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Pozmeňujúci návrh  75 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

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 5 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5a. vyzýva príslušné vnútroštátne 

orgány, aby v prípade potreby začali 

vyšetrovania trestných činov, použili 

zákonné nástroje na zmrazenie 

podozrivých aktív, podrobili správne rady, 

ktoré sú možno do tohto škandálu 

zapletené, vyšetrovaniu a uložili 

primerané a odradzujúce sankcie 

zúčastneným stranám; zastáva názor, že 

osoby, ktoré trestné činy spáchali, ako aj 

tí, ktorí ich spáchanie umožnili, a teda 

nielen daňoví poradcovia, ale aj právnici, 

účtovníci a banky, by mali byť bez 

ďalšieho odkladu postavení pred 

spravodlivosť; zdôrazňuje, že je naliehavo 

potrebné ukončiť beztrestnosť „bielych 

golierov“ a zabezpečiť lepšie 

presadzovanie regulácie v oblasti financií; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  76 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

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 8 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8a. vyzýva, v prípade potreby, 

vnútroštátne dvory audítorov, aby 

vykonali audity postupov vracania dane z 

kapitálových ziskov, pokiaľ ide o 

dividendy a transakcie s akciami, s 

cieľom identifikovať možné škody, ktoré 

vznikli v dôsledku škandálu cum-ex, a 

medzery, ktoré existujú na vnútroštátnej 

úrovni, nasledujúc príklad Rakúskeho 

účtovného dvora; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  77 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

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 8 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8b. poznamenáva, že francúzsky Senát 

v snahe bojovať proti praktike arbitráže 

dividend predložil pozmeňujúci návrh k 

návrhu rozpočtu, ktorý by umožnil 

zadržať 30 % hodnoty transakcie 

zahraničnému príjemcovi, ktorá bude 

vrátená a posteriori, ak príjemca 

preukáže, že je konečným užívateľom 

výhod; vyzýva európskych zákonodarcov, 

aby posúdili možnosť vykonávania tohto 

opatrenia na úrovni EÚ; 

  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  78 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

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. žiada Komisiu, aby zvážila 

legislatívny návrh týkajúci sa finančnej 

spravodajskej jednotky EÚ, európskeho 

centra pre spoločnú prácu v oblasti 

vyšetrovania a mechanizmu včasného 

varovania; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  79 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

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. 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; nalieha 

na členské štáty, aby podporili túto výzvu, 

a vyzýva Komisiu, aby predložila 

legislatívny návrh takéhoto mechanizmu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  80 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

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 c (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  11c. 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 
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Pozmeňujúci návrh  81 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

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. naliehavo vyzýva členské štáty, 

ktoré sa zúčastňujú na postupe posilnenej 

spolupráce, aby čo najskôr odsúhlasili 

daň z finančných transakcií (DFT); 

zdôrazňuje, že keby bola daň z finančných 

transakcií zavedená, odrádzala by od 

využívania takýchto praktík a daňoví 

podvodníci by nedosahovali taký zisk; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  82 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

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. 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  83 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

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. pripomína, že úverové aj finančné 

inštitúcie, ako aj daňoví poradcovia, 

účtovníci a právnici, sa považujú za 

„povinné subjekty“ podľa smernice o boji 

proti praniu špinavých peňazí, a preto 

musia plniť súbor povinností na 

predchádzanie praniu špinavých peňazí, 

ich odhaľovanie a nahlasovanie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  84 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

v mene skupiny S&D 

 

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. 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 

 

 


