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9. 12. 2015 A8-0349/17 

Pozměňovací návrh  17 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že šetření vedená 

výborem TAXE odhalila, že obdobná 

daňová rozhodnutí nejsou vydávána pouze 

v Lucembursku, ale jsou běžná na různých 

místech Unie; vzhledem k tomu, že 

postupy založené na těchto daňových 

rozhodnutích lze používat zákonným 

způsobem k poskytnutí nutné právní jistoty 

podnikům a ke snížení finančního rizika 

pro poctivé firmy, ale že tyto postupy jsou 

nicméně náchylné k případnému zneužití a 

mohou vést k daňovým únikům, mohly by 

tím, že poskytují právní jistotu jen 

vybraným subjektům, vytvořit určitou míru 

nerovnosti mezi společnostmi, jež tato 

rozhodnutí získaly, a těmi, které jich 

nevyužívají; 

E. vzhledem k tomu, že šetření vedená 

výborem TAXE odhalila, že obdobná 

daňová rozhodnutí nejsou vydávána pouze 

v Lucembursku, ale jsou běžná na různých 

místech Unie; vzhledem k tomu, že výbor 

TAXE konstatoval, že docházelo 

k rozsáhlému porušování práva Unie 

v oblasti výměny informací o daňových 

záležitostech, fiskální státní podpory 

a zásady čestné a loajální spolupráce, 

avšak v důsledku nedostatečné spolupráce 

ze strany Komise, Rady a členských států 

nemohl plně přezkoumat otázku politické 

odpovědnosti; vzhledem k tomu, že 

postupy založené na těchto daňových 

rozhodnutích lze používat zákonným 

způsobem k poskytnutí nutné právní jistoty 

podnikům a ke snížení finančního rizika 

pro poctivé firmy, ale že tyto postupy jsou 

nicméně náchylné k případnému zneužití a 

mohou vést k daňovým únikům, mohly by 

tím, že poskytují právní jistotu jen 

vybraným subjektům, vytvořit určitou míru 

nerovnosti mezi společnostmi, jež tato 

rozhodnutí získaly, a těmi, které jich 

nevyužívají; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0349/18 

Pozměňovací návrh  18 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 H 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že až na některé 

chvályhodné výjimky nebyli až dosud 

političtí představitelé jednotlivých 

členských států dostatečně vstřícní, pokud 

jde o řešení problému vyhýbání se 

daňovým povinnostem při odvodu daně z 

příjmů právnických osob; 

H. vzhledem k tomu, že až na některé 

chvályhodné výjimky nebyli až dosud 

političtí představitelé jednotlivých 

členských států dostatečně vstřícní, pokud 

jde o řešení problému vyhýbání se 

daňovým povinnostem při odvodu daně 

z příjmů právnických osob; vzhledem 

k tomu, že velké mediální společnosti 

nedávno odhalily, že některé členské státy 

– jako například Lucembursko v době, 

kdy v čele jeho vlády stál současný 

předseda Komise Jean-Claude Juncker, 

a Nizozemsko v době, kdy předseda 

Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem zastával 

post ministra financí – na půdě Rady 

aktivně bránily dalšímu postupu ve 

vyšetřování škodlivých daňových praktik, 

např. daňových režimů pro příjmy 

z patentů (tzv. patent boxes); 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0349/19 

Pozměňovací návrh  19 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 A3 – odrážka 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 S cílem podporovat činnost skupiny 

pro kodex chování zaměřenou na 

zjišťování škodlivých daňových 

praktik by tato oznámení podávaná 

členskými státy měla obsahovat 

analýzy vedlejších účinků 

podstatného dopadu nových 

daňových opatření na jiné členské 

státy a rozvojové země. 

 

 S cílem podporovat činnost skupiny 

pro kodex chování zaměřenou na 

zjišťování škodlivých daňových 

praktik by tato oznámení podávaná 

členskými státy měla obsahovat 

analýzy vedlejších účinků podstatného 

dopadu nových daňových opatření na 

jiné členské státy a rozvojové země. 

Tyto analýzy by měly být 

zveřejňovány, aby zúčastněné strany 

ze státní správy, nevládního sektoru 

a akademické obce mohly na základě 

všech dostupných důkazů 

mezinárodně porovnávat daňové 

režimy a jejich významné 

přeshraniční dopady. 

 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0349/20 

Pozměňovací návrh  20 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 A7 – odrážka 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  tato ochrana by měla být v souladu s 

celkovým právním systémem a měla 

by být účinná proti bezdůvodnému 

trestnímu stíhání, hospodářským 

sankcím a diskriminaci; 

 tato ochrana by měla být v souladu s 

celkovým právním systémem a měla 

by být účinná proti bezdůvodnému 

trestnímu stíhání, hospodářským 

sankcím a diskriminaci. Ochrana 

oznamovatelů by neměla být 

oslabena v důsledku vágní či příliš 

široké definice obchodního tajemství, 

která by korporacím nebo institucím 

umožňovala oznamovatele svévolně 

umlčovat poukazem na údajnou 

ochranu takového tajemství; 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0349/21 

Pozměňovací návrh  21 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 B3 – návětí 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Evropský parlament vyzývá Evropskou 

komisi, aby i nadále poskytovala členským 

státům pokyny ohledně způsobů, jak 

uplatňovat režimy pro zdaňování příjmů z 

práv duševního vlastnictví v souladu s 

pozměněným přístupem založeným na 

kauzálním nexu, aby se zajistilo, že 

nebudou škodlivé.  

Evropský parlament vyzývá Evropskou 

komisi, aby i nadále poskytovala členským 

státům pokyny ohledně preferenčních 

daňových režimů, např. pro zdaňování 

příjmů z práv duševního vlastnictví.  

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0349/22 

Pozměňovací návrh  22 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 B3 – odrážka 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 tyto pokyny by měly jasně stanovovat, 

že preferenční režimy, jako jsou 

například režimy typu „patent box“, se 

musí zakládat na pozměněném 

přístupu založeném na kauzálním 

nexu, jak je definováno v bodu 5 

projektu OECD týkajícího se 

oslabování daňové základny 

a přesouvání zisků, což znamená, že 

musí existovat přímá spojitost mezi 

daňovými výhodami a činnostmi 

základního výzkumu a vývoje;  

 tyto pokyny by měly jasně stanovovat, 

že preferenční režimy, jako jsou 

například režimy typu „patent box“, 

by měly být postupně rušeny, protože 

podle zprávy výboru TAXE 

vnitrostátní daňové systémy umožňují 

– i bez režimů typu patent boxes – 

uplatňovat náklady na výzkum a 

vývoj za účelem snížení daní. Taktéž 

Komise ve své studii o pobídkách na 

podporu výzkumu a vývoje došla 

k závěru, že „režim pro příjmy 

z duševního vlastnictví se spíše jeví 

jako nástroj k přesouvání zisků 

právnických osob než k podněcování 

inovací“
1 

 a že je obtížné určit přesný 

přínos konkrétních výzkumných 

činností k příjmu společností, a že 

takové režimy tedy svou podstatou 

oslabují daňový základ a přesouvají 

zisky.  

_________ 

1 
 Studie o daňových pobídkách na 

podporu výzkumu a vývoje, studie 

o daních, pracovní dokument č. 52-2014, 

Evropská komise 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0349/23 

Pozměňovací návrh  23 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 C3 – návětí 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Evropský parlament vyzývá Evropskou 

komisi, aby navrhla soubor protiopatření, 

která by Unie a členské státy jakožto 

akcionáři a finanční zajišťovatelé 

veřejných orgánů, bank a finančních 

programů měly uplatňovat proti 

společnostem, které využívají daňových 

rájů v rámci svého agresivního daňového 

plánování a nedodržují tak unijní normy 

pro řádnou daňovou správu. 

Evropský parlament vyzývá Evropskou 

komisi, aby navrhla soubor protiopatření, 

která by Unie a členské státy jakožto 

akcionáři a finanční zajišťovatelé 

veřejných orgánů, bank a finančních 

programů měly uplatňovat proti 

společnostem, které využívají daňových 

rájů v rámci svého agresivního daňového 

plánování a poskytují poradenství 

o daňových rájích nebo usnadňují využití 

jejich služeb a nedodržují tak unijní normy 

pro řádnou daňovou správu. 

Or. en 
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9. 12. 2015 A8-0349/24 

Pozměňovací návrh  24 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 C3 – odrážka 2 – bod 8 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 o v případech opakovaného využití nebo 

propagace daňových rájů pokuty 

a odebrání obchodní licence, zejména 

poradenským firmám a poskytovatelům 

finančních služeb. 

Or. en 

 

 


