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Pozměňovací návrh  3 

Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu 

právnických osob 

2015/2010(INL) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že jedna z organizací 

sdružujících novináře, Mezinárodní 

konsorcium investigativních novinářů 

(ICIJ), zveřejnila v listopadu 2014 odhalení 

ohledně daňových rozhodnutí a jiných 

škodlivých praktik používaných v 

Lucembursku (tzv. LuxLeaks), totiž že 

přibližně 340 nadnárodních společností má 

v Lucembursku uzavřeno tajná ujednání, 

díky nimž si mohou snižovat své 

celosvětové daňové odvody na minimum 

ke škodě veřejného zájmu Unie, ačkoliv v 

Lucembursku provozují pouze omezenou 

či neprovozují vůbec žádnou hospodářskou 

činnost; 

A. vzhledem k tomu, že jedna z organizací 

sdružujících novináře, Mezinárodní 

konsorcium investigativních novinářů 

(ICIJ), zveřejnila v listopadu 2014 odhalení 

ohledně daňových rozhodnutí a jiných 

škodlivých praktik používaných v 

Lucembursku (tzv. LuxLeaks), totiž že 

přibližně 340 nadnárodních společností 

uzavřelo v Lucembursku tajná ujednání, v 

době, kdy byl v úřadu Jean-Claude 

Juncker, díky nimž si mohou snižovat své 

celosvětové daňové odvody na minimum 

ke škodě veřejného zájmu Unie, ačkoliv v 

Lucembursku provozují pouze omezenou 

či neprovozují vůbec žádnou hospodářskou 

činnost; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0349/4 

Pozměňovací návrh  4 

Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu 

právnických osob 

2015/2010(INL) 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vyzývá Komisi, aby se nezdráhala 

využívat článek 116 SFEU, který 

Parlamentu a Radě poskytuje nezbytný 

právní základ pro přijímání opatření 

řádným legislativním postupem s cílem 

odstranit praktiky, které narušují 

hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, jako 

je např. daňová soutěž, jak ji uplatňují 

členské státy prostřednictvím 

netransparentních a nespravedlivých 

předběžných daňových rozhodnutí (tzv. 

tax rulings). 

28. vyzývá Komisi, aby se zdráhala 

využívat článek 116 SFEU, který 

Parlamentu a Radě poskytuje nezbytný 

právní základ pro přijímání opatření 

řádným legislativním postupem s cílem 

odstranit praktiky, které narušují 

hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, 

jelikož by to mělo významný dopad na 

svrchovanost členských států; 

Or. en 

 

 


