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4.7.2016 A8-0223/10 

Pozměňovací návrh  9 

Danuta Maria Hübner 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

P. vzhledem k tomu, že konvergenci 

daňových politik by měly doplňovat také 

větší kontroly a větší počet vyšetřování 

škodlivých daňových praktik; vzhledem k 

tomu, že Komise zahájila několik nových 

formálních vyšetřovacích řízení v 

souvislosti s daňovým zacházením s 

nadnárodními podniky; vzhledem k tomu, 

že hodnocení opatření daňové politiky z 

hlediska poskytování státní podpory je 

přístup, jehož význam v posledních letech 

vzrostl; vzhledem k tomu, že je nezbytná 

další reflexe a opatření s cílem lépe 

pochopit a řešit vzájemné působení zdanění 

a hospodářské soutěže; vzhledem k tomu, 

že Komise má možnost vyšetřit 

neselektivním a nezaujatým způsobem 

všechny případy podezření na nedovolenou 

státní podporu poskytnutou 

prostřednictvím preferenčního daňového 

zacházení; vzhledem k tomu, že celá řada 

šetření Komise v oblasti státních podpor 

nebyla v době přijetí této zprávy ještě 

dokončena; vzhledem k tomu, že určité 

členské státy zahájily vůči některým 

nadnárodním podnikům postupy zpětného 

získávání prostředků; vzhledem k tomu, že 

některé členské státy prováděly analýzy 

vedlejších účinků svých vnitrostátních 

daňových politik s cílem posoudit dopady 

na rozvojové země; 

P. vzhledem k tomu, že konvergenci 

daňových politik by měly doplňovat také 

větší kontroly a větší počet vyšetřování 

škodlivých daňových praktik; vzhledem k 

tomu, že Komise zahájila několik nových 

formálních vyšetřovacích řízení v 

souvislosti s daňovým zacházením s 

nadnárodními podniky; vzhledem k tomu, 

že hodnocení opatření daňové politiky z 

hlediska poskytování státní podpory je 

přístup, jehož význam v posledních letech 

vzrostl; vzhledem k tomu, že je nezbytná 

další reflexe a opatření s cílem lépe 

pochopit a řešit vzájemné působení zdanění 

a hospodářské soutěže; vzhledem k tomu, 

že Komise má možnost vyšetřit 

neselektivním a nezaujatým způsobem 

všechny případy podezření na nedovolenou 

státní podporu poskytnutou 

prostřednictvím preferenčního daňového 

zacházení; vzhledem k tomu, že celá řada 

šetření Komise v oblasti státních podpor 

nebyla v době přijetí této zprávy ještě 

dokončena; vzhledem k tomu, že určité 

členské státy zahájily vůči některým 

nadnárodním podnikům postupy zpětného 

získávání prostředků; vzhledem k tomu, že 

pouze několik členských států provádělo 
analýzy vedlejších účinků svých 

vnitrostátních daňových politik s cílem 

posoudit dopady na rozvojové země; 
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4.7.2016 A8-0223/10 

Pozměňovací návrh  10 

Danuta Maria Hübner 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění BG 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BG. vzhledem k tomu, že činnost 

zvláštního výboru byla do určité míry 

omezena skutečností, že pouze 4 ze 7 

pozvaných nadnárodních společností 

reagovaly kladně na první pozvání 

vystoupit před členy výboru (viz příloha 

2); 

BG. vzhledem k tomu, že pouze 4 ze 7 

nadnárodních společností reagovaly kladně 

na první pozvání vystoupit před členy 

výboru (viz příloha 2); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/11 

Pozměňovací návrh  11 

Danuta Maria Hübner 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. naléhavě vyzývá Komisi, aby do konce 

roku 2016 předložila návrh společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů 

právnických osob spolu s vhodným 

a spravedlivým distribučním klíčem, jenž 

by představoval ucelené řešení, jak 

odstranit škodlivé daňové praktiky v Unii, 

zajistil by jasnost a jednoduchost pro 

podniky a usnadnil by jim přeshraniční 

hospodářské činnosti v rámci Unie; 

domnívá se, že konsolidace je zásadním 

prvkem konsolidovaného základu daně z 

příjmů právnických osob; je toho názoru, 

že konsolidace by měla být zavedena co 

nejdříve a že jakýkoli přechodný systém, 

například pouhá harmonizace základu daně 

se začleněním mechanismu vyrovnávání 

ztrát, může být pouze dočasný; domnívá 

se, že zavedení plného povinného 

společného konsolidovaného základu daně 

z příjmu právnických osob je čím dál 

naléhavější; vyzývá členské státy, aby 

urychleně dosáhly shody ohledně návrhu 

na vytvoření společného konsolidovaného 

základu daně z příjmu právnických osob 

poté, co bude předložen, a neprodleně 

provedly následné právní předpisy; 

připomíná členským státům, že různé 

sazby daně z příjmu právnických osob 

mohou vytvářet nerovné podmínky a také 

vést k nekalé daňové soutěži v rámci EU;  

6. naléhavě vyzývá Komisi, aby do konce 

roku 2016 předložila návrh společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů 

právnických osob spolu s vhodným 

a spravedlivým distribučním klíčem, jenž 

by představoval ucelené řešení, jak 

odstranit škodlivé daňové praktiky v Unii, 

zajistil by jasnost a jednoduchost pro 

podniky a usnadnil by jim přeshraniční 

hospodářské činnosti v rámci Unie; 

domnívá se, že konsolidace je zásadním 

prvkem konsolidovaného základu daně z 

příjmů právnických osob; je toho názoru, 

že konsolidace by měla být zavedena co 

nejdříve a že jakýkoli přechodný systém, 

například pouhá harmonizace základu daně 

se začleněním mechanismu vyrovnávání 

ztrát, může být pouze dočasný; domnívá 

se, že zavedení plného povinného 

společného konsolidovaného základu daně 

z příjmu právnických osob je čím dál 

naléhavější; vyzývá členské státy, aby 

urychleně dosáhly shody ohledně návrhu 

na vytvoření společného konsolidovaného 

základu daně z příjmu právnických osob 

poté, co bude předložen, a neprodleně 

provedly následné právní předpisy; 

připomíná členským státům, že mezery a 

nesoulad v základech daně z příjmu 

právnických osob a rozdílné správní 

postupy mohou vytvářet nerovné 
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4.7.2016 A8-0223/12 

Pozměňovací návrh  12 

Danuta Maria Hübner 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá Komisi, aby s cílem zakázat 

zneužívání  daňových režimů  pro příjmy z 

patentů k účelům vyhýbání se daňovým 

povinnostem a zajistit, aby jejich využívání 

bylo svázáno se skutečnou hospodářskou 

činností, předložila návrhy závazných 

právních předpisů Unie týkající se 

daňových režimů pro příjmy z patentů, 

které budou vycházet z modifikovaného 

přístupu podle kauzálního nexu OECD a 

řešit jeho slabosti; zdůrazňuje, že návrh 

Komise by se měl vztahovat na všechny 

daňové režimy pro příjmy z patentů vydané 

členskými státy; vyzývá k tomu, aby do té 

doby všechny členské státy zveřejnily 

společnosti, které v jejich zemi využívají 

daňových režimů pro příjmy z patentů; 

31. vyzývá Komisi, aby s cílem zakázat 

zneužívání  daňových režimů  pro příjmy z 

patentů k účelům vyhýbání se daňovým 

povinnostem a zajistit, aby jejich využívání 

bylo svázáno se skutečnou hospodářskou 

činností, předložila návrhy závazných 

právních předpisů Unie týkající se 

daňových režimů pro příjmy z patentů, 

které budou vycházet z modifikovaného 

přístupu podle kauzálního nexu OECD a 

řešit jeho slabosti; zdůrazňuje, že návrh 

Komise by se měl vztahovat na všechny 

nové daňové režimy pro příjmy z patentů 

vydané členskými státy a že všechny 

stávající daňové režimy pro příjmy z 

patentů, které dosud platí, musí být 

odpovídajícím způsobem upraveny; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/13 

Pozměňovací návrh  13 

Danuta Maria Hübner 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 69 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. opakuje svou výzvu Komisi a členským 

státům, aby provedly analýzu vedlejších 

efektů vnitrostátních a unijních daňových 

politik s cílem posoudit dopad na 

rozvojové země a odstranit politiky a 

praktiky, které na ně mají nepříznivý vliv; 

69. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

případně provedly analýzu vedlejších 

efektů vnitrostátních a unijních daňových 

politik s cílem posoudit dopad na 

rozvojové země; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/14 

Pozměňovací návrh  14 

Danuta Maria Hübner 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 71 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

71. vyzývá Komisi, aby do všech 

obchodních dohod a dohod o partnerství 

začlenila ustanovení o řádné správě, včetně 

snahy o účinné uplatňování opatření proti 

erozi základu daně a přesouvání zisku a 

globálních standardů pro automatickou 

výměnu informací, a zajistila, aby 

společnosti nebo zprostředkovatelé 

nemohli zneužívat obchodní dohody a 

dohody o partnerství k daňovým únikům 

nebo k legalizaci výnosů z trestné činnosti; 

71. vyzývá Komisi, aby do obchodních 

dohod a dohod o partnerství začlenila 

ustanovení o řádné správě v oblasti daní, 

jež se budou týkat zejména souladu s 

příslušnými doporučeními OECD ohledně 

daní (například s iniciativou BEPS) a 

zajistí, aby společnosti nebo 

zprostředkovatelé nemohli zneužívat 

obchodní dohody a dohody o partnerství k 

daňovým únikům a k legalizaci výnosů z 

trestné činnosti; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/15 

Pozměňovací návrh  15 

Danuta Maria Hübner 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit 

společný a ucelený přístup EU/USA k 

provádění standardů OECD a ke 

skutečnému vlastnictví; dále zdůrazňuje, že 

do veškerých budoucích obchodních dohod 

by měla být začleněna ustanovení o řádné 

správě a  provádění opatření proti erozi 

základu daně a přesouvání, a to s cílem 

zajistit rovné podmínky, vytvořit větší 

hodnotu pro společnost jako celek, bojovat 

proti daňovým podvodům a vyhýbání se 

daňovým povinnostem a učinit z 

transatlantických partnerů průkopníky 

prosazování řádné správy v oblasti daní; 

79. zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit 

společný a ucelený přístup EU/USA k 

provádění standardů OECD a ke 

skutečnému vlastnictví; dále zdůrazňuje, že 

do veškerých budoucích obchodních dohod 

by měla být začleněna ustanovení o řádné 

správě v oblasti daní, a to s cílem zajistit 

rovné podmínky, vytvořit větší hodnotu 

pro společnost jako celek a bojovat proti 

daňovým podvodům a vyhýbání se 

daňovým povinnostem a učinit z 

transatlantických partnerů průkopníky 

prosazování řádné správy v oblasti daní; 

Or. en 

 

 


