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18.11.2015 A8-0317/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, 

Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AA 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AA. keďže škodlivé daňové praktiky môžu 

byť v určitom rozsahu spojené s jedným 

alebo viacerým z týchto nežiaducich 

účinkov: netransparentnosť, svojvoľná 

diskriminácia, skreslenie hospodárskej 

súťaže a nerovnaké podmienky na 

vnútornom trhu i mimo neho, vplyv na 

celistvosť jednotného trhu a na 

spravodlivosť, stabilitu a legitímnosť 

dotknutého daňového systému, väčšie 

zdaňovanie menej mobilných 

hospodárskych faktorov, zvýšené 

hospodárske nerovnosti, nekalá súťaž 

medzi štátmi, narúšanie daňového základu, 

sociálna nespokojnosť, nedôvera a 

demokratický deficit; 

AA. keďže škodlivé daňové praktiky môžu 

byť v určitom rozsahu spojené s jedným 

alebo viacerým z týchto nežiaducich 

účinkov: netransparentnosť, svojvoľná 

diskriminácia, skreslenie hospodárskej 

súťaže a nerovnaké podmienky na 

vnútornom trhu i mimo neho, vplyv na 

celistvosť jednotného trhu a na 

spravodlivosť, stabilitu a legitímnosť 

dotknutého daňového systému, väčšie 

zdaňovanie menej mobilných 

hospodárskych faktorov, zvýšené 

hospodárske nerovnosti, nekalá súťaž 

medzi štátmi, narúšanie daňového základu, 

sociálna nespokojnosť, nedôvera a 

demokratický deficit, a majetné osoby s 

vysokým príjmom ich môžu využívať ako 

nástroj na vyhýbanie sa daňovej 

povinnosti; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AC 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AC. keďže príslušný osobitný výbor, ktorý 

bol zriadený 26. februára 2015, uskutočnil 

14 schôdzí, na ktorých vypočul predsedu 

Komisie Junckera, komisárku pre 

hospodársku súťaž Margrethe Vestager, 

komisára pre hospodárske a finančné 

záležitosti, dane a clá Pierra Moscoviciho, 

úradujúceho predsedu Rady Pierra 

Gramegna, ministra financií Francúzska 

Michela Sapina, ministra financií Nemecka 

Wofganga Schäubleho, ministra financií 

Talianska Piera Carla Padoana a ministra 

financií Španielska Luisa de Guindosa, 

zástupcov OECD, ako aj informátorov, 

investigatívnych novinárov, expertov, 

zástupcov akademickej obce, zástupcov 

nadnárodných spoločností, profesných 

združení, odborových zväzov, 

mimovládnych organizácií a poslancov 

národných parlamentov EÚ (pozri príloha 

1); keďže delegácie výboru TAXE 

navštívili Švajčiarsko, aby preskúmali 

konkrétne aspekty rozmeru tretích krajín 

svojho mandátu, a tieto členské štáty s 

cieľom vykonať vyšetrovacie cesty: 

Belgicko, Luxembursko, Írsko, Holandsko 

a Spojené kráľovstvo; keďže sa 

organizovali tiež stretnutia s predstaviteľmi 

AC. keďže príslušný osobitný výbor, ktorý 

bol zriadený 26. februára 2015, uskutočnil 

14 schôdzí, na ktorých vypočul predsedu 

Komisie Junckera, komisárku pre 

hospodársku súťaž Margrethe Vestager, 

komisára pre hospodárske a finančné 

záležitosti, dane a clá Pierra Moscoviciho, 

úradujúceho predsedu Rady Pierra 

Gramegna, ministra financií Francúzska 

Michela Sapina, ministra financií Nemecka 

Wofganga Schäubleho, ministra financií 

Talianska Piera Carla Padoana a ministra 

financií Španielska Luisa de Guindosa, 

zástupcov OECD, ako aj informátorov, 

investigatívnych novinárov, expertov, 

zástupcov akademickej obce, zástupcov 

nadnárodných spoločností, profesných 

združení, odborových zväzov, 

mimovládnych organizácií a poslancov 

národných parlamentov EÚ (pozri príloha 

1); keďže delegácie výboru TAXE 

navštívili Švajčiarsko, aby preskúmali 

konkrétne aspekty rozmeru tretích krajín 

svojho mandátu, a tieto členské štáty s 

cieľom vykonať vyšetrovacie cesty: 

Belgicko, Luxembursko, Írsko, Holandsko 

a Spojené kráľovstvo; keďže sa 

organizovali aj stretnutia s predstaviteľmi 
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vlády Gibraltáru a Bermúd; vlády Gibraltáru a Bermúd; keďže tieto 

činnosti, hoci poskytli rôzne a cenné 

poznatky o daňových systémoch a 

postupoch v rámci EÚ, neobjasnili všetky 

príslušné otázky vrátane pretrvávajúcich 

nezrovnalostí vo vyhláseniach, ktoré 

uskutočnil predseda Komisie Jean-Claude 

Juncker, pokiaľ ide o dlhodobo utajovanú 

stranu tzv. Kreckého správy; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AD 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AD. keďže niektoré činnosti výboru 

obmedzovala skutočnosť, že viaceré 

členské štáty a Rada neodpovedali včas 

(pozri príloha 2) a nakoniec nepredložili 

všetky požadované dokumenty, alebo 

jednoducho poslali zdvorilostné odpovede, 

ktoré sa takmer netýkali podstaty žiadosti; 

keďže z 17 pozvaných nadnárodných 

spoločností (s výnimkou účtovných a 

daňovo poradenských firiem) 15 súhlasili, 

že vystúpia pred výborom (pozri prílohu 

3); keďže ani Komisia plne 

nespolupracovala a  neposlala všetky 

dokumenty zo zasadnutí a neformálne 

záznamy stretnutí o kódexe správania, a 

kvôli neústupnosti niektorých členských 

štátov ponúkla len obmedzený konzultačný 

postup; keďže funkčné obdobie výboru sa 

preto muselo predĺžiť; 

AD. keďže niektoré činnosti výboru 

obmedzovala skutočnosť, že viaceré 

členské štáty a Rada neodpovedali včas 

(pozri príloha 2) a nakoniec nepredložili 

všetky požadované dokumenty, alebo 

jednoducho poslali zdvorilostné odpovede, 

ktoré sa takmer netýkali podstaty žiadosti; 

keďže z 17 pozvaných nadnárodných 

spoločností (s výnimkou účtovných a 

daňovo poradenských firiem) 15 súhlasili, 

že vystúpia pred výborom (pozri prílohu 

3), pričom 11 z nich na to privolilo iba po 

opakovaných predvolaniach a značnom 

tlaku; keďže ani Komisia plne 

nespolupracovala, neposlala všetky 

dokumenty zo zasadnutí a neformálne 

záznamy stretnutí o kódexe správania a ani 

výboru nesprístupnila databázu, ktorú 

zostavila pre vnútorné potreby a v ktorej 

sú uvedené všetky daňové režimy z celej 

EÚ, ktoré sú považované za potenciálne 

škodlivé, a okrem iného len pre 

neústupnosť niektorých členských štátov 

ponúkla obmedzený konzultačný postup, 

počas ktorého bol rad dôležitých 

informácií dokonale upravený; keďže 

funkčné obdobie výboru sa preto muselo 

raz predĺžiť a pre pretrvávajúce 
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nedostatky bude potrebné jeho mandát 

opäť predĺžiť; keďže záverečná správa 

výboru TAXE by mala byť zverejnená na 

konci jeho mandátu a mala by doplniť 

túto predbežnú správu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Tax rulings and other measures similar in nature or effect 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. je však znepokojený tým, že v 

niektorých členských štátoch existujú 

tesné väzby medzi daňovými orgánmi a 

súkromnými spoločnosťami, ktoré často 

vedú k vydávaniu individuálnych 

rozhodnutí a sankcií voči súkromným 

spoločnostiam, ktoré nechránia verejný 

záujem, pretože podporujú vyhýbanie sa 

daňovej povinnosti; zdôrazňuje, že je 

potrebné zlepšiť nezávislosť daňových 

orgánov od záujmov podnikov bez toho, 

aby bola ohrozená ich politická a 

demokratická zodpovednosť voči 

národným vládam a parlamentom; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 90 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  90a. v tejto súvislosti zdôrazňuje aktuálne 

odhalenia médií, podľa ktorých niektoré 

členské štáty na rokovaniach Rady 

aktívne marili pokrok s cieľom obmedziť 

škodlivé daňové praktiky, a to najmä vo 

vzťahu k príjmom z duševného 

vlastníctva, a vyzýva, aby bola v týchto 

prípadoch prešetrená politická 

zodpovednosť, a to aj pokiaľ ide o 

predsedu Euroskupiny Jeroena 

Dijesselbloema a predsedu Európskej 

komisie Jean-Claudea Junckera; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 118 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

118. vyzýva Komisiu, aby až do prijatia 

úplného CCCTB a jeho úplného vykonania 

na úrovni EÚ prijala okamžité opatrenia 

s cieľom zabezpečiť účinné zdaňovanie, 

znížiť presun ziskov (hlavne 

prostredníctvom transferového 

oceňovania), pripraviť do konsolidácie 

dočasný režim cezhraničného započítania 

ziskov a strát, ktoré by mali mať dočasný 

charakter a dostatočné záruky, že nebude 

vytvárať žiadne ďalšie príležitosti na 

agresívne daňové plánovanie, a ďalej 

zaviedla primerané a účinné pravidlá na 

zabránenie zneužívaniu právnych 

predpisov do všetkých príslušných 

smerníc; vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

existujúce smernice a návrh smernice v 

oblasti daní a práva obchodných 

spoločností, pokiaľ ide o ich vhodnosť na 

presadenie účinného zdaňovania; vyzýva 

Radu, aby sa pripravila na rýchle prijatie 

týchto ustanovení; zdôrazňuje, že ak má 

EÚ splniť jeden zo svojich cieľov, t. j. 

zníženie byrokracie, uplatňovanie 

spoločného konsolidovaného daňového 

základu by malo byť spojené so zavedením 

spoločných účtovných pravidiel a 

primeranou harmonizáciou 

118. vyzýva Komisiu, aby – pokým nebude 

prijatý plný spoločný konsolidovaný 

základ dane z príjmov právnických osôb a 

nebude úplne implementovaný na úrovni 

EÚ – prijala okamžité opatrenia s cieľom 

zabezpečiť účinné zdaňovanie, obmedzila 

presun ziskov (najmä transferové 

oceňovanie) a aby zaviedla primerané a 

účinné pravidlá na zabránenie zneužívaniu 

právnych predpisov do všetkých 

príslušných smerníc; vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala existujúce smernice a návrh 

smernice v oblasti daní a práva 

obchodných spoločností, pokiaľ ide o ich 

vhodnosť na presadenie účinného 

zdaňovania; vyzýva Radu, aby sa 

pripravila na rýchle prijatie týchto 

ustanovení; zdôrazňuje, že ak má EÚ 

splniť jeden zo svojich cieľov, t. j. zníženie 

byrokracie, uplatňovanie spoločného 

konsolidovaného daňového základu by 

malo byť spojené so zavedením 

spoločných účtovných pravidiel a 

primeranou harmonizáciou 

administratívnych postupov v daňových 

záležitostiach; 
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administratívnych postupov v daňových 

záležitostiach; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 136 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

136. okrem toho vyzýva na to, aby sa 

správy podávané podľa jednotlivých krajín 

sprístupňovali aj daňovým orgánom na 

základe štandardu OECD a aby zahŕňali aj 

podrobnejšie informácie, ako napríklad 

daňové priznania a vnútroskupinové 

transakcie; zdôrazňuje, že poskytovanie 

daňových informácií zo strany podnikov 

iným daňovým správam musí byť 

sprevádzané zlepšením rámca pre riešenie 

sporov s cieľom objasniť príslušné práva 

každej zmluvnej strany a predchádzať 

negatívnym vedľajším účinkom; 

zdôrazňuje, že informácie by sa mali 

poskytovať len orgánom tých krajín, ktoré 

zaviedli opatrenia rovnocenné s tými, ktoré 

sú stanovené v arbitrážnom dohovore EÚ; 

žiada tiež, aby sa vypracovali 

harmonizované účtovné štandardy, ktoré 

by umožnili predovšetkým podrobnejšie 

zverejňovanie poplatkov; 

136. okrem toho vyzýva na to, aby sa 

správy podávané podľa jednotlivých krajín 

sprístupňovali aj daňovým orgánom na 

základe štandardu OECD a aby zahŕňali aj 

podrobnejšie informácie, ako napríklad 

daňové priznania a vnútroskupinové 

transakcie; zdôrazňuje, že poskytovanie 

daňových informácií zo strany podnikov 

iným daňovým správam musí byť 

sprevádzané zlepšením rámca pre riešenie 

sporov s cieľom objasniť príslušné práva 

každej zmluvnej strany a predchádzať 

negatívnym vedľajším účinkom; 

zdôrazňuje, že informácie by sa mali 

poskytovať len orgánom tých krajín, ktoré 

zaviedli opatrenia rovnocenné s tými, ktoré 

sú stanovené v arbitrážnom dohovore EÚ; 

žiada tiež, aby sa vypracovali 

harmonizované účtovné štandardy, ktoré 

by umožnili predovšetkým podrobnejšie 

zverejňovanie poplatkov; zdôrazňuje, že 

harmonizované účtovné predpisy v 

daňovej oblasti by nemali vychádzať z 

medzinárodných štandardov finančného 

výkazníctva (IFRS), ale z vlastného 

súboru predpisov EÚ, v ktorých sa treba 

usilovať o rovnováhu medzi flexibilitou a 

možnými negatívnymi dôsledkami širších 

diskrečných zásahov daňovníkov pri 
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výpočte hlavných číselných údajov, ako sú 

príjem a výdavky; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku 

2015/2066(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 143 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

143. vyzýva Komisiu, aby zvážila širokú 

škálu nástrojov na zabezpečenie takejto 

ochrany proti neodôvodnenému trestnému 

stíhaniu, hospodárskym sankciám či 

diskriminácii a aby zároveň zaručila 

ochranu dôvernosti a obchodného 

tajomstva; v tejto súvislosti upriamuje 

pozornosť na príklad zákona USA Dodd-

Frank Act, ktorý poskytuje odmenu  

informátorom za poskytnutie pôvodných 

informácií orgánom a chráni ich pred 

právnym stíhaním a stratou zamestnania, 

majúc na zreteli, že takáto odmena by 

nemala byť podnetom na zverejnenie 

dôverných podnikových informácií; 

navrhuje vytvorenie nezávislého 

európskeho orgánu zodpovedného za 

zhromažďovanie týchto informácií a 

uskutočňovanie vyšetrovaní, ako aj 

celoeurópskeho spoločného fondu 

informátorov, aby sa  informátorom dostala 

primeraná finančná pomoc 

prostredníctvom poplatkov z časti spätne 

získaných finančných prostriedkov 

získaných alebo udelených pokút; zastáva 

názor, že by sa mala poskytnúť ochrana 

informátorov aj v prípade, že informovanie 

verejnosti po tom, ako boli informované 

143. vyzýva Komisiu, aby zvážila širokú 

škálu nástrojov na zabezpečenie takejto 

ochrany proti neodôvodnenému trestnému 

stíhaniu, hospodárskym sankciám či 

diskriminácii a aby zároveň zaručila 

ochranu dôvernosti a obchodného 

tajomstva; v tejto súvislosti upriamuje 

pozornosť na príklad zákona USA Dodd-

Frank Act, ktorý poskytuje odmenu  

informátorom za poskytnutie pôvodných 

informácií orgánom a chráni ich pred 

právnym stíhaním a stratou zamestnania, 

majúc na zreteli, že takáto odmena by 

nemala byť podnetom na zverejnenie 

dôverných podnikových informácií; 

navrhuje vytvorenie nezávislého 

európskeho orgánu zodpovedného za 

zhromažďovanie týchto informácií a 

uskutočňovanie vyšetrovaní, ako aj 

celoeurópskeho spoločného fondu 

informátorov, aby sa  informátorom dostala 

primeraná finančná pomoc 

prostredníctvom poplatkov z časti spätne 

získaných finančných prostriedkov 

získaných alebo udelených pokút; zastáva 

názor, že by sa mala poskytnúť ochrana 

informátorov aj v prípade, že informovanie 

verejnosti po tom, ako boli informované 
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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

príslušné orgány na vnútroštátnej úrovni 

alebo na úrovni EÚ, do jedného mesiaca 

nereagovali; 

príslušné orgány na vnútroštátnej úrovni 

alebo na úrovni EÚ, do jedného mesiaca 

nereagovali; naliehavo vyzýva Komisiu, 

aby zabezpečila v smernici o obchodnom 

tajomstve komplexnú ochranu 

informátorov a novinárov podľa 

odporúčaní z tejto správy; 

Or. en 

 

 


