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Pozmeňujúci návrh 1
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Citácia 3 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
Európskemu parlamentu a Rade s názvom 
Akčný plán pre spravodlivé a jednoduché 
zdaňovanie na podporu stratégie obnovy, 
COM(2020) 312 final,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Citácia 3 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 15. júla 2020 s názvom Akčný plán pre 
spravodlivé a jednoduché zdaňovanie na 
podporu stratégie obnovy, COM(2020) 
312,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Citácia 3 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
Európskemu parlamentu a Rade s názvom 
Zdaňovanie podnikov v 21. storočí, 
COM(2021) 251 final,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Citácia 3 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 18. mája 2021 s názvom Zdaňovanie 
podnikov v 21. storočí, COM(2021) 251,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Gilles Boyer, Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Citácia 5 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 5 f (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
s názvom Zdaňovanie podnikov v 
21. storočí z 18. mája 2021,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Citácia 3 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 24. septembra 2020 s názvom Únia 
kapitálových trhov pre ľudí a podniky – 
nový akčný plán, COM(2020) 590,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Citácia 3 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na odporúčania pre 
jednotlivé krajiny a posúdenia Komisie 
týkajúce sa podstaty plánov na podporu 
obnovy a odolnosti v rámci európskeho 
semestra a Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Citácia 3 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery zasadnutia 
Rady ECOFIN z 1. decembra 1997 
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o daňovej politike – uznesenie Rady a 
zástupcov vlád členských štátov, 
zasadnutie Rady z 1. decembra 1997 
o kódexe správania pri zdaňovaní 
podnikov – zdanenie úspor,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Citácia 3 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Komisie zo 
septembra 2015 o daňových reformách v 
členských štátoch EÚ 2015 – Výzvy 
daňovej politiky pre hospodársky rast a 
fiškálnu udržateľnosť,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Citácia 3 e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na prehľad 
preferenčných daňových režimov 
členských štátov EÚ, ktorý vypracovala 
skupina pre kódex správania (zdaňovanie 
podnikov), preskúmaný od vytvorenia 
skupiny pre kódex správania v marci 1998 
(8602/1/20 REV 1),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
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Markus Ferber

Návrh uznesenia
Citácia 3 e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu OECD s 
názvom Reformy daňovej politiky v 
roku 2021, Špeciálne vydanie o daňovej 
politike počas pandémie COVID-19,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Citácia 3 f (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Európskeho 
parlamentu z vlastnej iniciatívy o reforme 
politiky EÚ v oblasti škodlivých daňových 
praktík (vrátane reformy skupiny pre 
kódex správania), 2020/2258(INI),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Citácia 3 f (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15
Marek Belka, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Citácia 5 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu o vykonávaní 
požiadaviek EÚ na výmenu daňových 
informácií: pokrok, získané poznatky 
a prekážky, ktoré treba prekonať 
(2020/2046(INI)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 5 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na inkluzívnu 
rámcovú dohodu OECD o 1. a 2. pilieri, 
ktorú schválili ministri financií skupiny 
G20 8. októbra 2021,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Gilles Boyer, Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Citácia 5 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Európskeho 
parlamentu o vykonávaní požiadaviek EÚ 
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na výmenu daňových informácií: pokrok, 
získané poznatky a prekážky, ktoré treba 
prekonať (2020/2046(INI)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 5 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu OECD z 
19. mája 2020 s názvom Daňová a 
fiškálna politika v reakcii na krízu 
spôsobenú koronavírusom: posilnenie 
dôvery a odolnosti,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Gilles Boyer, Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Citácia 5 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na akčný plán 
Komisie pre spravodlivé a jednoduché 
zdaňovanie na podporu stratégie obnovy, 
(COM(2020) 312 final),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Citácia 5 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na politický dokument 
MMF z 25. mája 2021 s názvom 
Zdaňovanie nadnárodných spoločností v 
Európe,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 5 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. januára 2019 o rodovej rovnosti a 
daňovej politike v EÚ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 5 e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na prieskum Komisie 
z roku 2020 s názvom Daňové politiky v 
Európskej únii,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
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Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 5 g (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu z 21. októbra 
2021 s názvom Pandora Papers: dôsledky 
pre úsilie v boji proti praniu špinavých 
peňazí, daňovým únikom a vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže otázka škodlivých daňových 
praktík sa analyzuje v správe jeho Výboru 
pre hospodárske a menové veci z 
21. júla 2021 o reforme politiky EÚ 
v oblasti škodlivých daňových praktík 
(vrátane reformy skupiny pre kódex 
správania);

A. keďže otázka škodlivých daňových 
praktík sa analyzovala v uznesení 
Parlamentu o reforme politiky EÚ 
v oblasti škodlivých daňových praktík 
(vrátane reformy skupiny pre kódex 
správania);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Gilles Boyer, Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Luis Garicano, Engin Eroglu, Stéphanie 
Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže otázka škodlivých daňových A. keďže Európsky parlament vo 
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praktík sa analyzuje v správe jeho Výboru 
pre hospodárske a menové veci z 
21. júla 2021 o reforme politiky EÚ 
v oblasti škodlivých daňových praktík 
(vrátane reformy skupiny pre kódex 
správania);

svojom uznesení zo 7. októbra 2021 
predložil návrhy na reformu politiky EÚ v 
oblasti škodlivých daňových praktík 
vrátane skupiny pre kódex správania pre 
zdaňovanie podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A a. keďže krátkodobé účinky 
pandémie COVID-19 a dlhodobej 
štrukturálnej transformácie vzhľadom na 
demografické trendy, digitalizáciu a 
prechod na hospodársky model s nižšími 
emisiami uhlíka mali vplyv na 
rozhodnutia členských štátov, pokiaľ ide o 
navrhovanie budúcich daňových politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A a. keďže Parlament plne dodržiava 
zásadu národnej daňovej suverenity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Claude Gruffat
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže hoci daňová politika zostáva 
vo veľkej miere zodpovednosťou 
členských štátov, pre jednotný trh je 
potrebný minimálny stupeň koordinácie pri 
stanovovaní daňovej politiky1;

B. keďže hoci daňová politika zostáva 
vo veľkej miere zodpovednosťou 
členských štátov, pre hospodársku a 
menovú úniu je potrebný vhodnejší rámec 
na zabezpečenie spolupráce a koordinácie 
v oblasti zdaňovania, najmä s cieľom 
dosiahnuť optimálne výsledky pri 
predchádzaní narúšaniu základu dane, 
dampingu a daňovej súťaži, a preto si 
vyžaduje určitý stupeň koordinácie alebo 
harmonizácie pri stanovovaní daňovej 
politiky1 ;

_________________ _________________
1 Ako sa stanovuje v článkoch 110 – 118 
ZFEÚ.

1 Ako sa stanovuje v článkoch 110 – 118 
ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže hoci daňová politika zostáva 
vo veľkej miere zodpovednosťou 
členských štátov, pre jednotný trh je 
potrebný minimálny stupeň koordinácie pri 
stanovovaní daňovej politiky1;

B. keďže hoci daňová politika zostáva 
zodpovednosťou členských štátov, pre 
jednotný trh je potrebný minimálny stupeň 
koordinácie pri stanovovaní daňovej 
politiky1 s cieľom dosiahnuť lepšie 
fungovanie jednotného trhu a zároveň 
dodržiavať jednomyseľné konanie Rady, 
pokiaľ ide o osobitný legislatívny postup;

_________________ _________________
1 Ako sa stanovuje v článkoch 110 – 118 
ZFEÚ.

1 Ako sa stanovuje v článkoch 110 – 118 
ZFEÚ.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže hoci daňová politika zostáva 
vo veľkej miere zodpovednosťou 
členských štátov, pre jednotný trh je 
potrebný minimálny stupeň koordinácie 
pri stanovovaní daňovej politiky1;

B. keďže hoci daňová politika zostáva 
vo veľkej miere zodpovednosťou 
členských štátov, pre jednotný trh je 
potrebná koordinácia pri stanovovaní 
daňovej politiky1, pričom vnútroštátne 
opatrenia majú vplyv na výber daní z 
iných členských štátov a môžu mať rušivý 
vplyv na spravodlivú hospodársku súťaž 
aj investície;

_________________ _________________
1 Ako sa stanovuje v článkoch 110 – 118 
ZFEÚ.

1 Ako sa stanovuje v článkoch 110 – 118 
ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže hoci daňová politika zostáva 
vo veľkej miere zodpovednosťou 
členských štátov, pre jednotný trh je 
potrebný minimálny stupeň koordinácie pri 
stanovovaní daňovej politiky1;

B. keďže hoci daňová politika zostáva 
vo veľkej miere zodpovednosťou 
členských štátov, pre jednotný trh je 
potrebný minimálny stupeň koordinácie pri 
stanovovaní daňovej politiky1, najmä 
pokiaľ ide o boj proti daňovým únikom;

_________________ _________________
1 Ako sa stanovuje v článkoch 110 – 118 
ZFEÚ.

1 Ako sa stanovuje v článkoch 110 – 118 
ZFEÚ.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže hoci daňová politika zostáva 
vo veľkej miere zodpovednosťou 
členských štátov, pre jednotný trh je 
potrebný minimálny stupeň koordinácie pri 
stanovovaní daňovej politiky1;

B. keďže daňová politika v zásade 
zostáva vo veľkej miere zodpovednosťou 
členských štátov, pre jednotný trh môže 
byť potrebný minimálny stupeň 
koordinácie pri stanovovaní daňovej 
politiky1;

_________________ _________________
1 Ako sa stanovuje v článkoch 110 – 118 
ZFEÚ.

1 Ako sa stanovuje v článkoch 110 – 118 
ZFEÚ.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 33
Gilles Boyer, Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže hoci daňová politika zostáva 
vo veľkej miere zodpovednosťou 
členských štátov, pre jednotný trh je 
potrebný minimálny stupeň koordinácie 
pri stanovovaní daňovej politiky1;

B. keďže hoci daňová politika zostáva 
vo veľkej miere zodpovednosťou 
členských štátov, pre jednotný trh je 
potrebná harmonizácia pri stanovovaní 
daňovej politiky1;

_________________ _________________
1 Ako sa stanovuje v článkoch 110 – 118 
ZFEÚ.

1 Ako sa stanovuje v článkoch 110 – 118 
ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
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Niels Fuglsang, Pedro Marques, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B a. keďže členské štáty naďalej 
prichádzajú o daňové príjmy v dôsledku 
škodlivých daňových praktík a odhady 
straty príjmov v dôsledku vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam právnických osôb 
sa pohybujú od 36 – 37 miliárd EUR1a do 
160 – 190 miliárd EUR1b ročne;
_________________
1a Európska komisia, Výročná správa o 
zdaňovaní z roku 2021
1b Dover, R. a kol.: „Zavedenie 
transparentnosti, koordinácie a 
konvergencie do politík dane z príjmov 
právnických osôb v Európskej únii, časť 
I: Posúdenie rozsahu agresívneho 
daňového plánovania“, Európsky 
parlament, Generálne riaditeľstvo pre 
parlamentné výskumné služby, oddelenie 
pre európsku pridanú hodnotu, september 
2015

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže fragmentácia daňovej 
politiky vytvára rôzne prekážky pre 
spoločnosti a občanov na jednotnom trhu 
vrátane právnej neistoty, byrokracie, rizika 
dvojitého zdanenia a ťažkostí pri 
žiadostiach o vrátenie dane; keďže tieto 
prekážky odrádzajú od cezhraničnej 
hospodárskej činnosti na jednotnom trhu; 

C. keďže fragmentácia daňovej 
politiky vytvára rôzne prekážky pre 
spoločnosti a občanov na jednotnom trhu 
vrátane právnej neistoty, byrokracie, rizika 
dvojitého zdanenia a ťažkostí pri 
žiadostiach o vrátenie dane; keďže tieto 
prekážky odrádzajú od cezhraničnej 
hospodárskej činnosti na jednotnom trhu; 
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keďže fragmentácia politiky vytvára aj 
riziká pre daňové orgány, ako je dvojité 
nezdanenie a možnosti arbitráže (napríklad 
daňové plánovanie);

keďže fragmentácia politiky vytvára aj 
riziká pre daňové orgány, ako je dvojité 
nezdanenie a možnosti arbitráže (napríklad 
agresívne daňové plánovanie); keďže 
niektoré daňové medzery medzi právnymi 
predpismi členských štátov alebo medzi 
členskými štátmi a tretími krajinami sa 
využívali ako systémy na vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže fragmentácia daňovej 
politiky vytvára rôzne prekážky pre 
spoločnosti a občanov na jednotnom trhu 
vrátane právnej neistoty, byrokracie, rizika 
dvojitého zdanenia a ťažkostí pri 
žiadostiach o vrátenie dane; keďže tieto 
prekážky odrádzajú od cezhraničnej 
hospodárskej činnosti na jednotnom trhu; 
keďže fragmentácia politiky vytvára aj 
riziká pre daňové orgány, ako je dvojité 
nezdanenie a možnosti arbitráže 
(napríklad daňové plánovanie);

C. keďže fragmentácia politiky môže 
vytvoriť priestor pre daňovú arbitráž, a 
teda riziká, ako je dvojité nezdanenie; 
keďže môže vytvoriť aj rôzne prekážky pre 
MSP, ktoré sa chcú zapojiť do 
cezhraničnej hospodárskej činnosti, 
a občanov na jednotnom trhu vrátane 
právnej neistoty a byrokracie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže fragmentácia daňovej C. keďže fragmentácia daňovej 
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politiky vytvára rôzne prekážky pre 
spoločnosti a občanov na jednotnom trhu 
vrátane právnej neistoty, byrokracie, rizika 
dvojitého zdanenia a ťažkostí pri 
žiadostiach o vrátenie dane; keďže tieto 
prekážky odrádzajú od cezhraničnej 
hospodárskej činnosti na jednotnom trhu; 
keďže fragmentácia politiky vytvára aj 
riziká pre daňové orgány, ako je dvojité 
nezdanenie a možnosti arbitráže (napríklad 
daňové plánovanie);

politiky vytvára rôzne prekážky pre 
občanov a spoločnosti v na jednotnom trhu 
vrátane právnej neistoty, byrokracie, rizika 
dvojitého zdanenia a ťažkostí pri 
žiadostiach o vrátenie dane; keďže tieto 
prekážky odrádzajú od cezhraničnej 
hospodárskej činnosti na jednotnom trhu; 
keďže fragmentácia politiky vytvára 
rovnako riziká pre daňové orgány, ako je 
dvojité nezdanenie a možnosti arbitráže 
(napríklad daňové plánovanie a agresívne 
praktiky vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam); keďže fragmentácia 
politiky zvyšuje náklady daňových 
orgánov na presadzovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže fragmentácia daňovej 
politiky vytvára rôzne prekážky pre 
spoločnosti a občanov na jednotnom trhu 
vrátane právnej neistoty, byrokracie, rizika 
dvojitého zdanenia a ťažkostí pri 
žiadostiach o vrátenie dane; keďže tieto 
prekážky odrádzajú od cezhraničnej 
hospodárskej činnosti na jednotnom trhu; 
keďže fragmentácia politiky vytvára aj 
riziká pre daňové orgány, ako je dvojité 
nezdanenie a možnosti arbitráže (napríklad 
daňové plánovanie);

C. keďže fragmentácia daňovej 
politiky vytvára rôzne prekážky pre 
spoločnosti a občanov na jednotnom trhu 
vrátane právnej neistoty, byrokracie, rizika 
dvojitého zdanenia a ťažkostí pri 
žiadostiach o vrátenie dane; keďže tieto 
prekážky odrádzajú od cezhraničnej 
hospodárskej činnosti na jednotnom trhu; 
keďže fragmentácia politiky vytvára aj 
riziká pre digitálnu správu v oblasti 
zdaňovania a daňové orgány, ako je 
dvojité nezdanenie a možnosti arbitráže 
(napríklad daňové plánovanie);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Gilles Boyer, Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, 
Stéphanie Yon-Courtin
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže fragmentácia daňovej 
politiky vytvára rôzne prekážky pre 
spoločnosti a občanov na jednotnom trhu 
vrátane právnej neistoty, byrokracie, rizika 
dvojitého zdanenia a ťažkostí pri 
žiadostiach o vrátenie dane; keďže tieto 
prekážky odrádzajú od cezhraničnej 
hospodárskej činnosti na jednotnom trhu; 
keďže fragmentácia politiky vytvára aj 
riziká pre daňové orgány, ako je dvojité 
nezdanenie a možnosti arbitráže (napríklad 
daňové plánovanie);

C. keďže fragmentácia daňovej 
politiky vytvára rôzne prekážky pre 
spoločnosti a občanov na jednotnom trhu 
vrátane právnej neistoty, byrokracie, rizika 
dvojitého zdanenia a ťažkostí pri 
žiadostiach o vrátenie dane; keďže tieto 
prekážky odrádzajú od cezhraničnej 
hospodárskej činnosti a môžu narušiť 
jednotný trh EÚ; keďže fragmentácia 
politiky vytvára aj riziká pre daňové 
orgány, ako je dvojité nezdanenie a 
možnosti arbitráže (napríklad daňové 
plánovanie);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže fragmentácia daňovej 
politiky vytvára rôzne prekážky pre 
spoločnosti a občanov na jednotnom trhu 
vrátane právnej neistoty, byrokracie, rizika 
dvojitého zdanenia a ťažkostí pri 
žiadostiach o vrátenie dane; keďže tieto 
prekážky odrádzajú od cezhraničnej 
hospodárskej činnosti na jednotnom trhu; 
keďže fragmentácia politiky vytvára aj 
riziká pre daňové orgány, ako je dvojité 
nezdanenie a možnosti arbitráže (napríklad 
daňové plánovanie);

C. keďže fragmentácia daňovej 
politiky môže vytvárať rôzne prekážky pre 
spoločnosti a občanov na jednotnom trhu 
vrátane právnej neistoty, byrokracie, rizika 
dvojitého zdanenia a ťažkostí pri 
žiadostiach o vrátenie dane; keďže tieto 
prekážky môžu odrádzať od cezhraničnej 
hospodárskej činnosti na jednotnom trhu; 
keďže fragmentácia politiky vytvára aj 
riziká pre daňové orgány, ako je dvojité 
nezdanenie a možnosti arbitráže (napríklad 
daňové plánovanie);

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 41
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C a. keďže zložitosť daňového systému 
má osobitný vplyv na bežných občanov a 
podnikateľov, pričom sa berú do úvahy 
ich obmedzené zdroje v porovnaní s 
nadnárodnými podnikmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže v rámci sociálneho trhového 
hospodárstva EÚ by primerané daňové 
úrovne a jednoduché a jasné daňové 
zákony nemali narúšať rozhodovanie 
hospodárskych subjektov; keďže riadne 
daňové politiky by mali podporovať 
vytváranie pracovných miest a 
hospodársky rast a zlepšovať 
konkurencieschopnosť EÚ a jej členských 
štátov;

D. keďže riadne daňové politiky by 
mali vyberať daňové príjmy na 
financovanie verejných politík a mali by 
sa navrhovať postupne, aby mohli plniť 
svoju redistributívnu úlohu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže v rámci sociálneho trhového 
hospodárstva EÚ by primerané daňové 
úrovne a jednoduché a jasné daňové 
zákony nemali narúšať rozhodovanie 
hospodárskych subjektov; keďže riadne 
daňové politiky by mali podporovať 
vytváranie pracovných miest a 
hospodársky rast a zlepšovať 
konkurencieschopnosť EÚ a jej členských 
štátov;

D. keďže v rámci sociálneho trhového 
hospodárstva EÚ by primerané daňové 
úrovne a jednoduché a jasné daňové 
zákony nemali narúšať rozhodovanie 
hospodárskych subjektov; keďže riadne 
daňové politiky by mali podporovať 
plnenie politických cieľov uvedených v 
článku 3 Zmluvy o EÚ vrátane plnej 
zamestnanosti, udržateľného rastu, 
sociálneho pokroku a zlepšovania 
konkurencieschopnosti EÚ a jej členských 
štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Claude Gruffat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže v rámci sociálneho trhového 
hospodárstva EÚ by primerané daňové 
úrovne a jednoduché a jasné daňové 
zákony nemali narúšať rozhodovanie 
hospodárskych subjektov; keďže riadne 
daňové politiky by mali podporovať 
vytváranie pracovných miest a 
hospodársky rast a zlepšovať 
konkurencieschopnosť EÚ a jej členských 
štátov;

D. keďže v rámci sociálneho trhového 
hospodárstva EÚ by primerané daňové 
úrovne a jednoduché a jasné daňové 
zákony mali byť čo najmenej rušivé; 
keďže holistické daňové systémy by mali 
plniť štyri ciele vrátane zvyšovania 
príjmov, prerozdelenia, preceňovania a 
zastúpenia, ktoré vedú k spravodlivej 
spoločnosti a udržateľnému a uhlíkovo 
neutrálnemu hospodárstvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)



PE697.827v01-00 22/111 AM\1240493SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D a. keďže sa zdá, že daňová súťaž v 
Európe ovplyvnila pokles sadzieb dane z 
príjmov právnických osôb, ktorý znížil 
priemernú sadzbu európskej dane z 
príjmov právnických osôb pod priemernú 
sadzbu v krajinách OECD1a; keďže podľa 
výročnej správy Komisie o zdaňovaní z 
roku 2021 sa v dôsledku vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam v EÚ ročne 
strácajú príjmy z daní z príjmov 
právnických osôb odhadom vo výške 36 – 
37 miliárd EUR;
_________________
1a Správa MMF, Taxing Multinationals in 
Europe, 2021: 
https://www.imf.org/en/Publications/Depa
rtmental-Papers-Policy-
Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-
Multinationals-in-Europe-50129

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D a. keďže oživenie hospodárstva a 
výzvy súvisiace s klimatickou krízou, 
ekologickou transformáciou a 
digitalizáciou hospodárstva zahŕňajú 
veľmi dôkladné zmeny a zvyšujú potrebu 
mobilizovať viac zdrojov a prehodnotiť 
súčasné daňové politiky, najmä mnohé 
medzery zakotvené v zložitých 
vnútroštátnych daňových politikách, aby 
bol tento prechod spravodlivý;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 47
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D a. keďže fiškálne opatrenia by 
nemali brániť súkromným iniciatívam, 
ktoré vytvárajú hospodársky rast, oživujú 
hospodárstvo krajín a podporujú 
vytváranie pracovných miest v EÚ;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 48
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D a. keďže daňová súťaž najmä pre 
členské štáty, ktoré majú nižšiu úroveň 
akumulovaného bohatstva alebo kvality 
života, je hlavným faktorom, ktorý 
prispieva k posilneniu ich hospodárskej a 
sociálnej súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D a. keďže vážená priemerná zákonná 
sadzba dane z príjmu právnických osôb v 
krajinách OECD klesla zo 46,52 % v roku 
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1980 na 2 585 % v roku 2020, čo 
predstavuje 44 % zníženie za posledných 
40 rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D a. keďže efektívne daňové systémy sa 
vyznačujú tým, že sú transparentné, 
ľahko sa dodržiavajú a vytvárajú 
konzistentné daňové príjmy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D b. keďže v nezávislom výskume2a sa 
uvádza, že členské štáty EÚ spoločne 
stratili viac príjmov z dane z príjmov 
právnických osôb pri presune príjmu do 
iných členských štátov EÚ než do tretích 
krajín; zdôrazňuje, že hlavnou príčinou 
tejto straty príjmov sú chýbajúce 
legislatívne oparenia proti agresívnym 
daňovým praktikám a škodlivej daňovej 
súťaži v rámci EÚ;
_________________
2a Thomas Tørsløv, Ludvig Wier a Gabriel 
Zucman, The Missing Profits of Nations, 
Pracovný dokument, apríl 2020, dostupné 
na https://missingprofits.world/
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže celková úroveň zdanenia sa 
medzi členskými štátmi značne líši, ako 
preukazuje skutočnosť, že pomer dane k 
HDP sa v roku 2019 pohyboval medzi 
22,1 % v Írsku a 46,1 % v Dánsku2; keďže 
celkovo je daňové zaťaženie v EÚ 
(40,1 %) vysoké aj v porovnaní s inými 
vyspelými hospodárstvami (priemer 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a 
rozvoj (OECD) v roku 2018 bol 34,3 %);

E. keďže celková úroveň zdanenia sa 
medzi členskými štátmi značne líši, ako 
preukazuje skutočnosť, že pomer dane k 
HDP sa v roku 2019 pohyboval medzi 
22,1 % v Írsku a 46,1 % v Dánsku2; keďže 
celkovo je daň k HDP v EÚ (40,1 %) 
vyššia v porovnaní s priemerom 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a 
rozvoj (OECD) v roku 2018 na úrovni 
34,3 %; keďže silná daňová súťaž v EÚ je 
hlavnou hnacou silou prudkého poklesu 
sadzby dane z príjmov právnických osôb, 
ktorý znížil priemernú sadzbu európskej 
dane z príjmov právnických osôb pod 
priemernú sadzbu v krajinách OECD;

_________________ _________________
2 Výročná správa Komisie o zdaňovaní za 
rok 2021, s. 24.

2 Výročná správa Komisie o zdaňovaní za 
rok 2021, s. 24.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže celková úroveň zdanenia sa 
medzi členskými štátmi značne líši, ako 
preukazuje skutočnosť, že pomer dane k 
HDP sa v roku 2019 pohyboval medzi 
22,1 % v Írsku a 46,1 % v Dánsku2; keďže 

E. keďže celková úroveň zdanenia sa 
medzi členskými štátmi značne líši, ako 
preukazuje skutočnosť, že pomer dane k 
HDP sa v roku 2019 pohyboval medzi 
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celkovo je daňové zaťaženie v EÚ 
(40,1 %) vysoké aj v porovnaní s inými 
vyspelými hospodárstvami (priemer 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj (OECD) v roku 2018 bol 34,3 %);

22,1 % v Írsku a 46,1 % v Dánsku2;

_________________ _________________
2 Výročná správa Komisie o zdaňovaní za 
rok 2021, s. 24.

2 Výročná správa Komisie o zdaňovaní za 
rok 2021, s. 24.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže celková úroveň zdanenia sa 
medzi členskými štátmi značne líši, ako 
preukazuje skutočnosť, že pomer dane k 
HDP sa v roku 2019 pohyboval medzi 
22,1 % v Írsku a 46,1 % v Dánsku2; keďže 
celkovo je daňové zaťaženie v EÚ (40,1 %) 
vysoké aj v porovnaní s inými vyspelými 
hospodárstvami (priemer Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 
v roku 2018 bol 34,3 %);

E. keďže celková úroveň zdanenia 
(chápané ako dane a povinné skutočné 
sociálne príspevky) sa medzi členskými 
štátmi značne líši, ako preukazuje 
skutočnosť, že pomer dane k HDP sa 
v roku 2019 pohyboval medzi 22,1 % 
v Írsku a 46,1 % v Dánsku2; keďže celkovo 
je daňové zaťaženie v EÚ (40,1 %) vyššie 
ako v niektorých iných vyspelých 
hospodárstvach (priemer Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 
v roku 2018 bol 34,3 %);

_________________ _________________
2 Výročná správa Komisie o zdaňovaní za 
rok 2021, s. 24.

2 Výročná správa Komisie o zdaňovaní za 
rok 2021, s. 24.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E a. keďže medzinárodná daňová 
súťaž vedie k suboptimálnym výsledkom v 
oblasti globálneho blahobytu z dôvodu 
neefektívne nízkych daňových sadzieb, 
keďže každá krajina sa snaží zatraktívniť 
svoj daňový systém v porovnaní s 
ostatnými krajinami2a; keďže 
hospodárska súťaž o priame zahraničné 
investície a skutočné hospodárske činnosti 
by sa preto mala zameriavať menej na 
zdaňovanie a viac na hybné sily, ako sú 
dobrá infraštruktúra, vysoká úroveň 
vzdelania, dostupná pracovná sila, právna 
istota, nezávislé súdnictvo, inovácie, 
výskum a vývoj, rozvoj MSP a kvalitná 
zdravotná starostlivosť, na ktorú sú 
potrebné daňové príjmy;
_________________
2a Správa MMF, Taxing Multinationals in 
Europe, 2021; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E a. keďže niektoré nadnárodné 
podniky majú trhové hodnoty nad HDP 
členských štátov, a preto majú väčší 
hospodársky prínos ako niektoré členské 
štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E b. keďže mnohé obchodné modely si 
nevyžadujú fyzickú infraštruktúru, aby 
mohli vykonávať transakcie so 
zákazníkmi a vytvárať zisky, čo niektorým 
nadnárodným digitálnym spoločnostiam 
umožňuje platiť takmer nulové dane zo 
svojich príjmov v EÚ; keďže tieto 
spoločnosti majú obrovský vplyv na 
spotrebiteľov a vnútorný trh EÚ, ale 
skoro vôbec neprispievajú k verejnému 
príjmu členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E c. keďže inkluzívnym rámcom 
OECD/G20 pre boj proti BEPS sa 
odsúhlasila dvojpilierová reforma 
medzinárodného daňového systému s 
cieľom riešiť problémy vyplývajúce 
z digitalizácie hospodárstva vrátane 
minimálnej efektívnej sadzby dane 
z príjmov právnických osôb vo výške 
15 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Gianna Gancia

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže počas pandémie sa mnoho 
krajín uchýlilo k daňovým reformám 
s cieľom podporiť hospodárstvo a len 
podsúbor týchto opatrení bol dočasný; 
keďže tieto daňové reformy zahŕňali 
opatrenia okamžitej pomoci podnikom a 
domácnostiam, napríklad odkázanie platby, 
posilnený prenos strát do budúcich období 
alebo zrýchlené vrátenie dane, ako aj 
stimulačné opatrenia zamerané na obnovu3;

F. keďže počas pandémie sa mnoho 
krajín uchýlilo k zavedeniu daňových 
ustanovení s cieľom podporiť 
hospodárstvo a len podsúbor týchto 
opatrení bol dočasný; keďže zahŕňali aj 
opatrenia okamžitej pomoci podnikom a 
domácnostiam, napríklad odkázanie platby, 
posilnený prenos strát do budúcich období 
alebo zrýchlené vrátenie dane, ako aj 
stimulačné opatrenia zamerané na obnovu3;

_________________ _________________
3 OECD, Tax Policy Reforms 2021 – 
Special Edition on Tax Policy during the 
COVID-19 Pandemic (Reformy daňovej 
politiky v roku 2021 – Špeciálne vydanie o 
daňovej politike počas pandémie COVID-
19) , 21. apríl 2021, s. 30.

3 OECD, Tax Policy Reforms 2021 – 
Special Edition on Tax Policy during the 
COVID-19 Pandemic (Reformy daňovej 
politiky v roku 2021 – Špeciálne vydanie o 
daňovej politike počas pandémie COVID-
19) , 21. apríl 2021, s. 30.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 60
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže mnohé vlády EÚ v rámci 
svojej reakcie na pandémiu COVID-19 
zaviedli fiškálne opatrenia zamerané na 
poskytovanie likvidity podnikom aj 
domácnostiam; keďže zdaňovanie 
spoločností by malo byť nástrojom na 
podporu obnovy prostredníctvom 
jednoduchých, stabilných a užívateľsky 
ústretových pravidiel pre MSP, ktoré 
nebránia oživeniu hospodárstva 
nadmerným daňovým zaťažením, ale skôr 
podporujú medzinárodné investície do 
ekonomík Únie;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 61
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže regresívne zmeny v 
zdaňovaní práce, podnikov, spotreby a 
majetku, ktoré je možné pozorovať v 
posledných desaťročiach v členských 
štátoch, viedli k oslabeniu 
prerozdeľovacej moci daňových systémov 
a prispeli k trendu zvyšovania príjmovej 
nerovnosti; keďže táto štrukturálna 
zmena v zdaňovaní presunula daňové 
zaťaženie na skupiny s nízkymi príjmami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže úsilie o oživenie 
hospodárstva sa musí posilniť reformami 
v oblasti zdaňovania, ktoré chránia práva 
daňových poplatníkov, znižujú byrokraciu 
a ich cieľom je znížiť daňové zaťaženie 
jednotlivcov aj spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže daňové reformy zamerané 
na rast presúvajú daňové zaťaženie z daní 
z príjmu a práce na spotrebné dane a 
dane z majetku, a ich cieľom je rozšíriť 
základ dane a zároveň znížiť daňové 
sadzby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže prípadné agresívne daňové 
plánovanie by sa malo riešiť v plánoch na 
podporu obnovy a odolnosti krajín, ktoré v 
tejto oblasti dostali odporúčania pre 
jednotlivé krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže dôvody vnútroštátnych 
reforiem daňovej politiky sa v jednotlivých 
prípadoch líšia a môžu odrážať 
štrukturálne charakteristiky ich 
hospodárstiev a môžu zahŕňať motívy, 
ako je zvýšenie spoľahlivosti a istoty 
zdaňovania, umožnenie hospodárskeho 
rastu, zvyšovanie príjmov, distribučné 
účely, stanovovanie stimulov na správanie 
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a udržanie kroku so štrukturálnymi 
zmenami v hospodárstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fc. keďže celkovo zostáva zloženie 
daňového mixu (daň z práce, spotreby, 
kapitálu, príjmu právnických osôb) v 
období rokov 2004 – 2019 vo všeobecnosti 
stabilné, pričom celková úroveň daňových 
príjmov sa mierne zvýšila1a;
_________________
1a Výročná správa EÚ o zdaňovaní za rok 
2021, s. 28

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fd. keďže zloženie daňového mixu 
(relatívny podiel práce, spotreby, kapitálu 
a iných daní) sa v EÚ výrazne líši, pričom 
niektoré členské štáty majú daňový mix 
priaznivejší pre rast než iné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
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Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fe. keďže posun smerom k daniam 
založeným na spotrebe nemusí 
nevyhnutne znamenať, že daňový systém 
bude regresívnejší;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že členské štáty môžu 
slobodne rozhodovať o svojich vlastných 
hospodárskych politikách, a najmä o 
svojich vlastných daňových politikách; 
pripomína však, že členské štáty musia 
vykonávať túto právomoc v súlade 
s právom Únie;

1. pripomína, že členské štáty môžu 
slobodne rozhodovať o svojich vlastných 
hospodárskych politikách, a najmä o 
svojich vlastných daňových politikách v 
rámci zmlúv EÚ, a pokiaľ sa právne 
predpisy EÚ transponujú a riadne 
vykonávajú; zdôrazňuje však, že daňové 
rozdiely a nadmerná daňová súťaž 
narúšajú medzinárodné rozdelenie 
kapitálu a výroby a cezhraničné účinky 
daňových politík iných krajín môžu de 
facto obmedziť daňovú suverenitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Gilles Boyer, Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Luis Garicano, Engin Eroglu, Stéphanie 
Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že členské štáty môžu 
slobodne rozhodovať o svojich vlastných 
hospodárskych politikách, a najmä o 
svojich vlastných daňových politikách; 
pripomína však, že členské štáty musia 
vykonávať túto právomoc v súlade 
s právom Únie;

1. pripomína, že členské štáty môžu 
slobodne rozhodovať o svojich vlastných 
hospodárskych politikách, ktoré môžu 
viesť k fragmentácii politík v daňovej 
oblasti a k nerovnakým podmienkam v 
rámci Únie, a najmä o svojich vlastných 
daňových politikách; pripomína však, že 
členské štáty musia vykonávať túto 
právomoc v súlade s právom Únie, čím 
umožnia spravodlivú hospodársku súťaž a 
zabránia akémukoľvek narušeniu 
jednotného trhu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že členské štáty môžu 
slobodne rozhodovať o svojich vlastných 
hospodárskych politikách, a najmä o 
svojich vlastných daňových politikách; 
pripomína však, že členské štáty musia 
vykonávať túto právomoc v súlade 
s právom Únie;

1. pripomína, že členské štáty môžu 
slobodne rozhodovať o svojich vlastných 
hospodárskych politikách, a najmä o 
svojich vlastných daňových politikách; 
pripomína však, že posledné desaťročia 
boli poznačené nekalou hospodárskou 
súťažou, a následne klesajúcim trendom 
sadzieb dane z príjmov právnických osôb, 
ktorý vedie k pretekom o dosiahnutie 
najnižšej sadzby; zdôrazňuje naliehavú 
potrebu koordinácie v daňovej politike zo 
strany členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Caroline Nagtegaal, Linea Søgaard-Lidell, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Ivars Ijabs, 
Billy Kelleher, Nicola Beer

Návrh uznesenia
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Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že členské štáty môžu 
slobodne rozhodovať o svojich vlastných 
hospodárskych politikách, a najmä o 
svojich vlastných daňových politikách; 
pripomína však, že členské štáty musia 
vykonávať túto právomoc v súlade 
s právom Únie;

1. pripomína, že členské štáty môžu 
slobodne rozhodovať o svojich vlastných 
hospodárskych politikách, a najmä o 
svojich vlastných daňových politikách; 
zdôrazňuje, že z toho logicky vyplýva, že 
rozhodnutia Rady týkajúce sa daňových 
záležitostí si vyžadujú jednomyseľnosť; 
pripomína však, že členské štáty musia 
vykonávať túto právomoc v súlade 
s právom Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Marek Belka, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že členské štáty môžu 
slobodne rozhodovať o svojich vlastných 
hospodárskych politikách, a najmä o 
svojich vlastných daňových politikách; 
pripomína však, že členské štáty musia 
vykonávať túto právomoc v súlade 
s právom Únie;

1. pripomína, že členské štáty môžu 
slobodne rozhodovať o svojich vlastných 
hospodárskych politikách, a najmä o 
svojich vlastných daňových politikách; 
pripomína však, že členské štáty musia 
vykonávať túto právomoc v súlade 
s právom Únie; pripomína existenciu 
článku 116 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje nezáväzný charakter 
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kódexu správania a skutočnosť, že v 
správe z 21. júla 2021 o reforme politiky 
EÚ týkajúcej sa škodlivých daňových 
praktík (vrátane reformy skupiny pre 
kódex správania) sa žiada o jeho 
záväznosť; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že členské štáty by si mohli zachovať 
škodlivý režim bez toho, aby čelili 
akýmkoľvek dôsledkom, a v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že krajiny EÚ 
zaradené na čierny zoznam sú zodpovedné 
za menej ako 2 % celosvetových daňových 
strát, zatiaľ čo pre porovnanie, členské 
štáty EÚ sú zodpovedné za 36 %3a;
_________________
3a Stav daňovej spravodlivosti v roku 2020 
– Sieť daňovej spravodlivosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva členské štáty, aby 
uskutočnili reformy daňových systémov s 
využitím príležitostí, ktoré vyplývajú z 
vplyvu európskych nástrojov zameraných 
na podporu oživenia hospodárstva; 
zdôrazňuje, že tieto reformy musia 
rešpektovať európsky fiškálny rámec; 
pripomína, že tieto reformy sa vykonávajú 
pri plnom rešpektovaní vnútroštátnych 
právomocí v daňových záležitostiach, ale 
silná koordinácia medzi členskými štátmi 
má za následok významnú pridanú 
hodnotu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 76
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že voľná daňová súťaž 
medzi štátmi Únie musí byť 
koordinovaná, aby sa uľahčili a podporili 
cezhraničné operácie ľudí a spoločností, a 
aby sa EÚ stala atraktívnym trhom pre 
medzinárodné investície na vnútroštátnej 
úrovni každého štátu, ako aj v celej Únii;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 77
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že v návrhu daňových 
politík by sa mal zohľadniť ich vplyv na 
rôzne sociálne skupiny, najmä na osoby s 
nízkymi príjmami a ženy; v tejto súvislosti 
pripomína body z uznesenia Európskeho 
parlamentu z 15. januára 2019 o rodovej 
rovnosti a daňovej politike v EÚ; vyzýva 
členské štáty, aby neobmedzovali 
progresívnu povahu svojich systémov 
dane z osobného príjmu, napríklad 
snahou o zjednodušenie týchto systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. pripomína, že škodlivé daňové 
praktiky môžu mať širokú škálu podôb a 
môžu zahŕňať aj politiky s vyššími 
skutočnými daňovými sadzbami; 
zdôrazňuje, že pojem spravodlivé daňové 
systémy nevyhnutne neznamená 
všeobecné zvýšenie daní; poukazuje na to, 
že vplyv oboch extrémov na vnútorný trh 
by sa mal považovať za narušenie trhu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 79
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 1 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1c. berie na vedomie, že súčasný 
rozhodovací proces v Rade sa ukázal ako 
neúčinný pri reagovaní na legislatívne 
potreby na podporu koordinácie medzi 
členskými štátmi a na boj proti škodlivým 
daňovým praktikám; žiada, aby sa 
preskúmali všetky možnosti, ktoré ponúka 
ZFEÚ; pripomína, že postup stanovený v 
článku 116 ZFEÚ sa môže uplatniť v 
prípade, keď škodlivé daňové praktiky 
narúšajú podmienku hospodárskej súťaže 
na vnútornom trhu, a že toto ustanovenie 
zmluvy nemení rozdelenie právomocí 
medzi Úniu a členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh uznesenia
Odsek 1 c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1c. domnieva sa, že daňová politika 
krajín by mala byť zamerané na 
zabezpečenie väčšej 
konkurencieschopnosti spoločností, 
podporu investícií súkromných iniciatív, 
vytvorenie väčšieho počtu pracovných 
miest a zabezpečenie toho, že štáty budú 
naďalej garantovať výber príjmov na 
financovanie svojich základných funkcií a 
trvalo udržateľného hospodárskeho a 
sociálneho rastu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 81
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 1 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1d. zdôrazňuje, že niektoré 
dvojstranné daňové zmluvy uzatvorené 
medzi krajinami EÚ a rozvojovými 
krajinami majú na rozvojové krajiny 
škodlivé účinky vrátane zvyšovania 
úrovne chudoby; konštatuje, že to nie je v 
súlade s duchom spolupráce 
predpovedaným v ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 1 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1e. zdôrazňuje, že nespravodlivé a 
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regresívne dane, ako je DPH, vykazujú 
vzostupný trend v Európskej únii a 
predstavujú 7,1 % HDP, zatiaľ čo 
spravodlivejšie dane, ako sú dane z 
príjmov právnických osôb, sú na ústupe a 
predstavujú len 2,8 % HDP; zdôrazňuje, 
že tento trend nesmeruje správnym 
smerom, keďže rozdiel medzi týmito 
údajmi bol v roku 2006 o jeden 
percentuálny bod nižší;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 1 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1f. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
sa zdá, že Komisia vynakladá väčšie úsilie 
na monitorovanie a znižovanie verejných 
výdavkov zahrnutých do plánov obnovy 
členských štátov než na vytvorenie 
dostatočných vlastných zdrojov na 
financovanie plánu obnovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva, že odhadované 
náklady veľkých spoločností na 
dodržiavanie daňových predpisov dosahujú 
približne 2 % zaplatenej dane, kým odhad 
pre malé a stredné podniky (MSP) je 30 % 

2. poznamenáva, že odhadované 
náklady veľkých spoločností (MNE) na 
dodržiavanie daňových predpisov dosahujú 
približne 2 % zaplatenej dane, kým odhad 
pre malé a stredné podniky (MSP) je 30 % 
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zaplatených daní4; zaplatených daní4; ďalej poznamenáva, že 
empirické dôkazy naznačujú, že zisky 
nadnárodných podnikov sa zvyčajne 
zdaňujú menej než zisky domácich 
podnikov, čo odráža presun ziskov z 
prepojených subjektov s vysokými daňami 
na tie s nízkymi daňami;

_________________ _________________
4 Oznámenie Komisie z 15. júla 2020 s 
názvom Akčný plán pre spravodlivé a 
jednoduché zdaňovanie na podporu 
stratégie obnovy, s. 6 (COM(2020)0312).

4 Oznámenie Komisie z 15. júla 2020 s 
názvom Akčný plán pre spravodlivé a 
jednoduché zdaňovanie na podporu 
stratégie obnovy, s. 6 (COM(2020)0312).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že rozdiely 
vo vnútroštátnych daňových režimoch 
predstavujú prekážky pre MSP, ktoré sa 
pokúšajú pôsobiť cezhranične; zdôrazňuje, 
že MSP majú v porovnaní s nadnárodnými 
podnikmi menej zdrojov na výdavky na 
dodržiavanie daňových predpisov 
a daňovú optimalizáciu; poukazuje na to, 
že podiel výdavkov používaných na 
dodržiavanie daňových predpisov je pre 
MSP vyšší ako pre nadnárodné podniky;

3. zdôrazňuje, že rozdiely 
vo vnútroštátnych daňových režimoch 
predstavujú prekážky pre MSP, ktoré sa 
pokúšajú pôsobiť cezhranične; zdôrazňuje, 
že MSP majú v porovnaní s nadnárodnými 
podnikmi menej zdrojov na výdavky na 
dodržiavanie daňových predpisov, zatiaľ 
čo nadnárodné podniky sa môžu zapájať 
do agresívneho daňového plánovania; 
poukazuje na to, že podiel výdavkov 
používaných na dodržiavanie daňových 
predpisov je pre MSP vyšší ako pre 
nadnárodné podniky; pripomína, že 
niektoré členské štáty vypracovali systémy, 
ktoré by zisky dosiahnuté v 
medzinárodnom kontexte zdaňovali 
nižšou sadzbou, ako je vnútroštátna 
nominálna sadzba, čím by sa MSP dostali 
do konkurenčnej nevýhody3a;
_________________
3a 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
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ner/detail/en/IP_19_5578

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že rozdiely 
vo vnútroštátnych daňových režimoch 
predstavujú prekážky pre MSP, ktoré sa 
pokúšajú pôsobiť cezhranične; zdôrazňuje, 
že MSP majú v porovnaní s nadnárodnými 
podnikmi menej zdrojov na výdavky na 
dodržiavanie daňových predpisov a daňovú 
optimalizáciu; poukazuje na to, že podiel 
výdavkov používaných na dodržiavanie 
daňových predpisov je pre MSP vyšší ako 
pre nadnárodné podniky;

3. zdôrazňuje, že rozdiely 
vo vnútroštátnych daňových režimoch 
môžu predstavovať prekážky pre MSP, 
ktoré sa pokúšajú pôsobiť cezhranične; 
zdôrazňuje, že MSP majú v porovnaní 
s nadnárodnými podnikmi menej zdrojov 
na výdavky na dodržiavanie daňových 
predpisov a daňovú optimalizáciu; 
poukazuje na to, že podiel výdavkov 
používaných na dodržiavanie daňových 
predpisov je pre MSP vyšší ako pre 
nadnárodné podniky;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 87
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že rozdiely 
vo vnútroštátnych daňových režimoch 
predstavujú prekážky pre MSP, ktoré sa 
pokúšajú pôsobiť cezhranične; zdôrazňuje, 
že MSP majú v porovnaní s nadnárodnými 
podnikmi menej zdrojov na výdavky na 
dodržiavanie daňových predpisov 
a daňovú optimalizáciu; poukazuje na to, 
že podiel výdavkov používaných na 
dodržiavanie daňových predpisov je pre 

3. zdôrazňuje, že rozdiely 
vo vnútroštátnych daňových režimoch 
predstavujú prekážky pre MSP, ktoré sa 
pokúšajú pôsobiť cezhranične; zdôrazňuje, 
že MSP majú v porovnaní s nadnárodnými 
podnikmi menej zdrojov na výdavky na 
dodržiavanie daňových predpisov a daňové 
plánovanie, a preto sú ohrozené 
vnútroštátnymi opatreniami zameranými 
na prilákanie ziskov nadnárodných 
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MSP vyšší ako pre nadnárodné podniky; podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. upozorňuje na riziká a vplyvy, 
ktoré môže pre MSP znamenať zavedenie 
nových zelených a digitálnych daní vo 
vnútroštátnych režimoch, a to z dôvodu 
vysokých požiadaviek na výkon, ako aj 
nadmerných nákladov na dodržiavanie 
predpisov spojených s týmito novými 
daňovými povinnosťami;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 89
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že harmonizácia 
daňového základu, ako je spoločný základ 
dane z príjmov právnických osôb alebo 
rámec „Podnikanie v Európe: rámec pre 
zdaňovanie príjmov“, by mohla znížiť 
náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP, ktoré pôsobia vo viac 
ako jednom členskom štáte;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
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Gilles Boyer, Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Luis Garicano, Engin Eroglu, Stéphanie 
Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že harmonizácia 
daňového základu, ako je spoločný základ 
dane z príjmov právnických osôb alebo 
rámec „Podnikanie v Európe: rámec pre 
zdaňovanie príjmov“, by mohla znížiť 
náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP, ktoré pôsobia vo viac 
ako jednom členskom štáte;

4. víta oznámenie Komisie o 
zdaňovaní podnikov v 21. storočí, v 
ktorom sa uvádza, že „neexistencia 
spoločného systému dane z príjmov 
právnických osôb na jednotnom trhu 
predstavuje prekážku pre 
konkurencieschopnosť (...) a to vytvára 
konkurenčnú nevýhodu v porovnaní s 
trhmi tretích krajín“; zdôrazňuje, že 
harmonizácia daňového základu, ako je 
spoločný základ dane z príjmov 
právnických osôb alebo rámec „Podnikanie 
v Európe: rámec pre zdaňovanie príjmov“, 
by mohla znížiť náklady na dodržiavanie 
daňových predpisov pre MSP, ktoré 
pôsobia vo viac ako jednom členskom 
štáte; so záujmom očakáva návrh 
Európskej komisie o BEFIT, ktorý sa 
očakáva v roku 2023, a vyzýva členské 
štáty, aby sa urýchlene dohodli na 
ambicióznom návrhu jednotného súboru 
pravidiel EÚ o dani z príjmov právnických 
osôb, ktorým sa zabezpečí spravodlivejšie 
rozdelenie daňových práv medzi 
členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že harmonizácia 
daňového základu, ako je spoločný základ 

4. poznamenáva, že harmonizácia 
daňového základu, ako je spoločný základ 
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dane z príjmov právnických osôb alebo 
rámec „Podnikanie v Európe: rámec pre 
zdaňovanie príjmov“, by mohla znížiť 
náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP, ktoré pôsobia vo viac 
ako jednom členskom štáte;

dane z príjmov právnických osôb alebo 
rámec „Podnikanie v Európe: rámec pre 
zdaňovanie príjmov (BEFIT) by mohla 
znížiť náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP, ktoré pôsobia vo viac 
ako jednom členskom štáte; opakuje, že 
zdanenie ziskov tam, kde sa uskutočňujú 
hospodárske činnosti, umožní vládam 
ponúknuť rovnaké podmienky pre svoje 
MSP, ktoré bojujú s nespravodlivou 
konkurenciou nadnárodných podnikov; 
zdôrazňuje potrebu zdaniť spoločnosti na 
základe spravodlivého a účinného vzorca 
na rozdelenie daňových práv medzi 
krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Caroline Nagtegaal, Linea Søgaard-Lidell, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík, Billy 
Kelleher, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že harmonizácia 
daňového základu, ako je spoločný základ 
dane z príjmov právnických osôb alebo 
rámec „Podnikanie v Európe: rámec pre 
zdaňovanie príjmov“, by mohla znížiť 
náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP, ktoré pôsobia vo viac 
ako jednom členskom štáte;

4. poznamenáva, že harmonizácia 
daňového základu, ako je spoločný základ 
dane z príjmov právnických osôb alebo 
rámec „Podnikanie v Európe: rámec pre 
zdaňovanie príjmov“, by mohla znížiť 
náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP, ktoré pôsobia vo viac 
ako jednom členskom štáte; zdôrazňuje, že 
jeho navrhované zavedenie nesmie viesť k 
priamemu alebo nepriamemu zdaňovaniu 
podnikov zo strany EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
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Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že harmonizácia 
daňového základu, ako je spoločný základ 
dane z príjmov právnických osôb alebo 
rámec „Podnikanie v Európe: rámec pre 
zdaňovanie príjmov“, by mohla znížiť 
náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP, ktoré pôsobia vo viac 
ako jednom členskom štáte;

4. poznamenáva, že harmonizácia 
daňového základu, ako je spoločný základ 
dane z príjmov právnických osôb 
dohodnutý v rámci OECD, by mohla 
znížiť náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP, ktoré pôsobia vo viac 
ako jednom členskom štáte;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 94
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že harmonizácia 
daňového základu, ako je spoločný základ 
dane z príjmov právnických osôb alebo 
rámec „Podnikanie v Európe: rámec pre 
zdaňovanie príjmov“, by mohla znížiť 
náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP, ktoré pôsobia vo viac 
ako jednom členskom štáte;

4. poznamenáva, že harmonizácia 
daňového základu, ako je spoločný základ 
dane z príjmov právnických osôb alebo 
rámec „Podnikanie v Európe: rámec pre 
zdaňovanie príjmov“, by mohla znížiť 
náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP, ktoré pôsobia vo viac 
ako jednom členskom štáte, a zároveň 
prispieť aj k navrhnutiu spravodlivejšieho 
systému zdaňovania v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že harmonizácia 4. poznamenáva, že harmonizácia 
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daňového základu, ako je spoločný základ 
dane z príjmov právnických osôb alebo 
rámec „Podnikanie v Európe: rámec pre 
zdaňovanie príjmov“,  by mohla znížiť 
náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP, ktoré pôsobia vo viac 
ako jednom členskom štáte;

daňového základu, ako je spoločný základ 
dane z príjmov právnických osôb alebo 
rámec BEFIT „Podnikanie v Európe: 
rámec pre zdaňovanie príjmov“, by mohla 
znížiť náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP, ktoré pôsobia vo viac 
ako jednom členskom štáte;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 96
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. berie na vedomie myšlienku 
postupného uplatňovania jednotného 
zdaňovania v EÚ, pričom ako prvý krok 
by sa vzorec na prideľovanie mohol 
použiť len na zisky nad bežnou hodnotou; 
zdôrazňuje, že 1. Pilier nedávnej dohody 
OECD/G20 vedie k prerozdeleniu 
takýchto nadmerných ziskov do jurisdikcií 
trhu; vyzýva Komisiu, aby zvážila 
rozšírenie zásad 1. piliera OECD v EÚ s 
nižšími prahovými hodnotami, vyšším 
prideľovaním a komplexnejším vzorcom 
zahŕňajúcim hmatateľné aktíva a 
zamestnanosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. poukazuje na to, že zverejnenie 
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návrhu Komisie BEFIT sa očakáva v 
roku 2023 a jeho schválenie sa môže 
odložiť o niekoľko rokov; nabáda 
Komisiu a členské štáty, aby hľadali 
krátkodobejšie riešenia na podporu 
činností MSP v rámci Spoločenstva a na 
zníženie nákladov na dodržiavanie 
daňových predpisov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 98
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. zaväzuje sa, že Podvýbor pre 
daňové otázky (FISC) v Európskom 
parlamente bude v dialógu s odborníkmi, 
národnými parlamentmi a občanmi 
rozvíjať hlavné zásady predtým, ako 
Európska komisia v roku 2023 predloží 
návrh BEFIT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že mnohé členské štáty 
aj EÚ zaviedli osobitné režimy 
zvýhodňujúce MSP, ako sú osobitné 
pravidlá v oblasti DPH s cieľom vyrovnať 
vyššie skutočné daňové sadzby a vyššie 
náklady na dodržiavanie daňových 

5. konštatuje, že mnohé členské štáty 
aj EÚ zaviedli osobitné režimy 
zvýhodňujúce MSP, ako sú osobitné 
pravidlá v oblasti DPH s cieľom vyrovnať 
vyššie skutočné daňové sadzby a vyššie 
náklady na dodržiavanie daňových 
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predpisov pre MSP; zdôrazňuje, že kým 
takéto osobitné zaobchádzanie je vo 
všeobecnosti pozitívne, mohlo by pri ňom 
hroziť zavedenie ďalších narušení a ďalšie 
zvyšovanie celkovej zložitosti systému;

predpisov pre MSP; zdôrazňuje, že kým 
takéto osobitné zaobchádzanie je vo 
všeobecnosti pozitívne, mohlo by pri ňom 
hroziť zavedenie ďalších narušení a ďalšie 
zvyšovanie celkovej zložitosti systému; 
zdôrazňuje tiež, že osobitné režimy, ako sú 
nižšie sadzby dane z príjmu právnických 
osôb, nútia osoby s vysokými príjmami, 
aby zahrnuli vyhýbanie sa progresívnemu 
zdaneniu príjmov fyzických osôb; 
konštatuje, že odvetvie podnikov v 
súčasnosti tvorí väčšiu časť celého 
hospodárstva v dôsledku pretekov o 
dosiahnutie najnižšej sadzby dane z 
príjmov právnických osôb a posunu od 
zdaňovania príjmov fyzických osôb k 
zdaňovaniu príjmov právnických osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že mnohé členské štáty 
aj EÚ zaviedli osobitné režimy 
zvýhodňujúce MSP, ako sú osobitné 
pravidlá v oblasti DPH s cieľom vyrovnať 
vyššie skutočné daňové sadzby a vyššie 
náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP; zdôrazňuje, že kým 
takéto osobitné zaobchádzanie je vo 
všeobecnosti pozitívne, mohlo by pri ňom 
hroziť zavedenie ďalších narušení a ďalšie 
zvyšovanie celkovej zložitosti systému;

5. konštatuje, že mnohé členské štáty 
aj EÚ zaviedli osobitné režimy 
zvýhodňujúce MSP, ako sú osobitné 
pravidlá v oblasti DPH s cieľom vyrovnať 
vyššie skutočné daňové sadzby a vyššie 
náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP; zdôrazňuje, že kým 
takéto osobitné zaobchádzanie, ak sa vo 
veľkej miere využíva, je vo všeobecnosti 
pozitívne, mohlo by pri ňom hroziť 
zavedenie ďalších narušení a ďalšie 
zvyšovanie celkovej zložitosti systému; 
zatiaľ zdôrazňuje, že daňová súťaž je 
hlavným mechanizmom, ktorý pomáha 
členským štátom identifikovať a 
odstraňovať medzery a nedostatky 
zodpovedné za daňové úniky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 101
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že mnohé členské štáty 
aj EÚ zaviedli osobitné režimy 
zvýhodňujúce MSP, ako sú osobitné 
pravidlá v oblasti DPH s cieľom vyrovnať 
vyššie skutočné daňové sadzby a vyššie 
náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP; zdôrazňuje, že kým 
takéto osobitné zaobchádzanie je vo 
všeobecnosti pozitívne, mohlo by pri ňom 
hroziť zavedenie ďalších narušení a ďalšie 
zvyšovanie celkovej zložitosti systému;

5. konštatuje, že mnohé členské štáty 
aj EÚ zaviedli osobitné režimy 
zvýhodňujúce MSP, ako sú osobitné 
pravidlá v oblasti DPH s cieľom vyrovnať 
vyššie skutočné daňové sadzby a vyššie 
náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP; zdôrazňuje, že kým 
takéto osobitné zaobchádzanie je vo 
všeobecnosti pozitívne, hoci by pri ňom 
na jednej strane mohlo hroziť zavedenie 
ďalších narušení a ďalšie zvyšovanie 
celkovej zložitosti systému, na strane 
druhej sa preukázalo ako účinné pre MSP 
malých rozmerov s výlučne alebo 
prevažne vnútornou činnosťou 
v členskom štáte;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 102
Gianna Gancia

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že mnohé členské štáty 
aj EÚ zaviedli osobitné režimy 
zvýhodňujúce MSP, ako sú osobitné 
pravidlá v oblasti DPH s cieľom vyrovnať 
vyššie skutočné daňové sadzby a vyššie 
náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP; zdôrazňuje, že kým 
takéto osobitné zaobchádzanie je vo 
všeobecnosti pozitívne, mohlo by pri ňom 
hroziť zavedenie ďalších narušení a ďalšie 

5. konštatuje, že mnohé členské štáty 
aj EÚ zaviedli osobitné režimy 
zvýhodňujúce MSP, ako sú osobitné 
pravidlá v oblasti DPH s cieľom vyrovnať 
vyššie skutočné daňové sadzby a vyššie 
náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP; zdôrazňuje, že kým 
takéto osobitné zaobchádzanie je vo 
všeobecnosti pozitívne, hoci by pri ňom 
na jednej strane mohlo hroziť zavedenie 
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zvyšovanie celkovej zložitosti systému; ďalších narušení a ďalšie zvyšovanie 
celkovej zložitosti systému, na strane 
druhej sa preukázalo ako účinné pre MSP 
malých rozmerov s výlučne alebo 
prevažne vnútornou činnosťou 
v členskom štáte;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 103
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že mnohé členské štáty 
aj EÚ zaviedli osobitné režimy 
zvýhodňujúce MSP, ako sú osobitné 
pravidlá v oblasti DPH s cieľom vyrovnať 
vyššie skutočné daňové sadzby a vyššie 
náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP; zdôrazňuje, že kým 
takéto osobitné zaobchádzanie je vo 
všeobecnosti pozitívne, mohlo by pri ňom 
hroziť zavedenie ďalších narušení a ďalšie 
zvyšovanie celkovej zložitosti systému;

5. konštatuje, že mnohé členské štáty 
aj EÚ zaviedli osobitné režimy 
zvýhodňujúce MSP, ako sú osobitné 
pravidlá v oblasti DPH s cieľom vyrovnať 
vyššie skutočné daňové sadzby a vyššie 
náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov pre MSP; zdôrazňuje, že kým 
takéto osobitné zaobchádzanie je vo 
všeobecnosti pozitívne, mohlo by pri ňom 
hroziť zavedenie ďalších narušení, ďalšie 
možnosti daňových únikov a ďalšie 
zvyšovanie celkovej zložitosti systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje, že nadnárodné podniky 
sú hospodárske subjekty, ktoré majú 
najväčší prospech z hospodárskych výhod 
jednotného trhu; považuje za nevyhnutné 
obnoviť spravodlivú hospodársku súťaž 
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medzi MSP a nadnárodnými podnikmi, a 
preto žiada Komisiu, aby posúdila 
uskutočniteľnosť jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva členské štáty, aby navrhli 
daňové výhody pre MSP spôsobom, ktorý 
je v súlade s celkovým daňovým režimom 
a nepodnecuje MSP, aby zostali malé;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že účinný daňový 
systém s nízkymi priemernými daňovými 
sadzbami je menej citlivý na daňové úniky 
a optimalizáciu daní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. berie na vedomie, že MSP sú často 
menej schopné absorbovať alebo 
financovať straty v porovnaní s väčšími 
spoločnosťami z dôvodu obmedzenejších 
peňažných tokov; v tejto súvislosti víta 
odporúčanie Komisie členským štátom z 
18. mája 2021 o daňovom riešení strát 
počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 a vyzýva členské štáty, aby 
tieto odporúčania zohľadnili;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Gilles Boyer, Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Koordinácia daňovej politiky Harmonizácia daňovej politiky

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje, že spoločný trh v EÚ s 
voľným pohybom výrobných faktorov a 
úzke hospodárske vzťahy so susednými 
krajinami mimo EÚ (vrátane Nórska, 
Švajčiarska a Spojeného kráľovstva) 
priniesli veľké obchodné, investičné a 
finančné toky medzi európskymi 
krajinami; konštatuje, že táto hlboká 
vzájomná prepojenosť bez 
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koordinovaných daňových pravidiel, ako 
sú minimálne sadzby alebo spoločne 
vymedzené základy dane, však zvýšila 
citlivosť voči základom a sadzbám dane 
iných krajín, čím sa zväčšili najmä 
presahy dane z príjmu právnických osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Gilles Boyer, Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že EÚ vytvorila 
koordinačné mechanizmy, ako sú postupy 
vzájomného partnerského preskúmania v 
rámci skupiny pre kódex správania a 
odporúčania pre jednotlivé krajiny v rámci 
európskeho semestra; poukazuje na to, že 
Komisia v rámci odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny na rok 2020 odporučila šiestim 
členským štátom, aby obmedzili agresívne 
daňové plánovanie;

6. zdôrazňuje, že fragmentácia 
vnútroštátnych daňových politík môže 
mať rušivý vplyv na jednotný trh EÚ a 
môže byť škodlivá pre hospodárstvo EÚ; 
víta, že EÚ vytvorila koordinačné 
mechanizmy, ako sú postupy vzájomného 
partnerského preskúmania v rámci skupiny 
pre kódex správania a odporúčania pre 
jednotlivé krajiny v rámci európskeho 
semestra; domnieva sa, že oba tieto 
mechanizmy treba zreformovať; 
zdôrazňuje, že v rámci skupiny pre kódex 
správania členské štáty opätovne 
skúmajú, menia alebo rušia svoje 
existujúce daňové opatrenia, ktoré 
predstavujú škodlivú daňovú súťaž, a 
zdržia sa aj zavedenia nových opatrení v 
budúcnosti; v tejto súvislosti víta pozíciu 
Európskeho parlamentu z októbra 2021, v 
ktorej vyzýva na reformu kritérií, rozsahu 
pôsobnosti a riadenia skupiny pre kódex 
správania s cieľom zabezpečiť 
spravodlivé zdaňovanie v rámci Európskej 
únie; poukazuje na to, že Komisia v rámci 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny na 
rok 2020 odporučila šiestim členským 
štátom, aby obmedzili agresívne daňové 
plánovanie, pripomína, že Mechanizmus 
na podporu obnovy a odolnosti a 
odporúčania pre jednotlivé krajiny 
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vrátane tých, ktoré sa týkajú zdaňovania, 
sú úzko prepojené, ako sa stanovuje v 
nariadení o zriadení Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že EÚ vytvorila 
koordinačné mechanizmy, ako sú postupy 
vzájomného partnerského preskúmania v 
rámci skupiny pre kódex správania a 
odporúčania pre jednotlivé krajiny v rámci 
európskeho semestra; poukazuje na to, že 
Komisia v rámci odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny na rok 2020 odporučila šiestim 
členským štátom, aby obmedzili agresívne 
daňové plánovanie;

6. poznamenáva, že EÚ vytvorila 
koordinačné mechanizmy, ako sú postupy 
vzájomného partnerského preskúmania v 
rámci skupiny pre kódex správania a 
odporúčania pre jednotlivé krajiny v rámci 
európskeho semestra; poukazuje na to, že 
Komisia v rámci odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny na rok 2020 odporučila šiestim 
členským štátom, aby obmedzili agresívne 
daňové plánovanie; ; víta skutočnosť, že 
Komisia začlenila odporúčania pre 
jednotlivé krajiny do posudzovania 
národných plánov podpory obnovy a 
odolnosti; vyzýva Komisiu, aby sa z 
odporúčania pre jednotlivé krajiny, 
pokiaľ ide o agresívne daňové plánovanie, 
stala pravidelná súčasť európskeho 
semestra a aby sa ďalej rozšírilo nad 
rámec zdaňovania príjmov právnických 
osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že EÚ vytvorila 
koordinačné mechanizmy, ako sú postupy 
vzájomného partnerského preskúmania v 
rámci skupiny pre kódex správania a 
odporúčania pre jednotlivé krajiny v rámci 
európskeho semestra; poukazuje na to, že 
Komisia v rámci odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny na rok 2020 odporučila šiestim 
členským štátom, aby obmedzili agresívne 
daňové plánovanie;

6. poznamenáva, že EÚ vytvorila 
koordinačné mechanizmy, ako sú postupy 
vzájomného partnerského preskúmania v 
rámci skupiny pre kódex správania a 
odporúčania pre jednotlivé krajiny v rámci 
európskeho semestra; poukazuje na to, že 
Komisia v rámci odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny na rok 2020 odporučila šiestim 
členským štátom, aby obmedzili agresívne 
daňové plánovanie; poukazuje na to, že je 
potrebné vytvoriť priestor na užšiu 
spoluprácu medzi členskými štátmi s 
cieľom podporiť úlohu fiškálnych politík 
ako nástroja na oživenie hospodárstva 
EÚ;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 113
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že EÚ vytvorila 
koordinačné mechanizmy, ako sú postupy 
vzájomného partnerského preskúmania v 
rámci skupiny pre kódex správania a 
odporúčania pre jednotlivé krajiny v rámci 
európskeho semestra; poukazuje na to, že 
Komisia v rámci odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny na rok 2020 odporučila šiestim 
členským štátom, aby obmedzili agresívne 
daňové plánovanie;

6. poznamenáva, že EÚ vytvorila 
koordinačné mechanizmy, ako sú postupy 
vzájomného partnerského preskúmania v 
rámci skupiny pre kódex správania a 
odporúčania pre jednotlivé krajiny v rámci 
európskeho semestra; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že kritériá 
používané na hodnotenie členských štátov 
sú slabšie ako kritériá používané v 
súvislosti s jurisdikciami tretích krajín v 
procese zaraďovania do zoznamu EÚ; 
poukazuje na to, že Komisia v rámci 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny na 
rok 2020 odporučila Cypru, Maďarsku, 
Írsku, Luxembursku, Malte a Holandsku, 
aby obmedzili agresívne daňové 
plánovanie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 114
Gilles Boyer, Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že od roku 2011 sa v 
smernici o administratívnej spolupráci 
stanovujú pravidlá spolupráce medzi 
daňovými orgánmi členských štátov s 
cieľom zabezpečiť riadne fungovanie 
jednotného trhu; víta skutočnosť, že od 
roku 2011 sa rozsah pôsobnosti smernice 
neustále rozširuje na nové oblasti s 
cieľom obmedziť daňové podvody a 
vyhýbanie sa daňovým povinnostiam; víta 
správu Európskeho parlamentu o 
vykonávaní prijatú v septembri 2021, v 
ktorej sa identifikujú nedostatky v 
účinnom vykonávaní smernice o 
administratívnej spolupráci členskými 
štátmi a zdôrazňuje potreba posilniť 
výmenu informácií medzi vnútroštátnymi 
daňovými orgánmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. uznáva pozitívny vplyv odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny na podporu 
potrebných daňových reforiem v tých 
členských štátoch, ktoré dostali 
odporúčanie týkajúce sa agresívneho 
daňového plánovania, ako sú reformy 
podmienených zrážkových daní z 
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licenčných poplatkov a úrokových platieb 
v prípade zneužívania jurisdikcií s nízkou 
sadzbou dane alebo platieb do jurisdikcií s 
nízkou sadzbou dane; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že niektoré členské 
štáty ešte neriešili odporúčania pre 
jednotlivé krajiny týkajúce sa daní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. má záujem vedieť, či 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti prispieva k lepšiemu 
dodržiavaniu a vykonávaniu odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny; vyzýva Komisiu, 
aby podala správu o vplyve Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti na 
vykonávanie a odporúčania pre jednotlivé 
krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. berie na vedomie úlohu EÚ v 
oblasti nepriamych daní s cieľom 
zabezpečiť vytvorenie a fungovanie 
vnútorného trhu a zabrániť narušeniu 
hospodárskej súťaže; v tejto súvislosti 
berie na vedomie existujúce obmedzenia 
osobitného legislatívneho postupu na 
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realizáciu týchto cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. domnieva sa, že sociálna 
zodpovednosť podnikov v oblasti daní je 
silným nástrojom; domnieva sa, že 
Komisia v rámci plánu obnovy a odolnosti 
takisto posudzuje, ako majú členské štáty 
v úmysle bojovať proti agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že sa vytratilo 
hodnotenie daňových prvkov členských 
štátov, ktoré môžu uľahčiť agresívne 
daňové plánovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Holandsko oneskorilo vykonávanie 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny o 
uľahčení agresívneho daňového 
plánovania a nepostúpilo svoje plány 
podpory obnovy a odolnosti Komisii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 120
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že ideálna úroveň 
koordinácie daňových politík je 
medzinárodná úroveň prostredníctvom 
G20/OECD; konštatuje, že v minulosti 
bolo pravdepodobnejšie, že Rada prijme 
daňové návrhy EÚ založené na 
medzinárodných dohodách;

7. zdôrazňuje, že ideálna úroveň 
koordinácie daňových politík je 
medzinárodná úroveň prostredníctvom 
G20/OECD; konštatuje, že v minulosti 
bolo pravdepodobnejšie, že Rada prijme 
daňové návrhy EÚ založené na 
medzinárodných dohodách; naliehavo 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
spolupracovali a zabezpečili transpozíciu 
inkluzívnej rámcovej dohody o týchto 
dvoch pilieroch do práva EÚ, ako to 
oznámila predsedníčka Komisie vo svojom 
vyhlásení o zámere týkajúcom sa stave 
Únie za rok 2021; uznáva, že hospodárska 
integrácia EÚ si vyžaduje väčšiu 
koordináciu ako iné hospodárske oblasti; 
konštatuje, že EÚ pri preklade projektu 
BEPS 15 týkajúceho sa projektu 
narúšania základu dane a presunu ziskov 
z OECD/G20 zašla ešte ďalej a doplnila 
do smernice o boji proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam pravidlá týkajúce 
sa kontrolovanej zahraničnej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že ideálna úroveň 
koordinácie daňových politík je 
medzinárodná úroveň prostredníctvom 
G20/OECD; konštatuje, že v minulosti 
bolo pravdepodobnejšie, že Rada prijme 

7. zdôrazňuje, že ideálna úroveň 
koordinácie daňových politík je 
medzinárodná úroveň prostredníctvom 
G20/OECD; zdôrazňuje však, že rozvojové 
krajiny by sa mali plne zapojiť do procesu 
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daňové návrhy EÚ založené na 
medzinárodných dohodách;

rokovaní; konštatuje, že v minulosti bolo 
pravdepodobnejšie, že Rada prijme daňové 
návrhy EÚ založené na medzinárodných 
dohodách; zdôrazňuje však, že ani OECD, 
ani skupina G20 nemajú v tomto zmysle 
zákonodarnú právomoc, vyzýva Komisiu, 
aby pokročila prostredníctvom 
transpozície posledných výsledkov 
rokovaní o európskych právnych 
predpisoch a aby bola ambicióznejšia 
zavedením 25 % minimálnej sadzby dane 
z príjmov právnických osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že ideálna úroveň 
koordinácie daňových politík je 
medzinárodná úroveň prostredníctvom 
G20/OECD; konštatuje, že v minulosti 
bolo pravdepodobnejšie, že Rada prijme 
daňové návrhy EÚ založené na 
medzinárodných dohodách;

7. zdôrazňuje, že ideálna úroveň 
koordinácie daňových politík je 
medzinárodná úroveň prostredníctvom, 
okrem iného, G20/OECD; konštatuje, že 
v minulosti bolo vzhľadom na pravidlo 
jednomyseľnosti pravdepodobnejšie, že 
Rada prijme daňové návrhy EÚ založené 
na medzinárodných dohodách; zdôrazňuje 
však, že návrhy Európskej komisie a 
jednostranné opatrenia na úrovni 
členských štátov predstavujú zásadný krok 
k nájdeniu globálneho riešenia, ak takéto 
globálne riešenie neexistuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že ideálna úroveň 
koordinácie daňových politík je 
medzinárodná úroveň prostredníctvom 
G20/OECD; konštatuje, že v minulosti 
bolo pravdepodobnejšie, že Rada prijme 
daňové návrhy EÚ založené na 
medzinárodných dohodách;

7. zdôrazňuje, že ideálna úroveň 
koordinácie daňových politík je 
medzinárodná úroveň prostredníctvom 
G20/OECD; konštatuje, že v minulosti 
bolo pravdepodobnejšie, že Rada prijme 
daňové návrhy EÚ založené na 
medzinárodných dohodách; pripomína, že 
Komisia vo svojom oznámení o zdaňovaní 
podnikov v 21. storočí oznámila návrh 
smernice, ktorá odráža štandardné 
pravidlá OECD s potrebnými úpravami na 
uplatňovanie druhého piliera o 
minimálnom účinnom zdaňovaní;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 124
Gilles Boyer, Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že ideálna úroveň 
koordinácie daňových politík je 
medzinárodná úroveň prostredníctvom 
G20/OECD; konštatuje, že v minulosti 
bolo pravdepodobnejšie, že Rada prijme 
daňové návrhy EÚ založené na 
medzinárodných dohodách;

7. zdôrazňuje, že s cieľom 
maximalizovať dosah, ideálna úroveň 
koordinácie daňových politík je 
medzinárodná úroveň prostredníctvom 
G20/OECD; uznáva však, že 
medzinárodné  rokovania v oblasti 
zdaňovania často čelia ťažkostiam pri 
dosahovaní konsenzu, a preto sú pomalé 
pri riešení nedostatkov medzinárodného 
daňového systému; v tomto prípade 
odporúča, aby Európska únia išla 
príkladom a odstránila tieto nedostatky 
bez toho, aby boli dotknuté prebiehajúce 
medzinárodné rokovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
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Niels Fuglsang, Pedro Marques, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že ideálna úroveň 
koordinácie daňových politík je 
medzinárodná úroveň prostredníctvom 
G20/OECD; konštatuje, že v minulosti 
bolo pravdepodobnejšie, že Rada prijme 
daňové návrhy EÚ založené na 
medzinárodných dohodách;

7. zdôrazňuje, že ideálna úroveň 
koordinácie daňových politík je 
medzinárodná úroveň prostredníctvom 
G20/OECD; konštatuje, že v minulosti 
bolo pravdepodobnejšie, že Rada prijme 
daňové návrhy EÚ založené na 
medzinárodných dohodách; v tejto 
súvislosti nabáda členské štáty, aby 
presadzovali podobné medzinárodné 
dohody, ktoré budú riešiť preteky o 
dosiahnutie najnižšej sadzby dane v 
oblasti daní z kapitálových ziskov a daní z 
príjmu fyzických osôb pre vysoko 
mobilných jednotlivcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Niels Fuglsang, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že ideálna úroveň 
koordinácie daňových politík je 
medzinárodná úroveň prostredníctvom 
G20/OECD; konštatuje, že v minulosti 
bolo pravdepodobnejšie, že Rada prijme 
daňové návrhy EÚ založené na 
medzinárodných dohodách;

7. zdôrazňuje, že koordináciou 
daňových politík na medzinárodnej úrovni 
sa podarilo v posledných rokoch 
dosiahnuť významné výsledky; konštatuje, 
že v minulosti bolo pravdepodobnejšie, že 
Rada prijme daňové návrhy EÚ založené 
na medzinárodných dohodách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan
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Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
spolupráce medzi vnútroštátnymi 
daňovými správami pri koordinácii 
lepšieho výberu príjmov a boji proti 
nekalým daňovým praktikám; v tejto 
súvislosti pripomína odporúčania 
uznesenia Európskeho parlamentu zo 
16. septembra 2021 o vykonávaní 
požiadaviek EÚ na výmenu daňových 
informácií: získané poznatky a prekážky, 
ktoré treba prekonať; konkrétne: 
rozšírenie rozsahu pôsobnosti rámca DAC 
s cieľom zahrnúť príjmy alebo 
nefinančné aktíva, pričom sa zdôrazňuje 
obmedzená kvalita vymieňaných 
informácií, pričom požaduje prísnejšie 
postupy presadzovania na úrovni 
členských štátov a posúdenie účinnosti ich 
systémov monitorovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. pripomína, že všetky existujúce 
smernice v daňových záležitostiach museli 
prejsť jednomyseľným postupom v Rade, 
ktorý viedol k slabším pravidlám; 
pripomína tiež, že mnohé z týchto 
nástrojov prešli revíziami, napríklad 
smernica o materských a dcérskych 
spoločnostiach; pripomína tiež, že Rada 
stále blokuje revíziu smernice o úrokoch a 
licenčných poplatkoch alebo konečný 
režim DPH; konštatuje, že v dôsledku 
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toho tieto nástroje EÚ nebránia veľkým 
daňovým výpadkom a agresívnej daňovej 
súťaži medzi členskými štátmi; preto 
konštatuje, že ťažkosti, ktoré sa vyskytli v 
Rade pri riešení daňových výziev, 
poukazujú na potrebu prejsť v daňových 
záležitostiach na kvalifikovanú väčšinu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. s osobitným dôrazom na potreby 
MSP a s cieľom uľahčiť obchodovanie 
na jednotnom trhu by Komisia mala v 
spolupráci s členskými štátmi vytvoriť pre 
podniky webový informačný portál Únie o 
DPH;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. berie na vedomie stiahnutie 
návrhu spoločného konsolidovaného 
základu pre dane z príjmov právnických 
osôb; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila podrobný návrh jednotného 
súboru pravidiel dane z príjmov 
právnických osôb pre EÚ v rámci BEFIT;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 131
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že takmer všetky členské štáty s 
výnimkou Fínska a Švédska odmietli 
udeliť Parlamentu prístup k príslušným 
údajom na posúdenie vykonávania 
ustanovení smernice DAC; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že Komisia 
neposkytla Parlamentu prístup k 
príslušným údajom, ktoré má k dispozícii; 
konštatuje, že toto odmietnutie nie je v 
súlade s požiadavkami na väčšiu 
transparentnosť a spoluprácu v daňových 
záležitostiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
postup stanovený v článku 116 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, podľa ktorého 
Európsky parlament a Rada konajú v 
súlade s riadnym legislatívnym postupom 
vtedy, ak škodlivé daňové praktiky vedú k 
narušeniu trhu v rámci Únie, sa ešte 
nikdy nevyužil; domnieva sa, že článok 
116 ZFEÚ možno použiť na stanovenie 
minimálnych noriem a harmonizáciu 
daňových pravidiel v EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. víta, že sa v uplynulom desaťročí 
dosiahol významný pokrok v oblasti 
spolupráce medzi daňovými orgánmi 
členských štátov; podporuje ďalšie 
diskusie medzi členskými štátmi s cieľom 
posilniť administratívnu spoluprácu, 
keďže významný pokrok sa už dosiahol;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 7 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7c. víta najnovšie pokroky v oblasti 
vykazovania podľa jednotlivých krajín, 
pričom zdôrazňuje význam 
transparentných a štandardizovaných 
údajov o činnosti podnikov, ktoré 
umožňujú lepšiu kontrolu; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že v záujme 
dosiahnutia kompromisu Rada obmedzila 
povinnosť spoločností zverejňovať 
informácie len o svojich operáciách v 
členských štátoch EÚ a krajinách 
uvedených na zozname EÚ obsahujúcom 
nespolupracujúce jurisdikcie, pričom 
vylúčila tretie krajiny, ktoré sa v 
skutočnosti správajú ako daňové raje, ale 
ešte nie sú uvedené na zozname; do textu 
bola zahrnutá „úniková klauzula 
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spoločnosti“, ktorá umožňuje výnimku z 
oznamovania pre „citlivých obchodných 
informácií“; má sa to vzťahovať len na 
spoločnosti s ročným konsolidovaným 
obratom vyšším ako 750 miliónov EUR, 
čo vylučuje 85 – 90 % nadnárodných 
podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 7 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7d. víta pracovnú skupinu pre prax 
daňového plánovania v roku 2013, ktorá 
sa bude zaoberať verejnými obvineniami z 
priaznivého daňového zaobchádzania s 
niektorými spoločnosťami (najmä vo 
forme daňových rozhodnutí);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Gilles Boyer, Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Luis Garicano, Engin Eroglu, Stéphanie 
Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poukazuje na to, že v oblastiach, 
ktoré sú veľmi dôležité pre fungovanie 
jednotného trhu a únie kapitálových trhov, 
je potrebná väčšia harmonizácia 
prostredníctvom lepšej koordinácie 
členských štátov alebo opatrení EÚ;

8. poukazuje na to, že v oblastiach, 
ktoré sú veľmi dôležité pre fungovanie 
jednotného trhu, ako je zdaňovanie, a únie 
kapitálových trhov, je potrebná väčšia 
harmonizácia prostredníctvom lepšej 
koordinácie členských štátov alebo 
opatrení EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 137
Gilles Boyer, Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Luis Garicano, Engin Eroglu, Stéphanie 
Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že členské štáty stále 
používajú rôzne kritériá na určenie 
štatútu daňovej rezidencie, čo vytvára 
riziko dvojitého zdanenia alebo dvojitého 
nezdanenia; v tejto súvislosti pripomína 
akčný plán Komisie z júla 2020, v ktorom 
sa oznamuje legislatívny návrh Komisie 
na roky 2022/2023, v ktorom sa objasňuje, 
kde sa daňoví poplatníci, ktorí pôsobia 
cezhranične v EÚ, majú považovať za 
rezidentov na daňové účely; so záujmom 
očakáva tento návrh Komisie, ktorý by 
mal byť zameraný na zabezpečenie 
konzistentnejšieho určovania daňovej 
rezidencie na jednotnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že digitalizácia a 
veľké spoliehanie sa na nehmotné aktíva, 
ktoré predstavujú výzvy pre súčasný 
daňový systém, si vyžadujú vyššiu úroveň 
koordinácie politiky; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že niektoré členské 
štáty urýchlene zaviedli vnútroštátne 
digitálne dane napriek prebiehajúcich 
rokovaniam na úrovni EÚ a OECD; 

9. poznamenáva, že digitalizácia a 
veľké spoliehanie sa na nehmotné aktíva, 
ktoré predstavujú výzvy pre súčasný 
daňový systém, si vyžadujú vyššiu úroveň 
koordinácie politiky;
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zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne opatrenia 
by sa mali po zavedení účinného 
medzinárodného riešenia postupne 
zrušiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že digitalizácia a 
veľké spoliehanie sa na nehmotné aktíva, 
ktoré predstavujú výzvy pre súčasný 
daňový systém, si vyžadujú vyššiu úroveň 
koordinácie politiky; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že niektoré členské 
štáty urýchlene zaviedli vnútroštátne 
digitálne dane napriek prebiehajúcich 
rokovaniam na úrovni EÚ a OECD; 
zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne opatrenia 
by sa mali po zavedení účinného 
medzinárodného riešenia postupne zrušiť;

9. poznamenáva, že digitalizácia a 
veľké spoliehanie sa na nehmotné aktíva, 
ktoré predstavujú výzvy pre súčasný 
daňový systém, si vyžadujú vyššiu úroveň 
koordinácie politiky; poznamenáva, že 
niektoré členské štáty urýchlene zaviedli 
vnútroštátne digitálne dane napriek 
prebiehajúcich rokovaniam na úrovni EÚ a 
OECD; zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne 
opatrenia by sa mali po zavedení účinného 
medzinárodného riešenia postupne zrušiť; 
pripomína, že EÚ schválila digitálny 
poplatok ako súčasť vlastných zdrojov na 
financovanie nástroja obnovy 
NextGenerationEU, a naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby predložila alternatívne 
návrhy, ktoré budú zlučiteľné s 
medzinárodným záväzkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Gilles Boyer, Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že digitalizácia a 9. poznamenáva, že digitalizácia a 
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veľké spoliehanie sa na nehmotné aktíva, 
ktoré predstavujú výzvy pre súčasný 
daňový systém, si vyžadujú vyššiu úroveň 
koordinácie politiky; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že niektoré členské 
štáty urýchlene zaviedli vnútroštátne 
digitálne dane napriek prebiehajúcich 
rokovaniam na úrovni EÚ a OECD; 
zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne opatrenia 
by sa mali po zavedení účinného 
medzinárodného riešenia postupne zrušiť;

veľké spoliehanie sa na nehmotné aktíva, 
ktoré predstavujú výzvy pre súčasný 
daňový systém, si vyžadujú vyššiu úroveň 
harmonizácie politiky; víta, že niektoré 
členské štáty urýchlene zaviedli 
vnútroštátne digitálne dane napriek 
prebiehajúcich rokovaniam na úrovni EÚ a 
OECD; zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne 
opatrenia vytvorili pozitívny tlak na 
medzinárodné rokovania a že 
koordinované európske riešenie je ešte 
naliehavejšie; zdôrazňuje, že tieto 
vnútroštátne opatrenia by sa mali po 
zavedení účinného medzinárodného 
riešenia zahŕňajúceho rovnaké aspekty 
postupne zrušiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že digitalizácia a 
veľké spoliehanie sa na nehmotné aktíva, 
ktoré predstavujú výzvy pre súčasný 
daňový systém, si vyžadujú vyššiu úroveň 
koordinácie politiky; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že niektoré členské 
štáty urýchlene zaviedli vnútroštátne 
digitálne dane napriek prebiehajúcich 
rokovaniam na úrovni EÚ a OECD; 
zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne opatrenia 
by sa mali po zavedení účinného 
medzinárodného riešenia postupne zrušiť;

9. poznamenáva, že digitalizácia a 
veľké spoliehanie sa na nehmotné aktíva, 
ktoré predstavujú výzvy pre súčasný 
daňový systém, si vyžadujú vyššiu úroveň 
koordinácie politiky; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že niektoré členské 
štáty urýchlene zaviedli vnútroštátne 
digitálne dane napriek prebiehajúcich 
rokovaniam na úrovni EÚ a OECD; 
zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne opatrenia 
by sa mali po zavedení účinného 
medzinárodného riešenia postupne zrušiť, 
aby nenarúšali konkurencieschopnosť 
národných alebo európskych trhov, a 
nepoškodzovali spoločnosti v digitálnom 
sektore a iných strategických sektoroch, 
najmä MSP;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 142
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že digitalizácia a 
veľké spoliehanie sa na nehmotné aktíva, 
ktoré predstavujú výzvy pre súčasný 
daňový systém, si vyžadujú vyššiu úroveň 
koordinácie politiky; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že niektoré členské 
štáty urýchlene zaviedli vnútroštátne 
digitálne dane napriek prebiehajúcich 
rokovaniam na úrovni EÚ a OECD; 
zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne opatrenia 
by sa mali po zavedení účinného 
medzinárodného riešenia postupne zrušiť;

9. poznamenáva, že digitalizácia a 
veľké spoliehanie sa na nehmotné aktíva, 
ktoré predstavujú výzvy pre súčasný 
daňový systém, si vyžadujú vyššiu úroveň 
koordinácie politiky pri vytváraní 
rovnakých podmienok a zabezpečení toho, 
aby digitálne spoločnosti spravodlivo 
prispievali do spoločností, v ktorých 
podnikajú; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že niektoré členské štáty urýchlene zaviedli 
vnútroštátne digitálne dane napriek 
prebiehajúcich rokovaniam na úrovni EÚ a 
OECD; zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne 
opatrenia by sa mali po zavedení účinného 
medzinárodného riešenia postupne zrušiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že digitalizácia a 
veľké spoliehanie sa na nehmotné aktíva, 
ktoré predstavujú výzvy pre súčasný 
daňový systém, si vyžadujú vyššiu úroveň 
koordinácie politiky; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že niektoré členské 
štáty urýchlene zaviedli vnútroštátne 
digitálne dane napriek prebiehajúcich 
rokovaniam na úrovni EÚ a OECD; 
zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne opatrenia 
by sa mali po zavedení účinného 

9. poznamenáva, že digitalizácia a 
veľké spoliehanie sa na nehmotné aktíva, 
ktoré predstavujú výzvy pre súčasný 
daňový systém, si vyžadujú vyššiu úroveň 
koordinácie politiky, poznamenáva, že 
modely digitálnych podnikov v EÚ čelia 
nižšiemu účinnému priemernému 
daňovému zaťaženiu ako tradičné 
obchodné modely, pričom cezhraničný 
digitálny obchodný model podlieha 
účinnej priemernej daňovej sadzbe vo 
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medzinárodného riešenia postupne zrušiť; výške len 9,5 %, čo predstavuje výrazný 
rozdiel v porovnaní s úrovňou 23,2 % 
cezhraničného tradičného podnikania4a;

_________________
4a ZEW a kol. (2017), na ktoré sa 
odkazuje v pracovnom dokumente útvarov 
Komisie, ktorý je sprievodným 
dokumentom k návrhu smernice Rady, 
ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa 
zdaňovania príjmov právnických osôb, 
ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou 
prítomnosťou, a návrhu smernice Rady o 
spoločnom systéme zdanenia digitálnych 
služieb formou výnosov z poskytovania 
určitých digitálnych služieb {COM(2018) 
147 final} – {COM(2018) 148 final} – 
{SWD(2018) 82 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Gianna Gancia

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že digitalizácia a 
veľké spoliehanie sa na nehmotné aktíva, 
ktoré predstavujú výzvy pre súčasný 
daňový systém, si vyžadujú vyššiu úroveň 
koordinácie politiky; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že niektoré členské 
štáty urýchlene zaviedli vnútroštátne 
digitálne dane napriek prebiehajúcich 
rokovaniam na úrovni EÚ a OECD; 
zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne opatrenia 
by sa mali po zavedení účinného 
medzinárodného riešenia postupne zrušiť;

9. poznamenáva, že digitalizácia a 
veľké spoliehanie sa na nehmotné aktíva, 
ktoré predstavujú výzvy pre súčasný 
daňový systém, si vyžadujú vyššiu úroveň 
koordinácie politiky; rozhodnutie 
niektorých členských štátov predčasne 
zaviesť vnútroštátne digitálne dane dalo 
impulz prebiehajúcim rokovaniam 
na úrovni EÚ a OECD; zdôrazňuje, že tieto 
vnútroštátne opatrenia by sa mali po 
zavedení účinného medzinárodného 
riešenia postupne zrušiť;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 145
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Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. berie na vedomie súčasné 
narušenie jednotného trhu v dôsledku 
rastúcej a neregulovanej daňovej súťaže v 
oblasti zdaňovania osobných príjmov, 
kapitálu a bohatstva; berie na vedomie 
pokračujúcu hospodársku súťaž v EÚ 
voči vysokokvalifikovaným jednotlivcom 
prostredníctvom preferenčných režimov, 
ako sú režimy pre osoby žijúce v zahraničí 
a investičné režimy; berie tiež na vedomie 
súťaž o dôchodcov a tzv. digitálnych 
nomádov; okrem toho berie na vedomie 
veľké rozdiely medzi členskými štátmi, 
pokiaľ ide o daňové riešenie kapitálových 
ziskov, dedičstiev a darov, ktoré vedú k 
ľahko zneužiteľným medzerám pre 
spoločnosti a jednotlivcov; vyzýva 
Komisiu, aby tieto pozorovania v plnej 
miere začlenila do širších úvah, ktoré sa 
uskutočnia v roku 2022 a ktorých 
výsledkom je daňový mix EÚ na ceste do 
roku 2050; požaduje väčšie zosúladenie a 
administratívnu spoluprácu v oblasti 
zdaňovania kapitálových ziskov v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Gilles Boyer, Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Luis Garicano, Engin Eroglu, Stéphanie 
Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. víta historickú dohodu dosiahnutú 
v rámci inkluzívneho rámca OECD/G20 o 
reforme medzinárodného daňového 
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systému založenej na dvojpilierovom 
riešení s cieľom zabezpečiť 
spravodlivejšie rozdelenie ziskov a práva 
na zdanenie medzi krajinami, pokiaľ ide o 
najväčšie a najvýnosnejšie nadnárodné 
spoločnosti, a aby nadnárodné podniky 
podliehali minimálnej sadzbe 15 %; 
vyzýva Komisiu, aby hneď, ako OECD 
vypracuje svoje vzorové pravidlá, 
zverejnila legislatívne návrhy na 
zavedenie medzinárodnej dohody do práva 
EÚ; vyzýva Radu, aby urýchlene prijala 
takéto návrhy s cieľom dosiahnuť ich 
účinnosť v roku 2023;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. uznáva význam prebiehajúcich 
rokovaní na úrovni G20 a OECD; 
zdôrazňuje však postupné oslabovanie 
pôvodných zámerov a dlhý čas; považuje 
iniciatívy vnútroštátnych digitálnych daní, 
ktoré zaviedli niektoré členské štáty, za 
legitímne dočasné riešenie zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, ktoré uľahčuje 
výber príjmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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9a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
rozdiely v zrážkových daniach a 
postupoch vrátenia zrážkovej dane 
naďalej predstavujú významnú prekážku 
pre ďalšiu integráciu do únie 
kapitálových trhov; víta oznámenie 
Komisie o návrhu legislatívnej iniciatívy 
na zavedenie spoločného, 
štandardizovaného systému na 
oslobodenie od zrážkovej dane pri zdroji v 
celej EÚ1a;
_________________
1a Akčný plán pre úniu kapitálových trhov 
na rok 2020: Únia kapitálových trhov pre 
ľudí a podniky, opatrenie 10: Zmiernenie 
daňového zaťaženia pri cezhraničnom 
investovaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
návrh týkajúci sa digitálneho poplatku pre 
celú EÚ ako nového vlastného zdroja na 
pomoc pri financovaní nástroja 
NextGenerationEU bude stiahnutý v 
dôsledku medzinárodných rokovaní, 
prípade bude mať za následok dodatočnú 
budúcu rozpočtovú záťaž pre členské 
štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
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Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje poľutovanie nad 
zvýhodňovaním dlhu pri zdaňovaní 
právnických osôb, ktoré umožňuje štedré 
daňové odpočty z úrokových platieb, kým 
náklady na kapitálové financovanie nie je 
možné odpočítať podobným spôsobom; 
zdôrazňuje štrukturálnu nevýhodu 
spoločností, ktoré sa spoliehajú na 
kapitálové financovanie, čo sú často 
mladé a malé podniky so slabým 
prístupom k úverom;

10. uznáva, že problémom je 
zvýhodňovanie dlhu pri zdaňovaní 
právnických osôb, ktoré umožňuje štedré 
daňové odpočty z úrokových platieb, čím 
sa vytvára priestor pre škodlivé daňové 
praktiky nadnárodných spoločností 
prostredníctvom vnútroskupinových 
operácií; vyzýva Komisiu, aby uskutočnila 
komplexnejšie posúdenie vplyvu iniciatívy 
DEBRA, pričom konkrétne uvedie odhady 
strát daňových príjmov, porovná scenár 
obmedzenia odpočítania úrokov alebo 
zavedenia odpočítateľných položiek 
súvisiacich s kapitálom spoločností (ACE 
);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje poľutovanie nad 
zvýhodňovaním dlhu pri zdaňovaní 
právnických osôb, ktoré umožňuje štedré 
daňové odpočty z úrokových platieb, kým 
náklady na kapitálové financovanie nie je 
možné odpočítať podobným spôsobom; 
zdôrazňuje štrukturálnu nevýhodu 
spoločností, ktoré sa spoliehajú na 
kapitálové financovanie, čo sú často mladé 
a malé podniky so slabým prístupom 
k úverom;

10. vyjadruje poľutovanie nad 
zvýhodňovaním dlhu pri zdaňovaní 
právnických osôb, ktoré umožňuje štedré 
daňové odpočty z úrokových platieb, kým 
náklady na kapitálové financovanie nie je 
možné odpočítať podobným spôsobom; 
zdôrazňuje štrukturálnu nevýhodu 
spoločností, ktoré sa spoliehajú na 
kapitálové financovanie, najmä ak ide o 
mladé a malé podniky so slabým prístupom 
k úverom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
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José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. konštatuje, že rozsiahle 
rešpektovanie kapitálových trhov zo 
strany MSP nie je v Európskej únii 
realitou a bankový sektor zostáva 
najbežnejším zdrojom financovania; 
konštatuje, že bankový sektor je 
jednoduchšie regulovať a zosúladiť s 
ostatnými cieľmi EÚ, ako je taxonómia 
EÚ; opatrne dohliada na to, ako bude 
únia kapitálových trhov regulovaná; 
vyzýva na ďalšiu reguláciu bankového 
systému, najmä pokiaľ ide o prepojenia s 
tieňovým bankovníctvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. konštatuje, že na uľahčenie tohto 
prístupu k úverom pre malé a stredné 
podniky by sa mali vytvoriť fondy na 
zaručenie úverov týchto spoločností s 
cieľom uľahčiť investície do ekologickej 
transformácie. Tieto fondy môže 
poskytnúť EIB alebo národné verejné 
banky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan
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Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10cb. berie na vedomie, že Európska 
centrálna banka v najnovšom prieskume o 
prístupe podnikov v eurozóne k 
financovaniu, ktorý uverejnila v novembri 
2020, poukazuje na to, že MSP eurozóny 
uviedli, že „ťažkosti pri hľadaní 
zákazníkov boli dominantným problémom 
ich obchodnej činnosti, zatiaľ čo prístup k 
financiám sa považoval za jednu z 
najmenej závažných prekážok“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že zvýhodňovanie 
dlhu sa medzi členskými štátmi značne líši; 
víta skutočnosť, že niektoré členské štáty 
na riešenie tejto otázky zaviedli 
odpočítateľné položky súvisiace s 
kapitálom spoločností; zdôrazňuje, že by sa 
mal uprednostniť spoločný európsky 
prístup s cieľom zabrániť narušeniam 
jednotného trhu;

11. poznamenáva, že zvýhodňovanie 
dlhu sa medzi členskými štátmi značne líši; 
berie na vedomie skutočnosť, že niektoré 
členské štáty na riešenie tejto otázky 
zaviedli odpočítateľné položky súvisiace s 
kapitálom spoločností; pripomína, že sa 
ukázalo, časť takýchto odpočítateľných 
položiek súvisiacich s kapitálom 
spoločností sa využíva ako daňové 
medzery, ktoré nadnárodným podnikom 
umožňujú umelo odpočítavať 
vnútroštátne úroky; zdôrazňuje, že by sa 
mal uprednostniť spoločný európsky 
prístup s cieľom zabrániť narušeniam 
jednotného trhu; pripomína, že takéto 
zvýhodňovanie možno riešiť buď 
umožnením nového odpočítania nákladov 
súvisiacich s kapitálovým financovaním, 
alebo znížením možností odpočtu úrokov; 
pripomína návrh Parlamentu obmedziť 
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odpočet nadmerných nákladov na prijaté 
úvery a pôžičky až na 20 % príjmov 
daňovníka pred úrokmi, zdanením, 
odpismi a amortizáciou (EBITDA), zatiaľ 
čo Rada prijala vyššiu prahovú hodnotu 
až do výšky 30 %1a; pripomína, že podľa 
OECD môže byť pomer 30 % príliš vysoký 
na to, aby bol účinný pri predchádzaní 
narúšaniu základu dane a presunu 
ziskov1b;
_________________
1a Legislatívne uznesenie Európskeho 
parlamentu z 8. júna 2016 o návrhu 
smernice Rady, ktorou sa stanovujú 
pravidlá proti praktikám vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam, ktoré majú 
priamy vplyv na fungovanie vnútorného 
trhu (COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 
2016/0011(CNS))
1b OECD, Návrh verejnej diskusie BEPS, 
OPATRENIE 4: ODPOČÍTANIE 
ÚROKOV A INÉ FINANČNÉ PLATBY, 
2014

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že zvýhodňovanie 
dlhu sa medzi členskými štátmi značne líši; 
víta skutočnosť, že niektoré členské štáty 
na riešenie tejto otázky zaviedli 
odpočítateľné položky súvisiace s 
kapitálom spoločností; zdôrazňuje, že by 
sa mal uprednostniť spoločný európsky 
prístup s cieľom zabrániť narušeniam 
jednotného trhu;

11. poznamenáva, že zvýhodňovanie 
dlhu sa medzi členskými štátmi značne 
líši; víta skutočnosť, že niektoré členské 
štáty ambiciózne transponovali pravidlá 
na obmedzenie úrokov, ktoré sú zahrnuté 
v prvej smernici o vyhýbaní sa daňovým 
povinnostiam; zdôrazňuje, že by sa malo 
uprednostniť ďalšie obmedzenie alebo 
zrušenie odpočítateľnosti úrokových 
nákladov s cieľom zabrániť agresívnemu 
daňovému plánovaniu spoločností a znížiť 
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miery zadlženia spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že zvýhodňovanie 
dlhu sa medzi členskými štátmi značne líši; 
víta skutočnosť, že niektoré členské štáty 
na riešenie tejto otázky zaviedli 
odpočítateľné položky súvisiace s 
kapitálom spoločností; zdôrazňuje, že by sa 
mal uprednostniť spoločný európsky 
prístup s cieľom zabrániť narušeniam 
jednotného trhu;

11. poznamenáva, že zvýhodňovanie 
dlhu sa medzi členskými štátmi značne líši; 
poznamenáva, že niektoré členské štáty na 
riešenie tejto otázky zaviedli odpočítateľné 
položky súvisiace s kapitálom spoločností; 
zdôrazňuje, že by sa mal uprednostniť 
spoločný európsky prístup s cieľom 
zabrániť narušeniam jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. so záujmom očakáva návrh 
Komisie na odpočítateľnú položku na 
zníženie zvýhodňovania dlhu5 ;

vypúšťa sa

_________________
5 Oznámenie Komisie z 18. mája 2021 s 
názvom Zdaňovanie podnikov v 
21. storočí (COM(2021)0251).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 159
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. so záujmom očakáva návrh 
Komisie na odpočítateľnú položku na 
zníženie zvýhodňovania dlhu5;

12. berie na vedomie návrh Komisie na 
odpočítateľnú položku na zníženie 
zvýhodňovania dlhu5; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby takisto navrhla pravidlá na 
ďalšie obmedzenie odpočítateľnosti 
úrokových nákladov; je znepokojený 
možnými stratami daňových príjmov v 
čase rozpočtových deficitov a potrebou 
rozsiahlych verejných investícií so 
znížením kvót na zvýhodňovanie dlhu;

_________________ _________________
5 Oznámenie Komisie z 18. mája 2021 s 
názvom Zdaňovanie podnikov v 21. storočí 
(COM(2021)0251).

5 Oznámenie Komisie z 18. mája 2021 s 
názvom Zdaňovanie podnikov v 21. storočí 
(COM(2021)0251).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. so záujmom očakáva návrh 
Komisie na odpočítateľnú položku na 
zníženie zvýhodňovania dlhu5;

12. so záujmom očakáva návrh 
Komisie na odpočítateľnú položku na 
zníženie zvýhodňovania dlhu5; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zaviedla prísne 
ustanovenia proti vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam s cieľom zabrániť tomu, 
aby sa akékoľvek odpočítateľné položky 
súvisiace s kapitálom použili ako nový 
nástroj na narúšanie základu dane;

_________________ _________________
5 Oznámenie Komisie z 18. mája 2021 s 5 Oznámenie Komisie z 18. mája 2021 s 
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názvom Zdaňovanie podnikov v 21. storočí 
(COM(2021)0251).

názvom Zdaňovanie podnikov v 21. storočí 
(COM(2021)0251).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. so záujmom očakáva návrh 
Komisie na odpočítateľnú položku na 
zníženie zvýhodňovania dlhu5;

12. so záujmom očakáva návrh 
Komisie na odpočítateľnú položku na 
zníženie zvýhodňovania dlhu5 s cieľom 
uľahčiť kapitálové požiadavky podnikov;

_________________ _________________
5 Oznámenie Komisie z 18. mája 2021 s 
názvom Zdaňovanie podnikov v 21. storočí 
(COM(2021)0251).

5 Oznámenie Komisie z 18. mája 2021 s 
názvom Zdaňovanie podnikov v 21. storočí 
(COM(2021)0251).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 162
Gianna Gancia

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. so záujmom očakáva návrh 
Komisie na odpočítateľnú položku na 
zníženie zvýhodňovania dlhu5;

12. so záujmom očakáva návrh 
Komisie na odpočítateľnú položku na 
zníženie zvýhodňovania dlhu5 s cieľom 
uľahčiť kapitálové požiadavky podnikov;

_________________ _________________
5 Oznámenie Komisie z 18. mája 2021 s 
názvom Zdaňovanie podnikov v 21. storočí 
(COM(2021)0251).

5 Oznámenie Komisie z 18. mája 2021 s 
názvom Zdaňovanie podnikov v 21. storočí 
(COM(2021)0251).

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 163
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12 a. víta vykonávanie smernice o boji 
proti vyhýbaní sa daňovým povinnostiam 
(ATAD) v roku 2016 a konkrétnejšie jej 
článku 4, v ktorom sa predpokladá 
pravidlo obmedzenia odpočítania úrokov; 
vyzýva Komisiu, aby v rovnakom zmysle 
navrhla DEBRA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12 b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
pôvodný návrh Komisie týkajúci sa dane z 
finančných transakcií v celej EÚ nebol 
schválený Radou a že iba desať členských 
štátov vedie rokovania o posilnenej 
spolupráci; zdôrazňuje význam tohto 
opatrenia, pretože by vytvorilo daňové 
príjmy, obmedzilo špekulatívne transakcie 
a podporilo finančnú stabilitu; 
zdôrazňuje, že na to, aby bol tento návrh 
účinný pri plnení svojich cieľov, mal by 
mať čo najširší rozsah pôsobnosti, ktorý 
by zahŕňal deriváty, „repo“ trh, činnosti 
„tvorby trhu“, vnútroskupinové 
transakcie, mimoburzový trh, dôchodkové 
fondy a štátne dlhopisy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 165
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že efektívna 
hraničná daňová sadzba je často 
rozhodujúcim faktorom pri investičných 
rozhodnutiach korporácií; poznamenáva, 
že efektívna hraničná daňová sadzba sa v 
členských štátoch značne líši; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala, či niektoré 
členské štáty nenarúšajú hospodársku súťaž 
umelým znižovaním svojej efektívnej 
hraničnej daňovej sadzby, napr. 
prostredníctvom zrýchleným odpisovaním 
alebo prispôsobením daňovej 
odpočítateľnosti určitých položiek;

13. poznamenáva, že efektívna 
hraničná daňová sadzba môže byť 
faktorom pri investičných rozhodnutiach 
korporácií spolu s kvalitou infraštruktúry, 
dostupnosťou vzdelanej, zdravej 
pracovnej sily a stabilitou13a; 
poznamenáva, že efektívna hraničná 
daňová sadzba sa v členských štátoch 
značne líši; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala, či niektoré členské štáty 
nenarúšajú hospodársku súťaž umelým 
znižovaním svojej efektívnej hraničnej 
daňovej sadzby, napr. zrýchleným 
odpisovaním alebo prispôsobením daňovej 
odpočítateľnosti určitých položiek, a aby 
oznámila svoje výsledky Parlamentu;

_________________
13a Klaus Schwab, Svetové ekonomické 
fórum, správa o globálnej 
konkurencieschopnosti 2019

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Niels Fuglsang, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že efektívna 
hraničná daňová sadzba je často 
rozhodujúcim faktorom pri investičných 
rozhodnutiach korporácií; poznamenáva, 
že efektívna hraničná daňová sadzba sa v 

13. poznamenáva, že efektívna 
hraničná daňová sadzba je často 
rozhodujúcim faktorom pri investičných 
rozhodnutiach korporácií; poznamenáva, 
že efektívna hraničná daňová sadzba sa v 
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členských štátoch značne líši; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala, či niektoré 
členské štáty nenarúšajú hospodársku súťaž 
umelým znižovaním svojej efektívnej 
hraničnej daňovej sadzby, napr. 
prostredníctvom zrýchleným odpisovaním 
alebo prispôsobením daňovej 
odpočítateľnosti určitých položiek;

členských štátoch značne líši; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala, či niektoré 
členské štáty nenarúšajú hospodársku súťaž 
umelým znižovaním svojej efektívnej 
hraničnej daňovej sadzby, napr. 
zrýchleným odpisovaním alebo 
prispôsobením daňovej odpočítateľnosti 
určitých položiek; zdôrazňuje, že podľa 
článku 116 ZFEÚ možno narušenia trhu 
spôsobené vnútroštátnymi právnymi 
ustanoveniami odstrániť prostredníctvom 
riadneho legislatívneho postupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že efektívna 
hraničná daňová sadzba je často 
rozhodujúcim faktorom pri investičných 
rozhodnutiach korporácií; poznamenáva, 
že efektívna hraničná daňová sadzba sa v 
členských štátoch značne líši; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala, či niektoré 
členské štáty nenarúšajú hospodársku súťaž 
umelým znižovaním svojej efektívnej 
hraničnej daňovej sadzby, napr. 
prostredníctvom zrýchleným odpisovaním 
alebo prispôsobením daňovej 
odpočítateľnosti určitých položiek;

13. poznamenáva, že efektívna 
hraničná daňová sadzba je často 
rozhodujúcim faktorom pri investičných 
rozhodnutiach korporácií; poznamenáva, 
že efektívna hraničná daňová sadzba sa v 
členských štátoch značne líši; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala, či niektoré 
členské štáty nenarúšajú hospodársku súťaž 
umelým znižovaním svojej efektívnej 
hraničnej daňovej sadzby, napr. 
zrýchleným odpisovaním alebo 
prispôsobením daňovej odpočítateľnosti 
určitých položiek; konštatuje, že efektívna 
hraničná daňová sadzba neodráža vplyv 
agresívneho daňového plánovania alebo 
daňových rozhodnutí a osobitných 
daňových režimov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
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José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že efektívna 
hraničná daňová sadzba je často 
rozhodujúcim faktorom pri investičných 
rozhodnutiach korporácií; poznamenáva, 
že efektívna hraničná daňová sadzba sa v 
členských štátoch značne líši; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala, či niektoré 
členské štáty nenarúšajú hospodársku súťaž 
umelým znižovaním svojej efektívnej 
hraničnej daňovej sadzby, napr. 
prostredníctvom zrýchleným odpisovaním 
alebo prispôsobením daňovej 
odpočítateľnosti určitých položiek;

13. poznamenáva, že efektívna 
hraničná daňová sadzba je často používaná 
na zapojenie sa do praktík nekalej súťaže; 
poznamenáva, že efektívna hraničná 
daňová sadzba sa v členských štátoch 
značne líši; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala, či niektoré členské štáty 
nenarúšajú hospodársku súťaž umelým 
znižovaním svojej efektívnej hraničnej 
daňovej sadzby, napr. prostredníctvom 
zrýchleným odpisovaním alebo 
prispôsobením daňovej odpočítateľnosti 
určitých položiek;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13 a. konštatuje, že hoci daňové 
rozhodnutia môžu byť dôležitým 
nástrojom na stanovenie právnej 
zrozumiteľnosti pre spoločnosti, prinášajú 
aj potenciál zneužitia prostredníctvom 
poskytovania preferenčného daňového 
zaobchádzania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Markus Ferber

Návrh uznesenia
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Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13 b. víta skutočnosť, že Komisia je 
ochotná uplatňovať svoju ústavnú úlohu 
v boji proti narušeniu hospodárskej 
súťaže využitím práva hospodárskej 
súťaže; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
súdy anulovali viaceré nedávne 
rozhodnutia Komisie vo významných 
prípadoch týkajúcich sa hospodárskej 
súťaže v oblasti zdaňovania; vyzýva 
Európsku komisiu, aby dôkladnejšie 
pripravila prípady týkajúce sa politiky 
hospodárskej súťaže, aby mohli obstáť 
pred súdom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Gianna Gancia

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že daňové stimuly pre 
súkromný výskum a rozvoj (napr. 
prostredníctvom zápočtu dane, zvýšených 
odpočítateľných položiek alebo 
prispôsobených plánov odpisov) môžu 
pomôcť zvýšiť celkové výdavky 
hospodárstva na výskum a rozvoj, čo má 
často pozitívne externality; vyjadruje však 
znepokojenie nad tým, že niektoré typy 
daňových stimulov, ako sú režimy 
patentovej kolónky/zdaňovania príjmov 
z práv duševného vlastníctva málo 
prispievajú k zvýšeniu výdavkov 
na výskum a rozvoj a v skutočnosti môžu 
narušiť jednotný trh;

14. zdôrazňuje, že daňové stimuly pre 
súkromný výskum a rozvoj (napr. 
prostredníctvom zápočtu dane, zvýšených 
odpočítateľných položiek alebo 
prispôsobených plánov odpisov) môžu 
pomôcť zvýšiť celkové výdavky 
hospodárstva na výskum a rozvoj, čo má 
často pozitívne externality;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 172
Roberts Zīle, Patryk Jaki

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že daňové stimuly pre 
súkromný výskum a rozvoj (napr. 
prostredníctvom zápočtu dane, zvýšených 
odpočítateľných položiek alebo 
prispôsobených plánov odpisov) môžu 
pomôcť zvýšiť celkové výdavky 
hospodárstva na výskum a rozvoj, čo má 
často pozitívne externality; vyjadruje však 
znepokojenie nad tým, že niektoré typy 
daňových stimulov, ako sú režimy 
patentovej kolónky/zdaňovania príjmov 
z práv duševného vlastníctva málo 
prispievajú k zvýšeniu výdavkov 
na výskum a rozvoj a v skutočnosti môžu 
narušiť jednotný trh;

14. zdôrazňuje, že daňové stimuly 
uplatňované fiškálne zodpovedným 
spôsobom pre súkromný výskum a rozvoj 
(napr. prostredníctvom zápočtu dane, 
zvýšených odpočítateľných položiek alebo 
prispôsobených plánov odpisov) môžu 
pomôcť zvýšiť celkové výdavky 
hospodárstva na výskum a rozvoj, čo má 
často pozitívne externality; vyjadruje však 
znepokojenie nad tým, že niektoré typy 
daňových stimulov, ako sú režimy 
patentovej kolónky/zdaňovania príjmov 
z práv duševného vlastníctva málo 
prispievajú k zvýšeniu výdavkov 
na výskum a rozvoj a v skutočnosti môžu 
narušiť jednotný trh a sociálnu súdržnosť, 
najmä ak sa stimuly pre výskum a vývoj 
stanú centralizovanejšími, čo povedie k 
ešte väčšej deformácii medzi členskými 
štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že daňové stimuly pre 
súkromný výskum a rozvoj (napr. 
prostredníctvom zápočtu dane, zvýšených 
odpočítateľných položiek alebo 
prispôsobených plánov odpisov) môžu 
pomôcť zvýšiť celkové výdavky 
hospodárstva na výskum a rozvoj, čo má 
často pozitívne externality; vyjadruje však 

14. zdôrazňuje, že daňové stimuly pre 
súkromný výskum a rozvoj (napr. 
prostredníctvom zápočtu dane, zvýšených 
odpočítateľných položiek alebo 
prispôsobených plánov odpisov) môžu 
pomôcť zvýšiť celkové výdavky 
hospodárstva na výskum a rozvoj, čo má 
často pozitívne externality; vyjadruje však 
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znepokojenie nad tým, že niektoré typy 
daňových stimulov, ako sú režimy 
patentovej kolónky/zdaňovania príjmov 
z práv duševného vlastníctva málo 
prispievajú k zvýšeniu výdavkov 
na výskum a rozvoj a v skutočnosti môžu 
narušiť jednotný trh;

znepokojenie nad tým, že niektoré typy 
daňových stimulov, ako sú režimy 
patentovej kolónky/zdaňovania príjmov 
z práv duševného vlastníctva málo 
prispievajú k zvýšeniu výdavkov 
na výskum a rozvoj a v skutočnosti môžu 
narušiť jednotný trh; odporúča stimuly, 
ktoré sa zameriavajú skôr na inovácie než 
na výstupy, čo znamená stimuly, ktoré sú 
založené na nákladoch a nie na zisku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že daňové stimuly pre 
súkromný výskum a rozvoj (napr. 
prostredníctvom zápočtu dane, zvýšených 
odpočítateľných položiek alebo 
prispôsobených plánov odpisov) môžu 
pomôcť zvýšiť celkové výdavky 
hospodárstva na výskum a rozvoj, čo má 
často pozitívne externality; vyjadruje však 
znepokojenie nad tým, že niektoré typy 
daňových stimulov, ako sú režimy 
patentovej kolónky/zdaňovania príjmov 
z práv duševného vlastníctva málo 
prispievajú k zvýšeniu výdavkov 
na výskum a rozvoj a v skutočnosti môžu 
narušiť jednotný trh;

14. zdôrazňuje, že daňové stimuly pre 
súkromný výskum a rozvoj (napr. 
prostredníctvom zápočtu dane, zvýšených 
odpočítateľných položiek alebo 
prispôsobených plánov odpisov) môžu 
pomôcť zvýšiť celkové výdavky 
hospodárstva na výskum a rozvoj, čo má 
často pozitívne externality; logika 
daňových stimulov sa vzťahuje aj na 
európsku filantropiu, ktorá sa od 
koronakrízy ukázala ako veľmi užitočná; 
vyjadruje však znepokojenie nad tým, že 
niektoré typy daňových stimulov, ako sú 
režimy patentovej kolónky/zdaňovania 
príjmov z práv duševného vlastníctva málo 
prispievajú k zvýšeniu výdavkov 
na výskum a rozvoj a v skutočnosti môžu 
narušiť jednotný trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že daňové stimuly pre 
súkromný výskum a rozvoj (napr. 
prostredníctvom zápočtu dane, zvýšených 
odpočítateľných položiek alebo 
prispôsobených plánov odpisov) môžu 
pomôcť zvýšiť celkové výdavky 
hospodárstva na výskum a rozvoj, čo má 
často pozitívne externality; vyjadruje však 
znepokojenie nad tým, že niektoré typy 
daňových stimulov, ako sú režimy 
patentovej kolónky/zdaňovania príjmov 
z práv duševného vlastníctva málo 
prispievajú k zvýšeniu výdavkov 
na výskum a rozvoj a v skutočnosti môžu 
narušiť jednotný trh;

14. zdôrazňuje, že daňové stimuly pre 
súkromný výskum a rozvoj (napr. 
prostredníctvom zápočtu dane, zvýšených 
odpočítateľných položiek alebo 
prispôsobených plánov odpisov) môžu 
pomôcť zvýšiť celkové výdavky 
hospodárstva na výskum a rozvoj, čo má 
často pozitívne externality; vyjadruje však 
znepokojenie nad tým, že niektoré typy 
daňových stimulov, ako sú režimy 
patentovej kolónky/zdaňovania príjmov 
z práv duševného vlastníctva málo 
prispievajú k zvýšeniu výdavkov 
na výskum a rozvoj a v skutočnosti 
podnecujú presun ziskov a agresívne 
daňové plánovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že daňové stimuly pre 
súkromný výskum a rozvoj (napr. 
prostredníctvom zápočtu dane, zvýšených 
odpočítateľných položiek alebo 
prispôsobených plánov odpisov) môžu 
pomôcť zvýšiť celkové výdavky 
hospodárstva na výskum a rozvoj, čo má 
často pozitívne externality; vyjadruje však 
znepokojenie nad tým, že niektoré typy 
daňových stimulov, ako sú režimy 
patentovej kolónky/zdaňovania príjmov 
z práv duševného vlastníctva málo 
prispievajú k zvýšeniu výdavkov 
na výskum a rozvoj a v skutočnosti môžu 

14. zdôrazňuje, že niektoré typy 
daňových stimulov, ako sú režimy 
patentovej kolónky/zdaňovania príjmov 
z práv duševného vlastníctva málo 
prispievajú k zvýšeniu výdavkov 
na výskum a rozvoj, v skutočnosti môžu 
narušiť jednotný trh a použiť ako nástroj 
na presun zisku, čo vedie k výrazným 
stratám príjmov; konštatuje, že talianska 
vláda nedávno zrušila režim patentovej 
kolónky krajiny z dôvodu jej 
neefektívnosti pri podnecovaní inovácií; 
zdôrazňuje, že ostatné členské štáty by sa 
mali riadiť týmto príkladom;
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narušiť jednotný trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Paul Tang, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14 a. konštatuje, že niektoré členské 
štáty by mohli potenciálne využívať 
daňové stimuly na prilákanie 
vysokokvalifikovaných alebo digitálnych 
migrantov; vyjadruje znepokojenie nad 
tým, že určité druhy daňových stimulov v 
oblasti dane z príjmu fyzických osôb, 
napríklad príspevok na migráciu, dočasné 
daňové úľavy alebo zníženie dane z 
príjmu, môžu narúšať jednotný trh, 
vytvárať politiku na úkor iných a 
zvyšovať nerovnosť medzi mobilnými, a 
nemobilnými pracovníkmi; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala, či daňové 
stimuly členských štátov zamerané na 
prilákanie pracovnej sily narúšajú 
jednotný trh alebo majú iné negatívne 
účinky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že môže byť potrebná 
ďalšia harmonizácia daňových stimulov 
na výdavky na výskum a rozvoj; 
konštatuje, že to bolo súčasťou 

15. zdôrazňuje, že môže byť potrebná 
ďalšia harmonizácia daňových stimulov 
na výdavky na výskum a rozvoj; 
konštatuje, že to bolo súčasťou 
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počiatočného návrhu Komisie o spoločnom 
daňovom základe dane z príjmov 
právnických osôb; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že sa táto téma neriešila 
v poslednom oznámení o zdaňovaní 
podnikov v 21. storočí;

počiatočného návrhu Komisie o spoločnom 
daňovom základe dane z príjmov 
právnických osôb; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že sa táto téma neriešila 
v poslednom oznámení o zdaňovaní 
podnikov v 21. storočí; žiada Komisiu, aby 
navrhla usmernenia o daňových 
stimuloch, ktoré nenarúšajú jednotný trh, 
najmä uprednostňovaním stimulov, ktoré 
sú založené na nákladoch, sú časovo 
obmedzené, pravidelne sa vyhodnocujú a 
rušia sa v prípade, že nemajú pozitívny 
vplyv, majú obmedzený geografický 
rozsah a skôr čiastočné ako úplné 
výnimky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že môže byť potrebná 
ďalšia harmonizácia daňových stimulov 
na výdavky na výskum a rozvoj; 
konštatuje, že to bolo súčasťou 
počiatočného návrhu Komisie o spoločnom 
daňovom základe dane z príjmov 
právnických osôb; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že sa táto téma neriešila 
v poslednom oznámení o zdaňovaní 
podnikov v 21. storočí;

15. zdôrazňuje, že môže byť potrebná 
ďalšia harmonizácia daňových stimulov 
na výdavky na výskum a rozvoj; 
konštatuje, že to bolo súčasťou 
počiatočného návrhu Komisie o spoločnom 
daňovom základe dane z príjmov 
právnických osôb; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že sa táto téma neriešila 
v poslednom oznámení o zdaňovaní 
podnikov v 21. storočí; konštatuje, že 
daňové stimuly by sa mali zameriavať na 
prilákanie investícií do reálnej 
ekonomiky, a preto by mali byť založené 
na výdavkoch a nie na zisku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
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Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 a. konštatuje, že viac ako 250 000 
verejných orgánov v EÚ každoročne 
minie približne 14 % HDP na nákup 
služieb, prác a tovaru, pričom 55 % 
všetkých postupov verejného obstarávania 
v členských štátoch používa najnižšiu 
cenu ako jediné kritérium na zadávanie 
verejných zákaziek; pripomína výzvu 
Rady Komisii, aby zvážila, ako riešiť 
rušivé vplyvy vyplývajúce z účasti 
uchádzačov pôsobiacich v jurisdikciách 
zaradených na zoznam EÚ obsahujúci 
nespolupracujúce jurisdikcie na daňové 
účely, čo v postupoch obstarávania vedie k 
neoprávneným konkurenčným 
výhodám15a; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby prehodnotila svoju stratégiu 
verejného obstarávania a poskytla 
miestnym a regionálnym samosprávam 
autonómiu pri využívaní dobrej správy v 
daňových záležitostiach ako kritéria na 
zadávanie verejných zákaziek;
_________________
15a 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
6905/st13352-en20.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 a. konštatuje, že významná časť 
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vládnych financií sa poskytuje 
prostredníctvom daňových stimulov vo 
forme výnimiek, odpočtov, úverov, 
odkladov a znížených daňových sadzieb3a; 
vyzýva Komisiu, aby poskytla posúdenie 
všetkých neefektívnych daňových stimulov 
a dotácií, najmä tých, ktoré poškodzujú 
životné prostredie a vedú k negatívnym 
hospodárskym deformáciám; vyzýva 
Komisiu, aby vytvorila rámec na 
preverovanie daňových stimulov v EÚ a 
zaviazala členské štáty, aby zverejňovali 
fiškálne náklady daňových stimulov; 
vyzýva členské štáty na každoročné 
podrobné a verejné analýzy nákladov a 
prínosov každého daňového ustanovenia;
_________________
3A  Pomer daňových výdavkov k HDP je v 
EÚ priemerne 4,5 percentuálneho bodu; 
https://www.cepweb.org/reforming-tax-
expenditures/;MMF, Tax Policy for 
Inclusive Growth after the Pandemic 
(Daňová politika pre inkluzívny rast po 
pandémii), 16. decembra 2020, 
https://www.imf.org/en/Publications/SPR
OLLs/covid19-special-notes#fiscal

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 a. zdôrazňuje, že z výskumu 
vykonávanému Európskym odborovým 
inštitútom5a vyplýva, že v posledných 
rokoch bol všeobecný trend, že rastúci 
podiel čistých ziskov nebol premietnutý do 
nových súkromných investičných 
projektov, ale bol rozdelený ako 
dividendy; vyzýva členské štáty, aby zvážili 
prijatie nových opatrení v oblasti príjmov, 
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ako je zvyšovanie progresívnych daní pre 
bohatšie osoby a pre tých, ktorých kríza 
postihla relatívne menej, ako navrhuje 
MMF5b; mohlo by to zahŕňať zvýšenie 
daňových sadzieb pre vyššie príjmové 
skupiny, luxusný majetok, kapitálové 
zisky, bohatstvo alebo špičkový luxusný 
tovar;
_________________
5a Matthieu Méaulle: Kapitola 3 – Zisk, 
investície a nerovnosť: predbežné 
stanovisko na stránke 
https://www.etui.org/fr/publications/livres/
the-future-of-europe 
5b MMF október 2020 – Svetový 
hospodársky výhľad – Dlhodobý a 
efektívny výsledok

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 a. vyzýva členské štáty, aby dosiahli 
kompromis v oblasti silnej, zrozumiteľnej 
a ambicióznej reformy nepriameho 
zdaňovania, najmä v oblasti dane z 
pridanej hodnoty (DPH); zdôrazňuje, že 
zníženie zložitosti a byrokracie a riadne 
riešenie daňových podvodov a únikov 
DPH je nevyhnutné na zachovanie 
integrity vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh uznesenia
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Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 a. víta skutočnosť, že daňová súťaž v 
Európe dokázala ovplyvniť pokles sadzieb 
dane z príjmov právnických osôb, čím sa 
európsky priemer tejto sadzby dostal pod 
priemernú sadzbu ostatných ekonomík 
OECD 1 a;
_________________
1 a Správa MMF, Taxing Multinationals 
in Europe, 2021

Or. es

Pozmeňujúci návrh 185
Marek Belka, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 a. domnieva sa, že daňová istota by 
sa posilnila, ak by členské štáty spoločne 
pochopili, ktoré daňové stimuly nebudú 
narúšať hospodársku súťaž; vyzýva 
Komisiu, aby vydala usmernenia o 
daňových stimuloch, ktoré nenarúšajú 
jednotný trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 a. vyzýva členské štáty, aby 
pokračovali v reforme daňových správ, 
urýchlili digitalizáciu a začali vykonávať 
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strategické prístupy na podporu MSP pri 
dodržiavaní daňových predpisov, ako aj 
na určenie príležitostí na zníženie záťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 b. pripomína, že Komisia v oznámení 
uverejnenom 27. mája 2021 uviedla, že: 
„Podniky, ktoré majú z jednotného trhu 
EÚ obrovské výhody a ktoré aj vďaka 
priamej i nepriamej podpore EÚ 
a podpore členských štátov prežijú krízu, 
by mohli prispieť k jeho rekonštrukcii vo 
fáze obnovy. Mohlo by sa to týkať 
vlastného zdroja založeného na 
operáciách podnikov, ktoré by v závislosti 
od svojej koncepcie mohli ročne priniesť 
približne 10 mld. EUR“6a;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 b. vyzýva členské štáty, aby vykonali 
riadne a rozsiahle reformy zložitosti 
daňových systémov s cieľom znížiť 
byrokraciu, administratívnu záťaž a 
náklady na dodržiavanie predpisov; 
pripomína, že európska spolupráca v tejto 
oblasti a výmena najlepších postupov 
medzi daňovými správami majú vysokú 
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pridanú hodnotu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 b. vyzýva členské štáty, aby lepšie 
využívali program EÚ Fiscalis s cieľom 
zlepšiť spoluprácu medzi daňovými 
správami pri ich reformnom úsilí; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
výmenný program Erasmus pre daňových 
úradníkov s cieľom podporiť zavádzanie 
najlepších postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 b. žiada Komisiu, aby sledovala a 
monitorovala nové vnútroštátne daňové 
reformy alebo opatrenia vykonané v 
dôsledku pandémie s cieľom podporiť 
hospodárstvo, najmä tie opatrenia, ktoré 
neboli dočasné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 b. pripomína Komisii a členským 
štátom, aby vykonali pravidelné 
hodnotenia vplyvu fiškálnych politík 
z hľadiska rodovej rovnosti, 
geografického a sociálno-ekonomického 
hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 15 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 c. zdôrazňuje, že by sa mali zaviesť 
ďalšie riešenia s cieľom zabrániť 
daňovým únikom nadnárodných 
spoločností vo všetkých odvetviach; vyzýva 
štáty, aby zaviedli a vyberali daňový deficit 
nadnárodných spoločností: rozdiel medzi 
tým, čo korporácia platí na daniach 
globálne, a tým, čo by musela zaplatiť, ak 
by všetky jej zisky podliehali minimálnej 
sadzbe dane v každej z krajín, v ktorých 
pôsobí; zdôrazňuje, že takéto riešenie by 
mohlo povzbudiť ostatné štáty, aby 
nasledovali tento krok a postupne viesť ku 
globálnemu riešeniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 15 c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 c. požaduje vysoké normy 
dodržiavania práv daňových poplatníkov, 
najmä práva na súkromie a ochranu 
údajov, a to vo všetkých politických a 
legislatívnych procesoch týkajúcich sa 
zdaňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 15 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 d. pripomína, že európske 
spoločnosti, najmä malé a stredné 
podniky, sú hlavnou hnacou silou 
hospodárskeho rastu a tvorby pracovných 
miest; vyzýva členské štáty, aby 
uskutočnili reformy v oblasti daní, ktoré 
výrazne znížia náklady spoločností na 
dodržiavanie predpisov, zjednodušia 
postupy a odstránia nadmernú 
byrokraciu; zdôrazňuje, že pravidlá 
transparentnosti sú nevyhnutné na 
zaručenie vysokých noriem dodržiavania 
predpisov a na boj proti daňovým 
podvodom a únikom, ale tieto pravidlá 
musia zahŕňať zachovanie 
konkurencieschopnosti európskych 
spoločností; pripomína, že náklady na 
prácu sú v niektorých členských štátoch 
výrazne vysoké a spoločnosti musia byť 
schopné zamestnať pracovníkov bez 
nadmerných nákladov, ktoré môžu 
odrádzať od investičných stratégií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 195
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 15 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 d. pripomína, že rozpočtové škrty 
daňových správ poškodzujú schopnosť 
štátov bojovať proti daňovým únikom a 
majú negatívny vplyv na ich daňové 
príjmy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 15 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 e. zdôrazňuje, že vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam právnických osôb 
je možné z dôvodu voľného pohybu 
kapitálu, čím sa spoločnostiam umožní 
prerozdeliť zisky a zvýšiť priestor pre 
dvojité nezdanenie; víta, že sa prijímajú 
opatrenia na predchádzanie týmto 
praktikám, pokiaľ ide o tretie krajiny, ale 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa 
rozsah ich pôsobnosti nevzťahuje na 
jednotný európsky trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 15 f (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 f. zdôrazňuje, že členské štáty môžu 
prijať legitímne protiopatrenia na 
ochranu svojich daňových základov, ako 
je neodpočítateľnosť alebo obmedzená 
odpočítateľnosť nákladov (úroky, 
licenčné poplatky a platby za služby), 
opatrenia týkajúce sa zrážkovej dane, 
obmedzenie výnimiek z účasti a osobitné 
požiadavky na dokumentáciu; konštatuje, 
že smernica o boji proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam (ATAD) 
predstavuje krok vpred, zdôrazňuje však, 
že stále zahŕňa medzery, ktoré by sa mohli 
preskúmať z hľadiska škodlivých 
daňových praktík; vyzýva Komisiu, aby v 
rovnakom smere ďalej rozvíjala právne 
predpisy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 15 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 g. vyzýva Komisiu, aby nadviazala na 
zámer uvedený v oznámení o zdaňovaní 
podnikov v 21. storočí, a to pokračovať v 
boji proti zneužívaniu fiktívnych 
spoločností; požaduje vymedzenie 
požiadaviek na obsah s cieľom posúdiť 
právnické osoby a ďalej ich zakázať, ak 
tieto požiadavky nie sú splnené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
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Odsek 15 h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 h. víta odporúčanie observatória 
Corporate Europe Observatory bojovať 
proti korporátnemu lobingu v 
rozhodovacom procese v oblasti daňovej 
politiky vykonávaním opatrení, ako je 
neumožnenie veľkým účtovným 
spoločnostiam prijímať verejné zákazky 
na vypracovanie daňových štúdií a 
posúdenia vplyvu, ukončenie 
privilegovaného prístupu a zavádzanie 
prísnejších pravidiel týkajúcich sa efektu 
otáčavých dverí medzi daňovými 
sprostredkovateľmi a európskymi 
inštitúciami vrátane vysielania a stáží;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 15 i (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 i. vyzýva členské štáty, aby 
preskúmali lepšie možnosti 
environmentálnych daní a vyzýva 
Komisiu, aby vydala usmernenia k ich 
navrhovaniu; zdôrazňuje, že tieto 
opatrenia by mali byť sprevádzané 
regulačnými požiadavkami a verejnými 
investíciami s cieľom zabezpečiť 
ekologické alternatívy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
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Odsek 15 j (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 j. víta skutočnosť, že revízia 
smernice o dani z energie sa zameriava na 
stanovenie vyšších minimálnych daní pre 
fosílne palivá na vnútroštátnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 15 k (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 k. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosť vytvorenia úľavy pre daňové 
odpočítateľné položky pre spoločnosti 
podľa rovnakej logiky ako taxonómia; 
zdôrazňuje, že Európska únia by mala 
považovať progresívne environmentálne 
dane založené na spotrebe uhlíka za 
serióznu možnosť spravodlivého a 
účinného environmentálneho 
zdaňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 15 l (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 l. zdôrazňuje, že súčasný globálny 
daňový systém je zastaraný a že princíp 
nezávislého vzťahu, ktorý sa uplatňuje na 
transferové ceny, už nezodpovedá 
globalizovanej realite; podporuje 
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vykonávanie vzorca na prideľovanie na 
vymedzenie daňových práv medzi 
jurisdikciami pre cezhraničnú 
hospodársku činnosť; vyzýva Komisiu, 
aby pokračovala v návrhu spoločného 
(konsolidovaného) základu dane z príjmov 
právnických osôb (C(C)CTB); očakáva 
viac podrobností o návrhu iniciatívy 
„BEFIT – Podnikanie v Európe: rámec 
pre zdaňovanie príjmov“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
José Gusmão, Manon Aubry, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. berie na vedomie prebiehajúcu 
prácu Komisie na hodnotiacej tabuľke 
zdaňovania EÚ a vyzýva Komisiu, aby 
informovala Parlament o svojich 
politických zámeroch a možnom 
finančnom vplyve tohto systému;

16. víta prebiehajúcu prácu Komisie na 
hodnotiacej tabuľke zdaňovania EÚ a 
vyzýva Komisiu, aby informovala 
Parlament o svojich politických zámeroch 
a možnom finančnom vplyve tohto 
systému; zdôrazňuje, že kritériami 
posudzovania členských štátov by mali 
byť: existujúce kritériá používané 
skupinou pre kódex správania pre 
zdaňovanie podnikov; kritériá používané 
na uvedenie jurisdikcií tretích krajín ako 
súčasť zoznamu EÚ obsahujúceho 
nespolupracujúce jurisdikcie; minulé a 
prebiehajúce konania o porušení 
povinnosti, ktoré sa začali proti členským 
štátom z dôvodu nesúladu alebo 
nedostatočného vykonávania európskych 
právnych predpisov v oblasti daní a 
prania špinavých peňazí; zahrnutie 
hospodárskych kritérií, najmä s cieľom 
zvážiť, či sú priame zahraničné investície 
a pasívne príjmy neprimerané v porovnaní 
s HDP krajiny;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 205
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. berie na vedomie prebiehajúcu 
prácu Komisie na hodnotiacej tabuľke 
zdaňovania EÚ a vyzýva Komisiu, aby 
informovala Parlament o svojich 
politických zámeroch a možnom 
finančnom vplyve tohto systému;

16. víta prebiehajúcu prácu Komisie na 
hodnotiacej tabuľke zdaňovania EÚ a 
vyzýva Komisiu, aby informovala 
Parlament o svojich politických zámeroch; 
odporúča použiť ekonomické ukazovatele, 
ktoré umožnia identifikovať narušenie 
jednotného trhu, ako sú úrovne priamych 
zahraničných investícií, licenčných 
poplatkov a platieb úrokov; navrhuje, aby 
takáto práca umožnila vypracovanie 
posilnených odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny pre členské štáty, ktoré by pomohli 
zabezpečiť dobre koordinované daňové 
politiky v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Niels Fuglsang, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. berie na vedomie prebiehajúcu 
prácu Komisie na hodnotiacej tabuľke 
zdaňovania EÚ a vyzýva Komisiu, aby 
informovala Parlament o svojich 
politických zámeroch a možnom 
finančnom vplyve tohto systému;

16. berie na vedomie prebiehajúcu 
prácu Komisie na hodnotiacej tabuľke 
zdaňovania EÚ; zdôrazňuje, že takýto 
nástroj musí prispievať k boju proti 
daňovej súťaži; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby náležite zohľadnila 
obrovské straty verejných príjmov 
spôsobené vnútroštátnymi daňovými 
politikami, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 207
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16 – písmeno a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a) navrhuje, aby sa v hodnotiacej 
tabuľke zdaňovania EÚ posúdili daňové 
postupy členských štátov podľa 
spoločného súboru objektívnych kritérií, 
pričom takéto kritériá by mali zahŕňať 
aspoň:
a) existujúce kritériá používané skupinou 
pre kódex správania pre zdaňovanie 
podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16 – písmeno b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) kritériá používané na uvedenie 
jurisdikcií tretích krajín ako súčasť 
zoznamu EÚ obsahujúceho 
nespolupracujúce jurisdikcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16 – bod c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) minulé a prebiehajúce konania o 
porušení povinnosti, ktoré sa začali proti 
členským štátom z dôvodu nesúladu alebo 
nedostatočného vykonávania európskych 
právnych predpisov v oblasti daní a 
prania špinavých peňazí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16 – písmeno d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

d) niektoré kritériá z hodnotiacej 
tabuľky Komisie z roku 2016 pripravenej 
pre tretie krajiny (v súvislosti s vytvorením 
zoznamu EÚ nespolupracujúcich 
jurisdikcií), napríklad vrátane kritérií 
týkajúcich sa finančnej činnosti (úroveň 
vývozu finančných služieb, celkové priame 
zahraničné investície, štatistika o 
zahraničných afiliáciách a osobitných 
finančných tokoch príjmov) alebo 
faktorov stability (ukazovatele správy, 
miery korupcie);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16 – písmeno e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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e) hospodárske ukazovatele, ktoré 
Komisia použila vo svojej štúdii o 
agresívnom daňovom plánovaní v roku 
2017 vrátane daňových zmlúv, úrokov a 
licenčných poplatkov atď.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16 – písmeno f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

f) analýza daňového mixu podľa 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Claude Gruffat
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16 – písmeno g (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

g) analýza presahovania daňových 
politík členských štátov a daňového mixu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16 a. domnieva sa, že táto daňová 
hodnotiaca tabuľka musí byť vytvorená 
ako nástroj na pomoc členským štátom pri 
vykonávaní zdravých a dôkladných 
reforiem v daňových záležitostiach; 
odmieta myšlienku používania tejto 
hodnotiacej tabuľky na zahanbenie 
konkrétnych členských štátov; požaduje 
intenzívnu spoluprácu so súčasnými 
európskymi platformami pri vytváraní 
tejto hodnotiacej tabuľky; domnieva sa, že 
tento nový nástroj môže byť užitočný pre 
proces európskeho semestra a konkrétne 
pre odporúčania pre jednotlivé krajiny;

Or. en


