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18.11.2015 A8-0317/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Bernard Monot 

on behalf of the ENF Group 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ab. keďže predseda Juncker zohral v 

tomto škandále prominentnú úlohu ako 

dlhoročný predseda vlády a minister 

financií Luxemburska tým, že vytváral 

škodlivé praktiky v záujme svojej vlastnej 

krajiny a pripravil ostatné členské štáty o 

podstatné rozpočtové zdroje, hoci zmluvy 

ukladajú všetkým členským štátom 

povinnosť lojálnej spolupráce; keďže 

počas vypočutia 17. septembra 2015 sa 

tiež vyhýbal akejkoľvek skutočnej diskusii 

o svojej zodpovednosti, čím pripravil 

Parlament o veľmi dôležité svedectvo a 

výboru TAXE zabránil v riadnom plnení 

jeho úloh; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Bernard Monot 

on behalf of the ENF Group 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

O. keďže zavedenie jednotného 

európskeho trhu sa ukázalo ako veľmi 

prospešné pre národné hospodárstva, 

zvýšilo ich konkurencieschopnosť a 

príťažlivosť v globalizovanom 

hospodárstve, a keďže daňová 

konvergencia medzi členskými štátmi v 

konečnom dôsledku budú mať rovnaký 

účinok; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Bernard Monot 

on behalf of the ENF Group 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 107 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

107. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

podmienky pre zriadenie v dlhodobom 

horizonte strediskom celoeurópskeho 

systému klíringových ústavov, cez ktorý by 

Komisia systematicky kontrolovala daňové 

rozhodnutia s cieľom zvýšiť úroveň istoty 

systému, konzistentnosť, jednotnosť a 

transparentnosť a kontrolovala, či takéto 

rozhodnutia majú negatívny účinok na 

ostatné členské štáty; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Bernard Monot 

on behalf of the ENF Group 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 132 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

132. konštatuje, že súčasné pravidlá 

kontroly štátnej pomoci sa snažia riešiť 

praktiky narúšajúce hospodársku súťaž 

prostredníctvom vrátenia neoprávnených 

výhod poskytnutých spoločnostiam; 

vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť 

upraviť existujúce pravidlá s cieľom 

umožniť, aby sumy získané späť v 

dôsledku porušenia pravidiel EÚ o štátnej 

pomoci, boli vrátené členským štátom, 

ktoré boli poškodené narušením ich 

daňových základov, alebo do rozpočtu EÚ, 

a nie členskému štátu, ktorý poskytol 

nezákonnú pomoc v daňovej oblasti, ako je 

to v súčasnosti; vyzýva Komisiu, aby 

zmenila súčasné pravidlá, aby sa 

zabezpečilo, že sankcie, ktoré sa môžu 

prijať proti príslušnej krajiny a spoločnosti 

v prípade porušenia pravidiel štátnej 

pomoci; 

132. konštatuje, že súčasné pravidlá 

kontroly štátnej pomoci sa snažia riešiť 

praktiky narúšajúce hospodársku súťaž 

prostredníctvom vrátenia neoprávnených 

výhod poskytnutých spoločnostiam; 

vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť 

upraviť existujúce pravidlá s cieľom 

umožniť, aby sumy získané späť v 

dôsledku porušenia pravidiel EÚ o štátnej 

pomoci, boli vrátené členským štátom, 

ktoré boli poškodené narušením ich 

daňových základov, a nie členskému štátu, 

ktorý poskytol nezákonnú pomoc v 

daňovej oblasti, ako je to v súčasnosti; 

vyzýva Komisiu, aby zmenila súčasné 

pravidlá, aby sa zabezpečilo, že sankcie, 

ktoré sa môžu prijať proti príslušnej krajiny 

a spoločnosti v prípade porušenia pravidiel 

štátnej pomoci; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Bernard Monot 

on behalf of the ENF Group 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 149 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

149. zdôrazňuje najmä potrebu zabezpečiť, 

aby odchádzajúce finančné toky zdanili 

aspoň raz, napríklad uložením zrážkovej 

dane alebo rovnocennými opatreniami, aby 

sa zabránilo úniku nezdanených ziskov z 

EÚ, a vyzýva Komisiu, aby predložila 

legislatívny návrh v tomto zmysle,  

napríklad prostredníctvom revízie 

nariadenia o materských a dcérskych 

spoločnostiach a smernice o úrokoch a 

licenčných poplatkoch; trvá na tom, že by 

sa mal zaviesť systém na zabezpečenie 

toho, aby sa príslušným národným 

daňovým orgánom predkladalo a Komisii 

postupovalo potvrdenie s cieľom overiť 

túto operáciu, čím sa bude chrániť jednotný 

trh a zachová prepojenie medzi miestom 

vytvárania zisku a ekonomickej hodnoty a 

miestom, kde sú zdanené, zdôrazňuje, že 

takýto systém by mal byť starostlivo 

navrhnutý s cieľom zabrániť dvojitému 

zdaneniu a sporom; vyzýva Komisiu, aby 

podporovala presadzovanie zo strany 

OECD viacstranného prístupu k daňovým 

otázkam zameraného na zefektívnenie 

medzinárodných daňových dojednaní a na 

zabezpečenie toho, aby sa zisky zdaňovali 

na mieste, kde sa vytvára hodnota, s 

cieľom posilniť úlohu EÚ na 

medzinárodnej scéne jednotným 

vystupovaním a pracovať na rozvoji 

149. zdôrazňuje najmä potrebu zabezpečiť, 

aby odchádzajúce finančné toky zdanili 

aspoň raz, napríklad uložením zrážkovej 

dane alebo rovnocennými opatreniami, aby 

sa zabránilo úniku nezdanených ziskov z 

EÚ, a vyzýva Komisiu, aby predložila 

legislatívny návrh v tomto zmysle,  

napríklad prostredníctvom revízie 

nariadenia o materských a dcérskych 

spoločnostiach a smernice o úrokoch a 

licenčných poplatkoch; trvá na tom, že by 

sa mal zaviesť systém na zabezpečenie 

toho, aby sa príslušným národným 

daňovým orgánom predkladalo a Komisii 

postupovalo potvrdenie s cieľom overiť 

túto operáciu, čím sa bude chrániť jednotný 

trh a zachová prepojenie medzi miestom 

vytvárania zisku a ekonomickej hodnoty a 

miestom, kde sú zdanené, zdôrazňuje, že 

takýto systém by mal byť starostlivo 

navrhnutý s cieľom zabrániť dvojitému 

zdaneniu a sporom a riešiť praktiky 

účelového vyhľadávania výhodných zmlúv 

(tzv. treaty-shopping); vyzýva členské 

štáty, aby okamžite vložili ustanovenia 

proti zneužívaniu do svojich daňových 

zmlúv v súlade s návrhmi BEPS; 
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spoločného rámca EÚ pre dvojstranné 

dohody v daňových záležitostiach a na 

postupnom nahrádzaní obrovského 

množstva jednotlivých dvojstranných 

daňových dohôd EÚ/dohôd tretích 

jurisdikcií; zdôrazňuje, že toto by bol 

najpriamejší prostriedok na riešenie 

praktík účelového vyhľadávania 

výhodných zmlúv (tzv. treaty-shopping); 

medzitým vyzýva členské štáty, aby 

okamžite vložili ustanovenia proti 

zneužívaniu do svojich daňových zmlúv v 

súlade s návrhmi BEPS; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Bernard Monot 

on behalf of the ENF Group 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 170 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

170. napokon zdôrazňuje, že pravidlo 

jednomyseľnosti v Rade (každý členský 

štát má právo veta) znižuje motiváciu 

pokročiť od súčasného stavu smerom 

k riešeniu založenému na užšej 

spolupráci; vyzýva Komisiu, aby sa 

nezdržala prípadne použiť článok 116 

ZFEÚ, ktorý ustanovuje: „Ak Komisia 

zistí, že rozdiely medzi ustanoveniami 

zákonov, iných právnych predpisov alebo 

správnych opatrení členských štátov 

narúšajú podmienky hospodárskej súťaže 

na vnútornom trhu, a že je to potrebné 

odstrániť, poradí sa s príslušnými 

členskými štátmi. Ak takéto porady 

nepovedú k dohode, ktorá by toto 

narušenie odstránila, Európsky parlament a 

Rada v súlade s riadnym legislatívnym 

postupom na návrh Komisie prijmú 

potrebné smernice.(...)“; 

170. napokon zdôrazňuje, že pravidlo 

jednomyseľnosti v Rade, vzhľadom na to, 

že každý členský štátý má právo veta v 

daňových záležitostiach, je nevyhnutným 

prvkom ich zvrchovanosti; vyzýva 

Komisiu, aby sa vo všetkých prípadoch, 

ale najmä v oblasti zdaňovania vyhýbala 

uplatneniu článku 116 ZFEÚ, ktorý 

ustanovuje: „Ak Komisia zistí, že rozdiely 

medzi ustanoveniami zákonov, iných 

právnych predpisov alebo správnych 

opatrení členských štátov narúšajú 

podmienky hospodárskej súťaže na 

vnútornom trhu, a že je to potrebné 

odstrániť, poradí sa s príslušnými 

členskými štátmi. Ak takéto porady 

nepovedú k dohode, ktorá by toto 

narušenie odstránila, Európsky parlament a 

Rada v súlade s riadnym legislatívnym 

postupom na návrh Komisie prijmú 

potrebné smernice.(...)“; 

Or. en 

 

 


