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9. 12. 2015 A8-0349/14 

Pozměňovací návrh  14 

Luděk Niedermayer 

za skupinu PPE 

 

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 AR – bod i 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

i) vzhledem k tomu, že vyšší 

transparentnost, pokud jde o činnost 

velkých nadnárodních společností 

a zejména o dosažené zisky, zaplacené 

daně ze zisku, získané dotace a přeplatky 

na daních, počet zaměstnanců a držená 

aktiva, má zásadní význam pro to, aby 

daňové úřady účinně řešily problém 

oslabování daňové základny a přesouvání 

zisků; vzhledem k tomu, že je třeba 

dosáhnout správné rovnováhy mezi 

transparentností, ochranou osobních údajů 

a citlivostí obchodních informací, přičemž 

je třeba zároveň zohledňovat dopad na 

malé podniky; vzhledem k tomu, že jedním 

z klíčových prvků, v němž by se tato 

transparentnost měla projevovat, je 

vypracovávání zpráv o jednotlivých 

zemích; vzhledem k tomu, že všechny 

návrhy Unie týkající se zpráv 

o jednotlivých zemích by měly být v prvé 

řadě založeny na vzoru vypracovaným 

organizací OECD; vzhledem k tomu, že 

Unie může jít i za hranice vymezené 

pokyny OECD a učinit podávání takových 

zpráv po jednotlivých zemích povinné 

a veřejné, vzhledem k tomu, že Evropský 

parlament se ve svých pozměňovacích 

návrzích k návrhu na revizi směrnice 

o právech akcionářů přijatých dne 8. 

července 2015
3
 vyslovil pro to, aby zprávy 

i) vzhledem k tomu, že vyšší 

transparentnost, pokud jde o činnost 

velkých nadnárodních společností 

a zejména o dosažené zisky, zaplacené 

daně ze zisku, získané dotace a přeplatky 

na daních, počet zaměstnanců a držená 

aktiva, má zásadní význam pro to, aby 

daňové úřady účinně řešily problém 

oslabování daňové základny a přesouvání 

zisků; vzhledem k tomu, že je třeba 

dosáhnout správné rovnováhy mezi 

transparentností, ochranou osobních údajů 

a citlivostí obchodních informací, přičemž 

je třeba zároveň zohledňovat dopad na 

malé podniky; vzhledem k tomu, že jedním 

z klíčových prvků, v němž by se tato 

transparentnost měla projevovat, je 

vypracovávání zpráv o jednotlivých 

zemích; zdůrazňuje, že požadavky na 

transparentnost by měly být připravovány 

a uplatňovány způsobem, který nebude 

mít za následek konkurenční nevýhodu 

pro firmy EU; vzhledem k tomu, že 

všechny návrhy Unie týkající se zpráv 

o jednotlivých zemích by měly být v prvé 

řadě založeny na vzoru vypracovaným 

organizací OECD; vzhledem k tomu, že 

Unie může jít i za hranice vymezené 

pokyny OECD a učinit podávání takových 

zpráv po jednotlivých zemích povinné, 

vzhledem k tomu, že Evropský parlament 
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o jednotlivých zemích byly zcela veřejné; 

vzhledem k tomu, že Evropská komise 

uspořádala k tomuto tématu konzultace ve 

dnech 17. června a 9. září 2015, aby 

prostudovala různé možnosti pro 

vypracovávání zpráv o jednotlivých 

zemích
4
; vzhledem k tomu, že 88 % 

respondentů dané konzultace uvedlo, že 

podporují, aby údaje týkající se daní byly 

podniky zveřejňovány; 

__________________ 

3
 Přijaté texty dne 8.7.2015, P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

se ve svých pozměňovacích návrzích k 

mandátu k jednání o návrhu na revizi 

směrnice o právech akcionářů přijatých dne 

8. července 2015
3
 vyslovil pro to, aby 

zprávy o jednotlivých zemích byly zcela 

veřejné; vzhledem k tomu, že Evropská 

komise uspořádala k tomuto tématu 

konzultace ve dnech 17. června a 9. září 

2015, aby prostudovala různé možnosti pro 

vypracovávání zpráv o jednotlivých 

zemích
4
; vzhledem k tomu, že 88 % 

respondentů dané konzultace uvedlo, že 

podporují, aby údaje týkající se daní byly 

podniky zveřejňovány; vzhledem k tomu, 

že malé a střední podniky a společnosti se 

střední tržní kapitalizací, které nejsou 

nadnárodními společnostmi, by měly být z 

této povinnosti vyňaty; 

__________________ 

3
 Přijaté texty dne 8.7.2015, P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0349/15 

Pozměňovací návrh  15 

Luděk Niedermayer 

za skupinu PPE 

 

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 

Příloha – doporučení A1 – úvodní odstavec 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Evropský parlament opět vyzývá 

Evropskou komisi k přijetí veškerých 

opatření potřebných k tomu, aby do konce 

prvního čtvrtletí roku 2016 zavedla 

povinnost všech nadnárodních společností 

ve všech odvětvích podávat komplexní 

veřejně přístupné zprávy o své činnosti 

v jednotlivých zemích. 

Evropský parlament opět vyzývá 

Evropskou komisi k přijetí veškerých 

opatření potřebných k tomu, aby do konce 

prvního čtvrtletí roku 2016 zavedla 

povinnost všech nadnárodních společností 

ve všech odvětvích podávat komplexní 

veřejně přístupné zprávy o své činnosti 

v jednotlivých zemích, a opět zdůrazňuje, 

že malé a střední podniky a podniky se 

střední kapitalizací, které nejsou 

nadnárodními společnostmi, by měly být z 

této povinnosti vyňaty. 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0349/16 

Pozměňovací návrh  16 

Luděk Niedermayer 

za skupinu PPE 

 

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 

Příloha – doporučení A1 – druhá odrážka – nový bod za druhým bodem 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 o dopad požadavků na zvýšenou 

transparentnost na konkurenční pozici 

firem EU oproti jejich konkurentům 

mimo EU; 

Or. en 

 

 


