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Uznesenie Európskeho parlamentu na tému Pandora Papers: úsilie v boji proti praniu 
špinavých peňazí, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam
(2021/2922(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov o kódexe správania 
pri zdaňovaní podnikov, ktoré bolo prijaté 1. decembra 19971 s cieľom obmedziť 
škodlivú daňovú súťaž v rámci Európskej únie,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. októbra 2021 o reforme politiky EÚ v oblasti 
škodlivých daňových praktík (vrátane reformy skupiny pre kódex správania)2,

– so zreteľom na návrhy Komisie, ktoré čakajú na prijatie, najmä návrhy týkajúce sa 
spoločného základu dane z príjmov právnických osôb3, spoločného konsolidovaného 
základu dane z príjmov právnických osôb4 a balíka v súvislosti so zdaňovaním 
digitálnych služieb5, ako aj na pozície Parlamentu k týmto návrhom,

– so zreteľom na výsledky jednotlivých samitov G7, G8 a G20 o medzinárodných 
daňových otázkach,

– so zreteľom na inkluzívny rámec OECD/G20 pre boj proti narúšaniu základu dane a 
presunom ziskov (BEPS),

– so zreteľom na správy o koncepcii prvého a druhého piliera, ktoré boli prijaté v rámci 
inkluzívneho rámca OECD/G20 14. októbra 2020, ako aj na výsledky hospodárskej 
analýzy a posúdenia vplyvu, ktoré vypracovala OECD,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. mája 2021 s názvom Zdaňovanie podnikov 
v 21. storočí (COM(2021)0251),

– so zreteľom na zistenia Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov (ICIJ) 

1 Príloha I k záverom zo zasadnutia Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) z 1. decembra 1997 o 
daňovej politike – Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady 
1. decembra 1997, o kódexe správania pri zdaňovaní podnikov (Ú. v. ES C 2, 6.1.1998, s. 1).
2 Prijaté texty, P9_TA(2021)0416.
3 Návrh smernice Rady o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb (CCTB) z 25. októbra 2016, 
COM(2016)0685.
4 Návrh z 25. októbra 2016 o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), 
COM(2016)0683.
5 Balík tvorí oznámenie Komisie z 21. marca 2018 s názvom Nadišiel čas vytvoriť moderný, spravodlivý a 
účinný štandard zdaňovania pre digitálne hospodárstvo (COM(2018)0146), návrh smernice Rady z 21. marca 
2018, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú 
významnou digitálnou prítomnosťou (COM(2018)0147), návrh smernice Rady z 21. marca 2018 o spoločnom 
systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb 
(COM(2018)0148) a odporúčanie Komisie z 21. marca 2018 týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, 
ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou (C(2018)1650).
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v rámci vyšetrovania Pandora Papers, ktoré boli zverejnené 3. októbra 2021,

– so zreteľom na stanovisko generálneho advokáta Légera z 2. mája 2006 vo veci C-
196/04 (Cadbury Schweppes plc a Cadbury Schweppes Overseas Ltd proti 
Commissioners of Inland Revenue)6,

– so zreteľom na odporúčanie Parlamentu Rade a Komisii z 13. decembra 2017 
v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam a daňových únikov (uznesenie výboru PANA)7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. januára 2021 o reforme zoznamu EÚ 
obsahujúceho daňové raje8,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. mája 2020 o akčnom pláne v oblasti 
komplexnej politiky Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu9,

– so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov 03/2021 z 26. januára 2021 
s názvom Výmena daňových informácií v EÚ: pevný základ, ale medzery 
vo vykonávaní,

– so zreteľom na balík opatrení Komisie proti praniu špinavých peňazí/financovaniu 
terorizmu (AML/CFT), ktorý bol prijatý 20. júla 2021,

– so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov 13/2021 z 28. júna 2021 
s názvom Úsilie EÚ v boji proti praniu špinavých peňazí v bankovom sektore je 
roztrieštené a vykonávanie je nedostatočné,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. júla 2020 s názvom Komplexná politika Únie 
na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – akčný plán 
Komisie a ďalší nedávny vývoj10,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o naliehavosti vypracovania čiernej 
listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí11,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. marca 2019 o finančnej trestnej činnosti, daňových 
únikoch a vyhýbaní sa daňovým povinnostiam12 (uznesenie TAX3),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. septembra 2019 o stave vykonávania právnych 
predpisov Únie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí13,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. apríla 2018 s názvom Ochrana investigatívnych 

6 ECLI:EU:C:2006:278.
7 Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 132.
8 Prijaté texty, P9_TA(2021)0022.
9 Ú. v. EÚ C 164, 13.5.2020, s. 21.
10 Prijaté texty, P9_TA(2020)0204.
11 Ú. v. EÚ C 23, 21.1.2021, s. 113.
12 Ú. v. EÚ C 108, 26.3.2021, s. 8.
13 Ú. v. EÚ C 171, 6.5.2021, s. 30.
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novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej14,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2019 o právnom štáte na Malte 
po najnovších odhaleniach v súvislosti s vraždou Daphne Caruanovej Galiziovej15,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže podľa prieskumov Eurobarometra uskutočnených v rokoch 2016 a 2018 zostal 
boj proti daňovým podvodom jednou z oblastí politiky s najsilnejšou podporou 
zvýšeného nárastu intervencií EÚ, hoci došlo k miernemu poklesu o jeden percentuálny 
bod zo 75 % na 74 %;

B. keďže pri použití najkonzervatívnejšieho vzorca pre rozdelenie má EÚ celosvetovo 
najvyššie straty v dôsledku presunu ziskov do daňových rajov a odhaduje sa, 
že každoročne prichádza približne o 20 % svojich príjmov z dane z príjmov 
právnických osôb;

C. keďže po finančnej kríze v rokoch 2008 až 2009 a sérii odhalení daňových únikov, 
agresívneho daňového plánovania, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a prania 
špinavých peňazí sa krajiny G20 dohodli na globálnom riešení týchto problémov 
na úrovni OECD prostredníctvom projektu BEPS, čo viedlo k vypracovaniu akčného 
plánu BEPS;

D. keďže primerané medzinárodné daňové predpisy sú kľúčom k predchádzaniu daňovým 
únikom a praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam a k vytvoreniu spravodlivého 
a účinného daňového systému, ktorý rieši nerovnosti a zabezpečuje istotu a stabilitu, 
čo sú predpoklady konkurencieschopnosti, ako aj rovnakých podmienok pre podniky, 
najmä pre malé a stredné podniky (MSP);

E. keďže EÚ pokračuje v boji proti cezhraničným daňovým podvodom, únikom a 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a praniu špinavých peňazí;

F. keďže odhady rozsahu daňových príjmov EÚ, o ktoré prichádza len v dôsledku 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam právnických osôb, sa pohybujú od 50 
do 70 miliárd EUR ročne, a keďže táto suma po zahrnutí ďalších faktorov, ako sú 
osobitné daňové režimy a neefektívny výber daní, dosahuje takmer 190 miliárd EUR;

G. keďže Parlament vo svojich uzneseniach TAXE16, TAX217 a TAX3 a v uznesení výboru 
PANA, ako aj v nedávnych správach FISC (Podvýbor pre daňové otázky) opakovane 
vyzval na reformu medzinárodného systému zdaňovania právnických osôb s cieľom 
riešiť problematiku daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam;

H. keďže podľa Europolu približne 0,7 – 1,2 % ročného hrubého domáceho produktu Únie 

14 Ú. v. EÚ C 390, 18.11.2019, s. 111.
15 Ú. v. EÚ C 255, 29.6.2021, s. 22.
16 Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2015 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach 
podobného charakteru alebo účinku (Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 51).
17 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2016 o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného 
charakteru alebo účinku (Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 79).
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súvisí s podozrivými finančnými činnosťami ako pranie špinavých peňazí spojené 
s korupciou, obchodovanie so zbraňami a ľuďmi, obchodovanie s drogami, daňové 
úniky a podvody, financovanie terorizmu a iné nezákonné činnosti, ktoré ovplyvňujú 
každodenný život ľudí v EÚ; keďže podľa údajov Europolu z 1,1 milióna oznámení 
o podozrivej činnosti v roku 2019 orgány verejnej moci podrobnejšie vyšetrovali len 
10 % (s veľkými rozdielmi medzi jednotlivými krajinami) a len 1,1 % ziskov z trestnej 
činnosti bolo nakoniec skonfiškovaných; keďže len daňové úniky podľa odhadov stoja 
členské štáty 825 miliárd EUR ročne; je znepokojený tým, že takáto nízka miera 
obvinení motivuje k ďalšej trestnej činnosti, keďže podvodníci čelia len malému riziku 
dôsledkov;

I. keďže je ťažké odhadnúť rozsah prania špinavých peňazí, pretože táto činnosť sa 
vzhľadom na svoj charakter nezverejňuje, pokiaľ nedôjde k jej odhaleniu, hoci je 
zrejmé, že predstavuje rastúci problém na celom svete; keďže podľa Úradu OSN 
pre drogy a kriminalitu sa ročne preperie ekvivalent 2,7 % celosvetového ročného 
hrubého domáceho produktu;

J. keďže Komisia začala proti väčšine členských štátov postupy v prípade nesplnenia 
povinnosti za to, že riadne netransponovali štvrtú smernicu o boji proti praniu špinavých 
peňazí18 do vnútroštátnych právnych predpisov;

K. keďže rámec Únie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
trpí nedostatkami pri presadzovaní pravidiel EÚ a nedostatočne účinným dohľadom 
a v tejto súvislosti bol v posledných rokoch priebežne posilňovaný s cieľom riešiť 
vznikajúce riziká;

L. keďže je potrebná silnejšia spolupráca medzi správnymi, súdnymi orgánmi a orgánmi 
presadzovania práva v rámci EÚ;

M. keďže Európska prokuratúra (EPPO), Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), 
Europol, Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach 
(Eurojust) a vnútroštátne finančné spravodajské jednotky robia neoceniteľnú prácu 
v boji proti cezhraničným podvodom, praniu špinavých peňazí a daňovým únikom 
a pri ich odhaľovaní; zdôrazňuje, že Európska prokuratúra za prvé štyri mesiace svojej 
činnosti (od júna 2021) začala už viac ako 300 vyšetrovaní s hodnotou 
4,6 miliardy EUR; keďže uvedené úrady a agentúry trpia chronickým nedostatkom 
zamestnancov a finančných zdrojov, pretože Rada ako jeden z rozpočtových orgánov 
nie je ochotná schváliť dostatočné ľudské a finančné zdroje počas ročného 
rozpočtového postupu okrem iného aj z dôvodu príliš obmedzeného rámca 
pre zamestnancov vo viacročnom finančnom rámci;

N. keďže Rada, najmä v súvislosti so zverejnením dokumentov Pandora Papers, musí 
preskúmať a zmeniť svoju pozíciu k ročnému rozpočtovému postupu pre rozpočet 
na rok 2022 a budúce rozpočty s cieľom posilniť ľudské a finančné zdroje Európskej 
prokuratúry, úradu OLAF, Europolu a Eurojustu; keďže je nevyhnutné zabezpečiť, 

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu 
finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, 
s. 73).
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aby orgány zodpovedné za boj proti podvodom mohli plniť svoj mandát s cieľom 
zabrániť vysokopostaveným politikom a superbohatým ľuďom vyhýbať sa plateniu 
spravodlivého podielu daní;

Vyšetrovanie Pandora Papers by nemalo viesť k scenáru bez zmien

1. berie na vedomie dokumenty Pandora Papers, ktoré Medzinárodné konzorcium 
investigatívnych novinárov zverejnilo 3. októbra 2021; v tejto súvislosti víta nepretržitú 
prácu novinárov a občianskej spoločnosti pri vyšetrovaní a zapájaní sa do boja proti 
praniu špinavých peňazí, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; 
podporuje výzvu verejnosti na lepšie uplatňovanie existujúcich daňových právnych 
predpisov a preskúmanie primeranosti medzinárodných daňových predpisov na ochranu 
základu dane;

2. berie na vedomie 2,94 terabajtu údajov, ktoré získalo Medzinárodné konzorcium 
investigatívnych novinárov a ktoré boli sprístupnené mediálnym partnerom na celom 
svete, pričom niektoré súbory pochádzajú zo 70. rokov minulého storočia, no väčšina 
z tých, ktoré Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov preskúmalo, bola 
vytvorená počas rokov 1996 až 2020;

3. konštatuje, že tento nový únik údajov sa pravdepodobne týka viac ako 330 politikov a 
verejných činiteľov z takmer 100 krajín vrátane 35 súčasných alebo bývalých hláv 
štátov a predsedov vlád;

4. je hlboko znepokojený skutočnosťou, že český premiér Andrej Babiš sa v dokumentoch 
Pandora Papers spomína ako osoba, ktorá využila offshore financovanie na nákup 
nehnuteľnosti vo Francúzsku a zároveň sa zúčastňovala na rozhodovaní v Európskej 
rade napr. o viacročnom finančnom rámci a právnych predpisoch proti praniu špinavých 
peňazí; vyvoláva otázky o motívoch rozhodnutí niektorých hláv štátov a predsedov vlád 
v Európskej rade a je mimoriadne znepokojený prevládajúcimi konfliktmi záujmov;

5. považuje dokumenty Pandora Papers za ďalší dôkaz toho, ako pokročil ťažkopádny boj 
proti daňovým rajom, offshore spoločnostiam a netransparentným trustom;

6. vyjadruje uznanie investigatívnej práci Medzinárodného konzorcia investigatívnych 
novinárov za jeho neoceniteľný prínos pri odhaľovaní tajných offshore praktík; v tejto 
súvislosti opätovne pripomína potrebu chrániť investigatívnu žurnalistiku pred 
strategickými žalobami proti verejnej účasti, ako aj pred osobným obťažovaním, 
zastrašovaním a ohrozovaním života;

7. vyzýva členské štáty, aby v nadväznosti na tieto odhalenia zintenzívnili svoj záväzok 
v boji proti daňovým podvodom, daňovým únikom a praniu špinavých peňazí, a to 
najmä prostredníctvom riadnej transpozície a uplatňovania právnych predpisov EÚ;

Vyšetrovanie Pandora Papers zdôrazňuje potrebu okamžitého a rozhodného konania 
zo strany Rady a Komisie

8. vyzýva Komisiu a vnútroštátne daňové správy, aby posúdili súbory údajov 
Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov z hľadiska možných slabých 
miest v súčasných právnych predpisoch EÚ a podali o tejto téme správu národným 
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parlamentom a Európskemu parlamentu;

9. opätovne pripomína univerzálne zásady spravodlivosti, transparentnosti a spolupráce 
v oblasti daní; opätovne vyzýva členské štáty, aby zjednodušili svoje daňové systémy 
s cieľom zabezpečiť spravodlivejšie zdaňovanie, daňovú istotu a investície do reálnej 
ekonomiky a znížiť tlak na daňové orgány, ktoré využívajú rozsiahle zdroje v boji proti 
daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam;

10. vyzýva členské štáty, aby riadne transponovali a uplatňovali právne predpisy EÚ 
o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zlepšili výmenu informácií medzi 
daňovými správami;

11. berie na vedomie, že daňová súťaž medzi členskými štátmi je súčasťou daňového 
poriadku EÚ, ako uviedol generálny advokát Léger vo svojom stanovisku 
z 2. mája 2006; v tejto súvislosti však zdôrazňuje, že negatívny vplyv agresívneho 
daňového plánovania vedie k narúšaniu základov dane členských štátov, čo spôsobuje 
neúmerné daňové zaťaženie tých jednotlivcov, podnikov a najmä MSP, ktorí 
dodržiavajú daňové právne predpisy;

12. berie na vedomie, že EÚ neustále prehodnocuje existujúce pravidlá v boji proti praniu 
špinavých peňazí, cezhraničným daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam, ktoré majú pozitívny vplyv na riadne fungovanie jednotného 
trhu a na ochranu základov dane a príjmov členských štátov, čo je predpokladom pre 
tvorbu pracovných miest, rast a najmä pre obnovu hospodárstva EÚ po pandémii 
COVID-19;

13. konštatuje, že cieľom navrhovaného balíka opatrení proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu je vyriešiť právne medzery a rozdiely a nejednotnosť 
v postupoch vykonávania v jednotlivých členských štátoch;

14. vyzýva Radu a Komisiu, aby ďalej rozvíjali právomoci Europolu a udelili tejto agentúre 
právomoci na vykonávanie vyšetrovaní v daňových záležitostiach;

15. vyzýva členské štáty, aby sa vo väčšej miere angažovali pri vykonávaní a uplatňovaní 
pravidiel EÚ v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, 
smernice o administratívnej spolupráci19, právnych predpisov proti praniu špinavých 
peňazí a odporúčaní Finančnej akčnej skupiny (FATF); vyzýva členské štáty, 
aby poverili Komisiu poskytovaním príslušných informácií o vykonávaní a uplatňovaní 
právnych predpisov EÚ v daňových záležitostiach Európskemu parlamentu;

16. berie na vedomie návrh rámca Komisie s názvom Podnikanie v Európe: Rámec 
pre zdaňovanie príjmov; očakáva návrhy Komisie týkajúce sa riešenia problematiky 
schránkových spoločností;

17. je znepokojený tým, že viaceré členské štáty nedodržali termín 10. januára 2020 

19 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 64, 
11.3.2011, s. 1).



PE698.005v01-00 8/10 RE\1241532SK.docx

SK

na transpozíciu piatej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí20 ani termín 
10. januára 2020 pre zriadenie registrov konečných užívateľov výhod v prípade 
podnikateľských subjektov a iných právnych subjektov a 10. marca 2020 v prípade 
trustov a podobných právnych štruktúr;

18. víta návrh Komisie na zriadenie orgánu EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu, ktorý by mal zohrávať dôležitú úlohu pri zlepšovaní výmeny 
informácií a spolupráce medzi finančnými spravodajskými jednotkami členských 
štátov;

19. víta skutočnosť, že Komisia v novom balíku opatrení na boj proti praniu špinavých 
peňazí a financovaniu terorizmu zlepšila pravidlá o konečných užívateľoch výhod a 
zahrnula nové požiadavky na zverejňovanie údajov, najmä povinnosť právnických osôb 
z krajín mimo EÚ registrovať informácie o svojom skutočnom vlastníctve v Únii, keď 
vstúpia do obchodného vzťahu s povinným subjektom EÚ alebo nadobudnú majetok 
v Únii;

20. víta návrh Komisie na vytvorenie jednotného súboru pravidiel v oblasti boja proti 
praniu špinavých peňazí;

21. opätovne zdôrazňuje svoju výzvu členským štátom, aby čo najskôr postupne zrušili 
všetky existujúce systémy citizenship by investment (občianstvo za investície) a 
residency by investment (pobyt za investície) s cieľom minimalizovať riziko prania 
špinavých peňazí a narušenia vzájomnej dôvery a integrity schengenského priestoru a 
eurozóny, ako aj ďalšie politické, hospodárske a bezpečnostné riziká pre Úniu a jej 
členské štáty;

22. vyzýva Komisiu, aby potrestala krajiny mimo EÚ, ktoré nespolupracujú pri dôležitých 
vyšetrovaniach EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí;

23. domnieva sa, že partnerské preskúmania FATF sú účinným nástrojom na posúdenie 
úrovne vykonávania odporúčaní FATF a všeobecnej výkonnosti krajiny v oblasti boja 
proti praniu špinavých peňazí;

24. poukazuje na potrebu lepšej spolupráce medzi správnymi, súdnymi orgánmi a orgánmi 
presadzovania práva v rámci EÚ;

Potreba nadviazať na známe nedostatky zo zoznamu EÚ obsahujúceho nespolupracujúce 
jurisdikcie

25. vyjadruje poľutovanie nad tým, že zoznam EÚ obsahujúci nespolupracujúce jurisdikcie 
nie je dostatočným nástrojom, a to aj napriek ďalším daňovým škandálom a 
znepokojujúcim správam novinárov a mimovládnych organizácií; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že ministri financií jednotlivých členských štátov ešte neprevzali svoju 
individuálnu a spoločnú zodpovednosť v boji proti daňovým rajom, offshorovým 

20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 
2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania 
terorizmu a o zmene smerníc 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 43).
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spoločnostiam a trustom, no zapojili sa do oslabovania súčasného zoznamu 
obsahujúceho nespolupracujúce jurisdikcie, ku ktorému došlo aj 5. októbra, keď z neho 
boli vyňaté Anguilla, Dominika a Seychely, čo vysiela nesprávny signál;

26. uznáva pozitívny vplyv, ktorý už tento zoznam nadobudol, vyjadruje však poľutovanie 
nad tým, že nie je využitý jeho plný potenciál, keďže jurisdikcie, ktoré sú v ňom 
v súčasnosti uvedené, pokrývajú menej než 2 % celosvetových strát daňových príjmov, 
v dôsledku čoho je zoznam neprehľadný a neúčinný21;

27. opätovne zdôrazňuje svoje výzvy, aby sa na úrovni EÚ reformovali a pravidelne 
aktualizovali zoznamy EÚ obsahujúce nespolupracujúce jurisdikcie a tretie krajiny, 
ktoré majú strategické nedostatky vo svojich mechanizmoch boja proti praniu špinavých 
peňazí a financovaniu terorizmu; vyzýva Komisiu a Radu, aby zaručili, že budú zahŕňať 
všetky príslušné jurisdikcie, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich 
mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu s cieľom 
vyhnúť sa daňovým povinnostiam; odporúča, aby sa postup vypracúvania zoznamu EÚ 
obsahujúceho nespolupracujúce jurisdikcie formalizoval, a to konkrétne 
prostredníctvom právne záväzného nástroja; vyzýva na väčšiu transparentnosť kritérií 
používaných v procese zaraďovania do zoznamu; domnieva sa, že táto reforma by sa 
mala uskutočniť do konca roka 2021 v snahe ochrániť EÚ pred ďalšími stratami 
príjmov v období po odznení pandémie COVID-19;

28. konštatuje, že zaraďovanie krajín mimo EÚ na zoznam EÚ má len málo 
bezprostredných a záväzných dôsledkov; domnieva sa, že proces zaraďovania 
na zoznam EÚ by mal byť spojený so sankciami, ktoré by boli účinným odstrašujúcim 
prostriedkom, a že revidovaný zoznam by mal byť prepojený so sankčným režimom;

Posilnenie medzinárodného úsilia na úrovni OECD/G20

29. opätovne pripomína, že boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu môže byť úspešný 
len vtedy, ak sa prijmú mnohostranné opatrenia na medzinárodnej úrovni, a že je 
nevyhnutné, aby Únia, ktorá bude aj naďalej celosvetovým lídrom v tomto boji, 
koordinovala svoje kroky s medzinárodnými aktérmi, napríklad v rámci OECD/G20; 
zdôrazňuje, že jednostranné opatrenia, aj keď sú veľmi ambiciózne, nemajú reálnu 
šancu na úspech a že takéto opatrenia navyše ohrozujú konkurencieschopnosť podnikov 
EÚ a poškodzujú investičné prostredie Únie;

30. víta ukončenie rokovaní o inkluzívnom rámci OECD/G20 a významnú reformu 
medzinárodného daňového systému, ktorá bola dokončená 8. októbra 2021;

°

° °

31. Poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam 

21 Správa Siete pre daňovú spravodlivosť z 20. novembra 2020 s názvom Stav daňovej spravodlivosti v roku 
2020.
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a parlamentom členských štátov.


