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Pozmeňujúci návrh  47 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. zdôrazňuje, že podľa smernice EÚ 

o boji proti praniu špinavých peňazí2 

patria daňové trestné činy súvisiace s 

priamymi a nepriamymi daňami do 

širokého vymedzenia pojmu „trestná 

činnosť“, a považujú sa za predikatívne 

trestné činy pre pranie špinavých peňazí; 

pripomína, že úverové aj finančné 

inštitúcie, ako aj daňoví poradcovia, 

účtovníci a právnici, sa považujú za 

„povinné subjekty“ podľa smernice o boji 

proti praniu špinavých peňazí, a preto 

musia plniť súbor povinností na 

predchádzanie praniu špinavých peňazí, 

ich odhaľovanie a nahlasovanie; 

_______________________ 

2 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 

o predchádzaní využívaniu finančného 

systému na účely prania špinavých peňazí 

alebo financovania terorizmu, ktorou sa 

mení nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2005/60/ES a smernica Komisie 

2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, 

s. 73). 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  48 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. žiada európske orgány dohľadu, 

aby zvážili zákaz daňovo motivovaných 

finančných nástrojov, činností alebo 

postupov, najmä v súvislosti s arbitrážou 

dividend, ak páchatelia nevedia 

preukázať, že tieto zložité finančné 

dohody majú iný dôležitý hospodársky 

účel než je vyhýbanie sa daňovým 

povinnostiam; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  49 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3b. žiada, aby bol vnútroštátnym a 

európsky orgánom dohľadu udelený 

mandát na preskúmanie praktík 

vyhýbania sa daňovým povinnostiam, 

pretože môžu predstavovať riziko pre 

integritu vnútorného trhu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  50 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že tieto nové odhalenia 

očividne poukazujú na možné nedostatky 

súčasných systémov výmeny informácií a 

spolupráce medzi orgánmi členských 

štátov; vyzýva členské štáty, aby účinne 

vykonávali povinnú automatickú výmenu 

informácií v oblasti daní; 

4. zdôrazňuje, že tieto nové odhalenia 

očividne poukazujú na možné nedostatky 

vnútroštátnych právnych predpisov v 

oblasti zdaňovania v súčasných systémoch 

výmeny informácií a spolupráce medzi 

orgánmi členských štátov; vyzýva členské 

štáty, aby účinne vykonávali povinnú 

automatickú výmenu informácií v oblasti 

daní; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  51 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. žiada o posilnenie výmeny 

informácií na úrovni daňových orgánov, 

aby sa predišlo problémom s dôvernosťou 

daňových údajov, ktoré boli zaznamenané 

v niektorých členských štátoch; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  52 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. vyzýva príslušné vnútroštátne 

orgány, aby v prípade potreby začali 

vyšetrovania trestných činov, použili 

zákonné nástroje na zmrazenie 

podozrivých aktív, preverili správne rady, 

ktoré sú možno do tohto škandálu 

zapletené a uložili primerané a 

odradzujúce sankcie zúčastneným 

stranám; zastáva názor, že osoby, ktoré 

trestné činy spáchali, ako aj tí, ktorí ich 

spáchanie umožnili, a teda nielen daňoví 

poradcovia, ale aj právnici, účtovníci a 

banky, by mali byť bez ďalšieho odkladu 

postavení pred spravodlivosť; zdôrazňuje, 

že je naliehavo potrebné ukončiť 

beztrestnosť „bielych golierov“ a 

zabezpečiť lepšie presadzovanie regulácie 

v oblasti financií; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  53 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5b. vyzýva orgány EÚ a členských 

štátov, aby prešetrili úlohu poisťovacích 

fondov a orgánov dohľadu nad 

poisťovníctvom v škandále; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  54 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyzýva vnútroštátne daňové 

orgány, aby využili úplný potenciál DAC6, 

pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu 

informácií v oblasti daní v súvislosti s 

cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi 

oznamovaniu; ďalej vyzýva na posilnenie 

smernice DAC6 tak, aby povinne 

vyžadovala zverejňovanie systémov 

arbitráže dividend, ktoré zahŕňajú vrátenie 

daní v prípade dividend a dane z 

kapitálových ziskov; 

6. vyzýva vnútroštátne daňové 

orgány, aby využili úplný potenciál DAC6, 

pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu 

informácií v oblasti daní v súvislosti s 

cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi 

oznamovaniu vrátane využitia 

skupinových žiadostí; ďalej vyzýva na 

posilnenie smernice DAC6 tak, aby 

povinne vyžadovala zverejňovanie 

systémov arbitráže dividend a všetkých 

informácií o kapitálových ziskoch, ktoré 

zahŕňajú vrátenie daní v prípade dividend a 

dane z kapitálových ziskov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  55 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. poznamenáva, že francúzsky senát 

v snahe bojovať proti arbitráži dividend 

predložil pozmeňujúci návrh k návrhu 

rozpočtu, ktorý by umožnil zadržať 30 % z 

hodnoty transakcie so zahraničným 

príjemcom, a to a posteriori, ak preukážu, 

že sú konečným užívateľom výhod; vyzýva 

európskych zákonodarcov, aby posúdili 

možnosť vykonávania tohto opatrenia na 

úrovni EÚ; 

Or. en 



 

AM\1170537SK.docx PE631.544v01-00 } 

 PE631.545v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

28.11.2018  B8-0551/2018 }  

 B8-0552/2018 } RC1/Am. 56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Škandál cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. vyzýva Komisiu, aby okamžite 

začala pracovať na návrhu európskej 

finančnej polície v rámci Europolu s jej 

vlastnými investigatívnymi kapacitami, 

ako aj na európskom rámci 

cezhraničných daňových vyšetrovaní; 

Or. en 

 

 


