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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Monica Luisa Macovei

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

zdôrazňuje, že vo všeobecnosti sú celkové 
náklady na daňové úniky v EÚ vyššie ako 
celkové rozpočtové náklady na zdravotnú 
starostlivosť v Únii a že ak by bolo možné 
zastaviť daňové úniky, všetky deficity v 
EÚ by mohli byť splatené len za 8,8 roka*;

poukazuje na to, že podľa odhadov 
Komisie sa v EÚ z dôvodu daňových 
únikov a vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam každoročne stratí 1 bilión 
EUR; zdôrazňuje, že vo všeobecnosti sú 
celkové náklady na daňové úniky v EÚ 
vyššie ako celkové rozpočtové náklady na 
zdravotnú starostlivosť v Únii a že ak by 
bolo možné zastaviť daňové úniky, všetky 
deficity v EÚ by mohli byť splatené len za 
8,8 roka1;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

zdôrazňuje, že vo všeobecnosti sú celkové 
náklady na daňové úniky v EÚ vyššie ako 
celkové rozpočtové náklady na zdravotnú 
starostlivosť v Únii a že ak by bolo možné 
zastaviť daňové úniky, všetky deficity v 
EÚ by mohli byť splatené len za 8,8 roka;

poukazuje na to, že vo všeobecnosti sú 
celkové náklady na daňové úniky 
a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam v 
EÚ vyššie ako celkové rozpočtové náklady 
na zdravotnú starostlivosť v Únii a že ak by 
bolo možné zastaviť daňové úniky a 
vyhýbanie sa daňovým povinnostiam , 
všetky deficity v EÚ by mohli byť splatené 
len za 8,8 roka2;

                                               
1 Closing the European Tax Gap (Ako uzavrieť medzeru v daňových príjmoch v Európe), správa, ktorú pre 

Skupinu Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente vypracoval člen inštitútu 
FCA Richard Murphy, riaditeľ organizácie Tax Research UK.

2 Closing the European Tax Gap (Ako uzavrieť medzeru v daňových príjmoch v Európe), správa, ktorú pre 
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že transparentný 
a jednoduchý daňový systém umožňuje 
odstrániť byrokratické a administratívne 
prekážky a tým znížiť náklady na výber 
daní;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. poznamenáva, že zrušenie daňových 
privilégií vytvára priestor pre rozsiahle 
reformy vedúce k jednoduchému, 
zrozumiteľnému a spravodlivému 
daňovému systému;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Jan Mulder

Návrh stanoviska
Odsek 2

                                                                                                                                                  
Skupinu Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente vypracoval člen inštitútu FCA 
Richard Murphy, riaditeľ organizácie Tax Research UK.
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. poznamenáva, že definícia daňových 
rajov už nie je aktuálna a že (polo)zákonné 
spôsoby vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam alebo ich obmedzovania sa 
stávajú v členských štátoch čoraz 
bežnejšími: napríklad iba výška transferov 
tzv. schránkových spoločností do 
Holandska a cez Holandsko sa odhaduje 
na 8 000 miliárd EUR ročne;

2. poznamenáva, že vymedzenie daňových 
rajov už nie je aktuálne a že (polo)zákonné 
spôsoby vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam alebo ich obmedzovania sa 
stávajú v členských štátoch čoraz 
bežnejšími;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. poznamenáva, že definícia daňových 
rajov už nie je aktuálna a že (polo)zákonné 
spôsoby vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam alebo ich obmedzovania sa 
stávajú v členských štátoch čoraz 
bežnejšími: napríklad iba výška transferov 
tzv. schránkových spoločností do 
Holandska a cez Holandsko sa odhaduje na 
8 000 miliárd EUR ročne;

2. poznamenáva, že vymedzenie daňových 
rajov už nie je aktuálne a že (polo)zákonné 
spôsoby vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam alebo ich obmedzovania sa 
stávajú v členských štátoch čoraz 
bežnejšími: napríklad iba výška transferov 
tzv. schránkových spoločností do 
Holandska a cez Holandsko sa odhaduje na 
8 000 miliárd EUR ročne, hoci holandský 
parlament nedávno prijal uznesenie1, 
v ktorom odmieta označovanie Holandska 
za daňový raj;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Marta Andreasen

                                               
1 Uznesenie Van Vliet č. 35 (25087).
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. poznamenáva, že definícia daňových 
rajov už nie je aktuálna a že 
(polo)zákonné spôsoby vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam alebo ich 
obmedzovania sa stávajú v členských 
štátoch čoraz bežnejšími: napríklad iba 
výška transferov tzv. schránkových 
spoločností do Holandska a cez Holandsko 
sa odhaduje na 8 000 miliárd EUR ročne;

2. poznamenáva, že zákonné spôsoby 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam alebo 
ich obmedzovania sa stávajú v členských 
štátoch čoraz bežnejšími ako priamy 
a nepriamy dôsledok fungovania 
vnútorného trhu: napríklad iba výška 
transferov tzv. schránkových spoločností 
do Holandska a cez Holandsko údajne 
dosahuje 8 000 miliárd EUR ročne;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že masívne daňové úniky 
veľkých spoločností majú zničujúci účinok 
na disciplínu menších spoločností či 
dokonca jednotlivcov v oblasti platenia 
daní, keďže spôsobujú, že daňový únik sa 
javí ako akceptovaná norma; 

3. zdôrazňuje, že masívne daňové úniky 
veľkých spoločností majú zničujúci účinok 
na disciplínu menších spoločností či 
dokonca jednotlivcov v oblasti platenia 
daní, keďže spôsobujú, že daňový únik sa 
javí ako akceptovaná norma; zdôrazňuje, 
že daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam uľahčuje existencia 
komplexných a netransparentných 
daňových systémov a že neprehľadné 
právne predpisy ponúkajú podnikom 
a jednotlivcom príležitosť, aby na základe 
flexibility pri výklade daňových zákonov 
znížili svoje daňové zaťaženie na úkor 
ostatných;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Theodoros Skylakakis
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že masívne daňové úniky 
veľkých spoločností majú zničujúci účinok 
na disciplínu menších spoločností či 
dokonca jednotlivcov v oblasti platenia 
daní, keďže spôsobujú, že daňový únik sa 
javí ako akceptovaná norma;

3. zdôrazňuje, že masívne daňové úniky 
veľkých spoločností majú zničujúci účinok 
na disciplínu menších spoločností či
dokonca jednotlivcov v oblasti platenia 
daní, keďže spôsobujú, že daňový únik sa 
javí ako akceptovaná norma, a že aj práve 
kvôli takýmto daňovým únikom sa na 
jednotlivcov a spoločnosti kladie ďalšie 
daňové zaťaženie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že masívne daňové úniky 
veľkých spoločností majú zničujúci účinok 
na disciplínu menších spoločností či 
dokonca jednotlivcov v oblasti platenia 
daní, keďže spôsobujú, že daňový únik sa 
javí ako akceptovaná norma;

3. zdôrazňuje, že masívne daňové úniky 
a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo 
strany veľkých spoločností majú zničujúci 
účinok na disciplínu menších spoločností či 
dokonca jednotlivcov v oblasti platenia 
daní, keďže spôsobujú, že daňový únik 
a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam sa 
javí ako akceptovaná norma;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Marta Andreasen

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že masívne daňové úniky
veľkých spoločností majú zničujúci účinok 
na disciplínu menších spoločností či 
dokonca jednotlivcov v oblasti platenia 
daní, keďže spôsobujú, že daňový únik sa 
javí ako akceptovaná norma;

3. poznamenáva, že vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam zo strany veľkých 
spoločností môže mať škodlivý účinok na 
disciplínu MSP a jednotlivcov v oblasti 
platenia daní, pretože v takej miere 
nedokážu využívať dostupné nástroje, 
a môže prispieť k tomu, že sa daňový únik
stane pre MSP a jednotlivcov prijateľnou 
voľbou;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že spoločnosti, ktoré 
využívajú daňové úniky ako obchodnú 
stratégiu (mnohé z nich sú menšie a 
flexibilnejšie), získavajú nespravodlivú 
konkurenčnú výhodu oproti verejnosti 
otvorenejším spoločnostiam, ktoré 
podobné postupy využiť nemôžu, čo v 
konečnom dôsledku poškodzuje 
konkurencieschopnosť členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Monica Luisa Macovei

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
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obrovské sumy vyplatené Únii na základe 
dohôd uzavretých medzi hlavnými 
tabakovými spoločnosťami neboli použité
na opatrenia a programy na boj proti 
podvodom, ale 90 % z nich 
„skonfiškovali“ členské štáty, ktoré ich 
začlenili do svojich rozpočtov ako zdroj 
príjmov;

z objemu obrovských súm vyplácaných
Únii na základe dohôd uzavretých medzi 
hlavnými tabakovými spoločnosťami je iba 
9,7 % použitých na opatrenia a programy 
na boj proti podvodom, pričom 
zostávajúcich 90,3  % je začlenených do
rozpočtov členských štátov ako zdroj 
príjmov bez toho, aby boli jasne pridelené 
na programy a činnosti spojené s bojom 
proti podvodom;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Marta Andreasen

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
obrovské sumy vyplatené Únii na základe 
dohôd uzavretých medzi hlavnými 
tabakovými spoločnosťami neboli použité 
na opatrenia a programy na boj proti 
podvodom, ale 90 % z nich 
„skonfiškovali“ členské štáty, ktoré ich 
začlenili do svojich rozpočtov ako zdroj 
príjmov;

4. poznamenáva, že sumy vyplatené Únii 
na základe dohôd uzavretých medzi 
hlavnými tabakovými spoločnosťami sa 
z veľkej časti náležite vrátili členským 
štátom, kde budú môcť sčasti prispieť 
k zníženiu deficitu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Marta Andreasen

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že daňové úniky v oblasti 
DPH majú priamy dosah na hospodárstva 
členských štátov aj na rozpočet EÚ;

5. poznamenáva však, že daňové úniky 
v oblasti DPH majú priamy dosah na 
hospodárstva členských štátov aj na 
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pripomína, že podľa slov Dvora audítorov 
„Únik DPH ovplyvňuje finančné záujmy 
členských štátov. Má dosah na rozpočet 
EÚ, pretože v dôsledku úniku sa znižujú 
vlastné zdroje založené na DPH. Táto 
strata sa kompenzuje vlastnými zdrojmi 
založenými na HND, čo skresľuje 
príspevky jednotlivých členských štátov do 
rozpočtu EÚ. Daňové podvody navyše 
ohrozujú fungovanie vnútorného trhu 
a zabraňujú spravodlivej hospodárskej 
súťaži*;

rozpočet EÚ, keďže DPH patrí medzi 
vlastné zdroje;pripomína, že podľa slov 
Dvora audítorov „Únik DPH ovplyvňuje 
finančné záujmy členských štátov. Má 
dosah na rozpočet EÚ, pretože v dôsledku 
úniku sa znižujú vlastné zdroje založené na 
DPH. Táto strata sa kompenzuje vlastnými 
zdrojmi založenými na HND, čo skresľuje 
príspevky jednotlivých členských štátov do 
rozpočtu EÚ. Daňové podvody navyše 
ohrozujú fungovanie vnútorného trhu 
a zabraňujú spravodlivej hospodárskej 
súťaži1;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Jan Mulder

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že odkedy sa zaviedla DPH, 
model jej výberu ostal nezmenený;
zdôrazňuje, že tento model je vzhľadom na 
množstvo zmien technologického 
a hospodárskeho prostredia, ktoré nastali, 
neaktuálny, a preto vedie k značným 
stratám na clách, DPH a spotrebných 
daniach;

7. zdôrazňuje, že odkedy sa zaviedla DPH, 
model jej výberu ostal nezmenený;
zdôrazňuje, že tento model je vzhľadom na 
množstvo zmien technologického 
a hospodárskeho prostredia, ktoré nastali, 
neaktuálny, a preto vedie k značným 
stratám na DPH;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Marta Andreasen

Návrh stanoviska
Odsek 7

                                               
1 Osobitná správa Dvora audítorov č. 13/2011, s. 11, ods. 5.
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že odkedy sa zaviedla DPH, 
model jej výberu ostal nezmenený;
zdôrazňuje, že tento model je vzhľadom na 
množstvo zmien technologického 
a hospodárskeho prostredia, ktoré nastali, 
neaktuálny, a preto vedie k značným 
stratám na clách, DPH a spotrebných 
daniach;

7. zdôrazňuje, že odkedy sa zaviedla DPH, 
model jej výberu ostal z veľkej časti 
nezmenený; poznamenáva, že tento model 
je vzhľadom na množstvo zmien 
technologického a hospodárskeho 
prostredia, ktoré nastali, neaktuálny;
vyjadruje presvedčenie, že by sa mali 
preskúmať iné možnosti, ktoré by si 
vyžadovali nižšie náklady na zabezpečenie 
súladu s predpismi a boli by 
spravodlivejšie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Monica Luisa Macovei

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že nedostatky v 
cezhraničnej spolupráci medzi daňovými 
správami členských štátov oslabujú 
správne vykonávanie regulačného rámca 
EÚ v oblasti DPH, pomáhajú 
podvodníkom a organizovanej trestnej 
činnosti a vedú k významným stratám 
podobným tým,  ktoré boli zaznamenané v 
dôsledku nesúrodého uplatňovania 
colného režimu 42; vyjadruje poľutovanie 
nad nedostatočnou konzistentnosťou pri 
spracúvaní identifikačných čísel na účely 
DPH na colnej úrovni; zastáva názor, že 
európske daňové identifikačné číslo by 
prinieslo väčšiu transparentnosť a 
jednotnosť uplatňovania riadenia colného 
režimu 42; naliehavo preto vyzýva 
Komisiu, aby v tejto veci čo najskôr začala 
posudzovanie vplyvu;

Or. en



PE506.067v01-00 12/20 AM\927988SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Marta Andreasen

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že dve dôležité iniciatívy 
zamerané na boj proti podvodom v oblasti 
DPH, t. j. návrh smernice Rady, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES 
o spoločnom systéme dane z pridanej 
hodnoty, pokiaľ ide o mechanizmus rýchlej 
reakcie proti podvodom v oblasti DPH 
(COM(2012)0428), a návrh smernice 
Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2006/112/ES, pokiaľ ide o nezáväzné 
a dočasné uplatňovanie mechanizmu 
prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti 
s dodávkami určitého tovaru a služieb 
s vysokým rizikom podvodu 
(COM(2009)0511), sú stále blokované v 
Rade;

8. poznamenáva, že dve iniciatívy 
zamerané na boj proti podvodom v oblasti 
DPH, t. j. návrh smernice Rady, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES 
o spoločnom systéme dane z pridanej 
hodnoty, pokiaľ ide o mechanizmus rýchlej 
reakcie proti podvodom v oblasti DPH 
(COM(2012)0428), a návrh smernice 
Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2006/112/ES, pokiaľ ide o nezáväzné 
a dočasné uplatňovanie mechanizmu 
prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti 
s dodávkami určitého tovaru a služieb 
s vysokým rizikom podvodu 
(COM(2009)0511), sú stále blokované v 
Rade;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Marta Andreasen

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že správne fungovanie 
colného systému má priame dôsledky z 
hľadiska výpočtu DPH; je hlboko 
znepokojený skutočnosťou, že colné 
kontroly v EÚ nefungujú účinne, čo vedie 
k značným stratám na DPH;považuje za 

9. poznamenáva, že správne fungovanie 
colného systému má priame dôsledky z 
hľadiska výpočtu DPH; vyjadruje 
znepokojenie nad skutočnosťou, že colné 
kontroly v EÚ nemusia fungovať účinne, 
čo vedie k značným stratám na 
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neakceptovateľné, že vo väčšine členských 
štátov nemajú daňové orgány priamy 
prístup k colným údajom a že 
automatizované porovnávanie týchto 
údajov s daňovými údajmi je preto 
nemožné; zdôrazňuje, že páchatelia 
organizovanej trestnej činnosti dobre 
poznajú nedostatky súčasného systému;

DPH1;považuje za neakceptovateľné, že vo 
väčšine členských štátov nemajú daňové 
orgány priamy prístup k colným údajom a 
že automatizované porovnávanie týchto 
údajov s daňovými údajmi je preto 
nemožné; zdôrazňuje, že páchatelia 
organizovanej trestnej činnosti dobre 
poznajú nedostatky súčasného systému;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a. súhlasí so zisteniami organizácie 
OECD uvedenými v jej správe Riešenie 
narúšania daňových základov a presun 
zisku2, že je potrebný nový výklad pojmu 
stála prevádzkareň ako hlavné východisko 
pre zdanenie; domnieva sa, že k zdaneniu 
by malo v zásade dochádzať tam, kde 
prebiehala ekonomická činnosť 
vytvárajúca zisk (zásada pôvodu majetku);

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Monica Luisa Macovei

Návrh stanoviska

                                               
1 Európsky dvor audítorov poukazuje vo svojej osobitnej správe č. 13/2011 na zistenie, že len uplatňovanie 
colného režimu 42 v roku 2009 viedlo v siedmich členských štátoch, v ktorých Dvor audítorov vykonal audit,
k odhadovanej strate približne 2 200 miliónov EUR, čo predstavuje 29 % DPH, ktorá je teoreticky uplatniteľná 
na zdaniteľnú sumu celkového objemu dovozu v rámci colného režimu 42 v roku 2009 v týchto siedmich 
krajinách.
2 OECD (2013) Riešenie narúšania daňových základov a presun zisku (Addressing Base Erosion and Profit 
Shifting), OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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Odsek 10a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a. trvá v tejto súvislosti na potrebe 
posilniť právny rámec Európskej únie 
v oblasti zaistenia a konfiškácie aktív, a to 
aj v prípadoch, keď nedošlo k 
predchádzajúcemu odsúdeniu, a v súlade 
so zásadou sledovania toku peňazí 
prostredníctvom zaistenia majetku, ktorý 
bol podľa občianskoprávnych kritérií 
označený za výsledok trestného činu či 
prostriedok na jeho spáchanie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Odsek 10a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a. poukazuje na to, že vzhľadom na 
správu úradu OLAF za rok 2011 a jeho 
prehľad o pokroku dosiahnutom v 
súdnych konaniach otvorených v rokoch 
2006 – 2011, podľa ktorých viac ako 
polovica konaní čaká na súdne 
rozhodnutie, by sa mala osobitná 
pozornosť venovať prípadom spojených 
s podvodmi v oblasti ciel, ktorá v Európe 
patrí medzi tie s najvyššou mierou 
systémovej korupcie1;

Or. en

                                               
1 Tematický dokument o oblastiach systémovej korupcie vo verejnej správe členských štátov a opatreniach na 
účely boja proti jej negatívnym vplyvom na EÚ (Thematic Paper on Areas of systemic corruption in the public 
administration of the Member States and measures in order to counter its negative effect for the EU), Výbor pre 
organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí, november 2012.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Odsek 10a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a. podporuje výzvu OECD a skupiny 
G20 na vypracovanie globálneho 
a komplexného akčného plánu 
vychádzajúceho z dôkladnej analýzy 
identifikovaných postupov narúšania 
daňových základov a presunu zisku, 
ktorého cieľom by bolo poskytnúť 
konkrétne riešenia na zosúladenie 
medzinárodných noriem so súčasným 
globálnym obchodným prostredím;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Monica Luisa Macovei

Návrh stanoviska
Odsek 10b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10b. zdôrazňuje, že treba podporovať 
nezávislú investigatívnu žurnalistiku, 
keďže zohráva rozhodujúcu úlohu pri 
odhaľovaní podvodných mechanizmov, 
korupcie a organizovanej trestnej 
činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Jan Mulder

Návrh stanoviska
Odsek 11
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. zdôrazňuje potenciál elektronickej 
verejnej správy zvýšiť transparentnosť a 
zlepšiť boj proti podvodom a korupcii, a 
tým pomôcť ochrániť verejné financie;
upozorňuje, že Európa zaostáva za svojimi 
priemyselnými partnermi, a to okrem iného 
pre nedostatočnú interoperabilitu 
systémov; zdôrazňuje, že Európa musí 
zintenzívniť svoje úsilie o zavedenie novej 
generácie foriem elektronickej verejnej 
správy, ktoré by posilnili transparentnosť 
verejných financií;

11. zdôrazňuje potenciál elektronickej 
verejnej správy zvýšiť transparentnosť a 
zlepšiť boj proti podvodom a korupcii, a 
tým pomôcť ochrániť verejné financie;
zdôrazňuje potrebu právnych predpisov, 
ktoré umožnia neustálu inováciu;
upozorňuje, že Európa zaostáva za svojimi 
priemyselnými partnermi, a to okrem iného 
pre nedostatočnú interoperabilitu 
systémov1; zdôrazňuje, že Európa musí 
zintenzívniť svoje úsilie o zavedenie novej 
generácie foriem elektronickej verejnej 
správy, ktoré by posilnili transparentnosť 
verejných financií;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Odsek 11

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. zdôrazňuje potenciál elektronickej 
verejnej správy zvýšiť transparentnosť a 
zlepšiť boj proti podvodom a korupcii, a 
tým pomôcť ochrániť verejné financie;
upozorňuje, že Európa zaostáva za svojimi 
priemyselnými partnermi, a to okrem iného 
pre nedostatočnú interoperabilitu 
systémov*; zdôrazňuje, že Európa musí 
zintenzívniť svoje úsilie o zavedenie novej 
generácie foriem elektronickej verejnej 
správy, ktoré by posilnili transparentnosť 
verejných financií;

11. zdôrazňuje potenciál elektronickej 
verejnej správy zvýšiť transparentnosť a 
zlepšiť boj proti podvodom a korupcii, a 
tým pomôcť ochrániť verejné financie;
upozorňuje, že Európa zaostáva za svojimi 
priemyselnými partnermi, a to okrem iného 
pre nedostatočnú interoperabilitu 
systémov2; zdôrazňuje, že Európa musí 
zintenzívniť svoje úsilie o zavedenie novej
generácie foriem elektronickej verejnej 
správy, ktoré by posilnili transparentnosť 
verejných financií a podporili prepojenie 
obchodných transakcií s daňovými 

                                               
1 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov s názvom Digitálna agenda pre Európu (COM(2010)0245).
2 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov s názvom Digitálna agenda pre Európu (COM(2010)0245).
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orgánmi v reálnom čase, čím by sa 
bojovalo proti daňovým únikom;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Odsek 12a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu, aby sa osobitne 
zaoberala problémom hybridných 
nesúrodých opatrení medzi rozličnými 
daňovými systémami v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Odsek 12b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12b. naliehavo vyzýva členské štáty, aby
nepristupovali k uzatváraniu 
dvojstranných daňových dohôd s tretími 
krajinami, a nabáda Komisiu, aby 
pokračovala v úsilí o uzatváranie 
daňových dohôd medzí tretími krajinami a 
EÚ ako celkom; takisto žiada Komisiu, 
aby preskúmala, či existujúce dvojstranné
daňové dohody medzi členskými štátmi 
a tretími krajinami nepodporujú 
vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo 
strany spoločností z iných členských 
štátov, a aby predložila návrhy na riešenie 
tejto otázky vrátane revízie takýchto 
dohôd;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Odsek 12c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12c. navrhuje zatiaľ, aby sa text 
dvojstrannej daňovej dohody ešte pred 
tým, ako bude podpísaná a s konečnou 
platnosťou uzatvorená, predložil Komisii, 
ktorá k nej do jedného mesiaca 
sformuluje verejné a odôvodnené 
stanovisko;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Odsek 12d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12d. opakuje, že je dôležité, aby 
spoločnosti zapojené do cezhraničných 
činností podávali podľa jednotlivých 
krajín správy, a zdôrazňuje, že to isté platí 
aj v prípade finančných inštitúcií;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Odsek 12e (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12e. vyzýva Komisiu a Radu, aby 
diskutovali o možnostiach ďalšieho 
rozvoja aproximácie právnych predpisov 
týkajúcich sa základu dane z príjmov 
právnických osôb, a to okrem iného s 
cieľom riešiť problém vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam, a aby Európsky 
parlament pravidelne informovali o týchto 
diskusiách a ich záveroch;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Odsek 12f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12f. vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrhy, na základe ktorých budú 
spoločnosti vylúčené z účasti na 
európskom verejnom obstarávaní a z 
využívania európskych dotácií, ak boli 
uznané za vinné z daňových únikov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Odsek 12g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12g. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila návrh, ktorý umožní začať 
rokovania o dvojstranných dohodách s 
krajinami mimo EÚ, ktorých cieľom by 
bolo vytvorenie účinného systému 
povinnej administratívnej spolupráce v 
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oblasti DPH;

Or. lt


