE631.545v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

28.11.2018  B8-0551/2018 }  

 B8-0552/2018 } RC1/Am. 59 

Pozmeňujúci návrh  59 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. konštatuje, že finančná kríza v roku 

2008 viedla k všeobecnému zníženiu 

zdrojov a počtu zamestnancov v daňových 

správach; vyzýva členské štáty, aby 

investovali do nástrojov, ktoré majú k 

dispozícii daňové orgány, aby ich 

zmodernizovali a aby vyčlenili primerané 

ľudské zdroje s cieľom zlepšiť dohľad, 

znížiť časovú náročnosť a zúžiť 

informačné medzery; 

13. konštatuje, že finančná kríza v roku 

2008 viedla k všeobecnému zníženiu 

zdrojov a počtu zamestnancov v daňových 

správach; vyzýva členské štáty, aby 

investovali do nástrojov, ktoré majú k 

dispozícii daňové orgány, aby ich 

zmodernizovali a aby vyčlenili primerané 

ľudské zdroje s cieľom zlepšiť dohľad, 

znížiť časovú náročnosť a zúžiť 

informačné medzery; vyzýva členské štáty, 

aby zlepšili kapacity a schopnosti svojich 

finančných orgánov s cieľom zabezpečiť, 

aby boli plne funkčné pri odhaľovaní 

daňových podvodov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  60 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  13a. pripomína, že platenie daní je 

základným príspevkom podnikov k 

fungovaniu spoločnosti a zároveň 

nástrojom dobrej správy vecí verejných, a 

preto je predpokladom zodpovednej 

obchodnej praxe; zdôrazňuje potrebu 

začleniť škodlivé daňové praktiky do 

rozsahu pôsobnosti sociálnej 

zodpovednosti podnikov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  61 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 13 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  13b. víta návrh Komisie z 12. septembra 

2018 na zmenu nariadenia, ktorým sa 

zriaďuje EBA, a iných nariadení s cieľom 

posilniť úlohu EBA v boji proti praniu 

špinavých peňazí vo finančnom sektore 

(COM(2018)0646); zdôrazňuje, že ECB 

má v súlade s jednotným mechanizmom 

dohľadu úlohu vykonávať opatrenia 

včasnej intervencie, ako je stanovené v 

príslušných právnych predpisoch Únie; 

zastáva názor, že ECB by mala zohrávať 

úlohu pri upozorňovaní príslušných 

vnútroštátnych orgánov a mala by 

koordinovať všetky činnosti týkajúce sa 

podozrení z nedodržiavania pravidiel boja 

proti praniu špinavých peňazí v bankách 

alebo skupinách pod dohľadom; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  62 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 13 c (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  13c. požaduje robustné celoeurópske 

právne predpisy na ochranu informátorov 

i novinárov a/alebo návrh Komisie na 

právne predpisy EÚ o ochrane novinárov 

vrátane právnych predpisov zakazujúcich 

strategické súde spory proti účasti 

verejnosti; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  63 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 13 d (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  13d. požaduje ďalšie právomoci pre 

orgán presadzovania práva v celej EŮ 

(Europol a Interpol), pričom myšlienkou 

je vytvoriť finančnú FBI, najmä v 

situácii, keď európske hlavné mestá nie 

sú ochotné bojovať proti týmto trestným 

činom; 

Or. en 

 

 


