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 A8-0223/16 

Pozměňovací návrh  16 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 -A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 -Aa. vzhledem k tomu, že vlády sice vydaly 

daňová rozhodnutí vstřícná k 

nadnárodním podnikům, ale zároveň 

zvýšily zdanění práce, což si žádá snížení 

platů a omezení veřejných služeb 

(konkrétně sociálního zabezpečení, 

zdravotnictví a vzdělávání);  

Or. en 
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 A8-0223/17 

Pozměňovací návrh  17 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 AO a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  AOa. vzhledem k tomu, že daňové režimy 

pro příjmy z patentů a podobné nástroje 

preferenčního zacházení jsou jen jedním z 

prvků přispívajících k tlaku na snižování 

daní z příjmu právnických osob; vzhledem 

k tomu, že kapitalistická globalizace a 

volný pohyb kapitálu, jež v EU vyplývají 

ze Smluv a z právních předpisů EU, jako 

je směrnice o mateřských a dceřiných 

společnostech a směrnice o úrocích a 

licenčních poplatcích, vedou ke 

strukturálnímu ovlivňování při vytváření 

politik ve prospěch vlastníků kapitálu a 

nadnárodních podniků, neboť 

upřednostňují volný pohyb kapitálu a 

provozoven podniků bez nezbytných 

politických nástrojů k zajištění 

koordinace, spolupráce a transparentnosti 

ve zdanění právnických osob; vzhledem k 

tomu, že to dokládají rozsudky ESD, jež 

brání členským státům v tom, aby 

uplatňovaly robustní ochranná opatření 

(např. v oblasti pravidel pro společnosti 

kontrolované zahraničními subjekty nebo 

zdanění na výstupu) proti agresivnímu 

daňovému plánování, neboť by taková 

pravidla mohla narušit základní svobody 

na vnitřním trhu1a; vzhledem k tomu, že 

tento druh integrace prohlubuje rozdíly a 

asymetrie mezi členskými státy a mezi 
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společenskými třídami; 

____________ 

1a Například rozsudek Soudního dvora (velkého 

senátu) ze dne 12. září 2006 ve věci C-196/04 

Cadbury Schweppes plc a Cadbury Schweppes 

Overseas Ltd v. Commissioners of Inland Revenue 

a rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 

11. března 2004 ve věci C-9/02 Hughes de 

Lasteyrie du Saillant v. Ministère de l'Économie, 

des Finances et de l'Industrie, Úř. věst. C 94, 

17.4.2004.  

Or. en 
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 A8-0223/18 

Pozměňovací návrh  18 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 D a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Da. vzhledem k tomu, že nedávné 

skandály poukázaly na neúspěšné 

fungování stávajícího ekonomického 

systému a na jeho neschopnost nastolit 

taková řešení tohoto problému, díky nimž 

by bylo skutečně možné vypořádat se s 

otázkou daňových úniků, například 

veřejnou kontrolu nad finančním 

systémem a zastavení volného pohybu 

kapitálu; 

Or. en 
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 A8-0223/19 

Pozměňovací návrh  19 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  2a. se znepokojením konstatuje, že nejsou 

k dispozici opatření, která by se mohla 

využít v boji proti daňovým rájům; v této 

souvislosti upozorňuje na to, že pouhé 

zvyšování transparentnosti nebude 

dostačující ke zvládnutí tohoto problému; 

vyzývá proto k uspořádání vrcholné 

schůzky na úrovni OSN, na níž by byl 

vypracován celkový plán a společný akční 

plán k ukončení fungování daňových 

rájů; 

Or. en 
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 A8-0223/20 

Pozměňovací návrh  20 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá balíček proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem, který Komise zveřejnila dne 

28. ledna 2016, jakož i všechny legislativní 

návrhy a sdělení předložené posléze (viz 

příloha 4); vítá přijetí směrnice, kterou se 

mění směrnice o správní spolupráci s cílem 

zavést neveřejné podávání zpráv daňovým 

orgánům podle jednotlivých zemí, Radou a 

současně s politováním konstatuje, že Rada 

nevyčkala, až bude znát a bude moci vzít v 

úvahu postoj Evropského parlamentu, než 

schválí svůj vlastní postoj, a 

nepředpokládala zapojení Komise do 

výměny informací; vyzývá Radu, aby 

dosáhla jednomyslného a ambiciózního 

postoje k tomuto balíčku a zachovala 
směrnici proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem jako jedinou směrnici s cílem 

účinně provádět doporučení OECD 

a překonat je, aby naplnila ambice EU a 

zajistila řádné fungování jednotného trhu, 

spíše než jej oslabovala; důrazně lituje 

skutečnosti, že stávající návrh postoje 

Rady je oslaben, zvláště prostřednictvím 

ustanovení o zachování právních účinků 

ve vztahu k odpočtu úroků nebo zúženého 

přístupu v oblasti pravidel pro společnosti 

kontrolované zahraničními subjekty; vítá 

podnět k vytvoření společné definice a 

společného seznamu Unie 

nespolupracujících jurisdikcí v rámci 

vnější strategie pro efektivní zdanění; 

zdůrazňuje, že tento seznam by měl 

4. vítá balíček proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem, který Komise zveřejnila dne 

28. ledna 2016, jakož i všechny legislativní 

návrhy a sdělení předložené posléze (viz 

příloha 4); vítá přijetí směrnice, kterou se 

mění směrnice o správní spolupráci s cílem 

zavést neveřejné podávání zpráv daňovým 

orgánům podle jednotlivých zemí, Radou a 

současně s politováním konstatuje, že Rada 

nevyčkala, až bude znát a bude moci vzít v 

úvahu postoj Evropského parlamentu, než 

schválí svůj vlastní postoj, a 

nepředpokládala zapojení Komise do 

výměny informací; velmi lituje chabých a 

nedostatečných výsledků Rady, pokud jde 

o směrnici proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem, zejména ustanovení o 

zachování právních účinků ve vztahu k 

odpočtu úroků, zúženého a neúčinného 

přístupu k pravidlům pro společnosti 

kontrolované zahraničními subjekty a 

odstranění ustanovení ohledně případů, 

kdy se osvobození neuplatní; vyzývá 

členské státy, aby urychleně přijaly 

dostatečně důrazná opatření proti 

problému eroze základu daně a 

přesouvání zisku (BEPS), včetně pevných, 

ucelených a vymahatelných pravidel pro 

společnosti kontrolované zahraničními 

subjekty a rozšíření pravidla pro omezení 

odpočitatelnosti úroků na licenční 

poplatky a náklady na licence a aby 

daňová odpočitatelnost ve vztahu k těmto 
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vycházet z objektivních, vyčerpávajících 

a kvantifikovatelných kritérií; opakuje, že 

v budoucnu je třeba více závazných 

opatření pro účinné a systematické potírání 

eroze základu daně a přesouvání zisku; 

nákladům byla podmíněna účinnou výší 

zdanění odpovídajících příjmů v zemi 

určení; vítá podnět k vytvoření společné 

definice a společného seznamu Unie 

nespolupracujících jurisdikcí v rámci 

vnější strategie pro efektivní zdanění; 

zdůrazňuje, že tento seznam by měl 

vycházet z objektivních, vyčerpávajících 

a kvantifikovatelných kritérií; opakuje, že 

v budoucnu je třeba více závazných 

opatření pro účinné a systematické potírání 

eroze základu daně a přesouvání zisku; 

Or. en 
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 A8-0223/21 

Pozměňovací návrh  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

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 
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vést k nekalé daňové soutěži v rámci EU; vést k nekalé daňové soutěži v rámci EU; 

zdůrazňuje, že bez zavedení minimální 

účinné sazby daně z příjmu právnických 

osob lze očekávat, že společný 

konsolidovaný základ pro daň z příjmu 

právnických osob tlak na snižování sazeb 

daně zvýší, neboť to bude jediný zbývající 

zákonný nástroj, jehož prostřednictvím 

mohou členské státy nabídnout výhodnější 

podmínky daňovým poplatníkům, a že by 

to také mohlo vést k většímu přemísťování 

podniků, což by se následně mohlo 

negativně odrazit na trhu práce; 

Or. en 
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 A8-0223/22 

Pozměňovací návrh  22 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  12a. vyzývá k přípravě legislativních 

iniciativ, které by omezily možnosti 

využívání tzv. offshorových center, a to 

posílením kontrolních a preventivních 

opatření daňových, soudních, 

ekonomických a finančních orgánů a 

uplatňováním opatření namířených proti 

nadnárodním podnikům, které mají 

kapitálovou účast nebo dceřiné 

společnosti v daňových rájích; v tomto 

smyslu vyzývá vlády, aby šly příkladem a 

zakázaly státním podnikům vlastnit 

afilace v daňových rájích; 

Or. en 
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 A8-0223/23 

Pozměňovací návrh  23 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. klade velký důraz na to, že činnost 

oznamovatelů má rozhodující význam pro 

odhalování rozsahu daňových úniků a 

vyhýbání se daňovým povinnostem, a že je 

tudíž nezbytné právně zaručit a posílit 

ochranu oznamovatelů v celé EU; 

konstatuje, že Evropský soud pro lidská 

práva a Rada Evropy v této záležitosti již 

podnikly kroky; domnívá se, že soudy a 

členské státy by měly zajistit ochranu 

oprávněných obchodních tajemství, ale 

neměly by nijak omezovat, blokovat ani 

potlačovat schopnost oznamovatelů a 

novinářů dokumentovat a odhalovat 

nezákonné, nesprávné či škodlivé praktiky, 

je-li to jednoznačně a převážně ve 

veřejném zájmu; lituje, že Komise nemá 

žádné plány pro rychlý postup v této 

záležitosti, vzhledem ke zcela nedávným a 

významným odhalením, jež veřejnosti 

poskytli oznamovatelé, obecně 

označovaným jako „LuxLeaks“ a „Panama 

Papers“; 

16. klade velký důraz na to, že činnost 

oznamovatelů má rozhodující význam pro 

odhalování rozsahu daňových úniků a 

vyhýbání se daňovým povinnostem, a že je 

tudíž nezbytné právně zaručit a posílit 

ochranu oznamovatelů v celé EU; 

konstatuje, že Evropský soud pro lidská 

práva a Rada Evropy v této záležitosti již 

podnikly kroky; domnívá se, že soudy a 

členské státy by měly zajistit schopnost 

oznamovatelů a novinářů ve veřejném 

zájmu dokumentovat a odhalovat 

nezákonné, nesprávné či škodlivé praktiky; 

lituje, že Komise nemá žádné plány pro 

rychlý postup v této záležitosti, vzhledem 

ke zcela nedávným a významným 

odhalením, jež veřejnosti poskytli 

oznamovatelé, obecně označovaným jako 

„LuxLeaks“ a „Panama Papers“, a 

vzhledem k rozsudku vynesenému nad 

oznamovateli v aféře „LuxLeaks“ 

Antoinem Deltourem a Raphaëlem 

Halem; 

Or. en 
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 A8-0223/24 

Pozměňovací návrh  24 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

navrhla společnou definici a seznam Unie 

nespolupracujících jurisdikcí (tj. „černou 

listinu daňových rájů“) založený na 

přiměřených, transparentních a 

objektivních kritériích, včetně uplatnění 

doporučení OECD, opatření ve prospěch 

daňové transparentnosti, opatření v rámci 

potírání eroze základu daně a přesouvání 

zisku a standardů automatické výměny 

informací, existence aktivních škodlivých 

daňových praktik, výhod poskytovaných 

nerezidentům, ať už fyzickým, nebo 

právnickým osobám, nedostatečné 

požadavky na ekonomickou podstatu a 

nezveřejňování podnikových struktur 

právnických osob (jako jsou např. 

svěřenectví, dobročinné organizace, nadace 

atd.) nebo vlastnictví aktiv nebo práv. a 

vítá úmysl Komise dosáhnout dohody o 

podobném seznamu v příštích šesti 

měsících; vyzývá členské státy, aby tuto 

dohodu schválily do konce roku 2016; je 

přesvědčen, že postup eskalace počínaje 

konstruktivním dialogem s jurisdikcí, kde 

byly zjištěny nedostatky, musí být 

naplánován ještě před vypracováním 

seznamu s cílem dosáhnout tak 

preventivního účinku procesu; je 

přesvědčen, že by měl být stanoven 

22. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

navrhla společnou definici a seznam Unie 

nespolupracujících jurisdikcí (tj. „černou 

listinu daňových rájů“) založený na 

přiměřených, transparentních a 

objektivních kritériích, včetně uplatnění 

doporučení OECD, opatření ve prospěch 

daňové transparentnosti, opatření v rámci 

potírání eroze základu daně a přesouvání 

zisku a standardů automatické výměny 

informací, existence aktivních škodlivých 

daňových praktik, výhod poskytovaných 

nerezidentům, ať už fyzickým, nebo 

právnickým osobám, nedostatečné 

požadavky na ekonomickou podstatu a 

nezveřejňování podnikových struktur 

právnických osob (jako jsou např. 

svěřenectví, dobročinné organizace, nadace 

atd.) nebo vlastnictví aktiv nebo práv. a 

vítá úmysl Komise dosáhnout dohody o 

podobném seznamu v příštích šesti 

měsících;  vyzývá členské státy, aby tuto 

dohodu schválily do konce roku 2016; je 

přesvědčen, že by měl být stanoven 

mechanismus, který by umožnil vyřadit 

jurisdikce ze seznamu, pokud dosáhnou 

úspěšně souladu nebo jej obnoví; domnívá 

se, že toto posouzení by se mělo vztahovat 

rovněž na země, které jsou členy OECD; 
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Or. en 



 

AM\1100084EN.doc  PE585.332v01-00 

CS United in diversity CS 

 

 A8-0223/25 

Pozměňovací návrh  25 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. vyzývá členské státy, aby zavedly 

účinné, přiměřené a odrazující sankce, 

včetně trestních sankcí vůči vedoucím 

pracovníkům společností podílejících se na 

daňových únicích a možnosti odejmout 

oprávnění k podnikání odborníkům i 

podnikům, u nichž se prokázalo, že se 

zapojili do vytváření strategií nezákonného 

daňového plánování a daňových úniků, 

poskytování poradenství ohledně jejich 

využívání nebo do jejich uplatňování; žádá, 

aby Komise posoudila proveditelnost 

zavedení přiměřené finanční odpovědnosti 

daňových poradců podílejících se na 

nezákonných daňových praktikách; 

39. vyzývá členské státy, aby zavedly 

účinné, přiměřené a odrazující sankce, 

včetně trestních sankcí vůči vedoucím 

pracovníkům společností podílejících se na 

daňových únicích a možnosti odejmout 

oprávnění k podnikání odborníkům i 

podnikům, u nichž se prokázalo, že se 

zapojili do vytváření strategií nezákonného 

daňového plánování a daňových úniků, 

poskytování poradenství ohledně jejich 

využívání nebo do jejich uplatňování; žádá, 

aby Komise posoudila proveditelnost 

zavedení přiměřené finanční odpovědnosti 

daňových poradců podílejících se na 

nezákonných daňových praktikách; vyzývá 

členské státy, aby zvážily zavedení zásad 

trestního práva právnických osob, jako je 

tomu ve Spojených státech, a účinnějším 

vymáháním právních předpisů tak zajistily 

potírání trestné činnosti velkých 

korporací; 

Or. en 
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 A8-0223/26 

Pozměňovací návrh  26 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. vyjadřuje politování nad tím, že, 

přestože jeho první a druhý zvláštní výbor 

(TAXE 1 a TAXE 2) opakovaně 

požadovaly neomezený přístup k 

dokumentům a zápisům ze schůzí skupiny 

pro kodex chování, byl poslancům EP na 

neveřejných konzultacích zpřístupněn 

pouze omezený počet nových dokumentů a 

že toho bylo dosaženo až pět měsíců po 

začátku mandátu výboru TAXE 2; 

konstatuje, že některé z těchto dokumentů 

měly být zveřejňovány, aby tak byla 

umožněna veřejná kontrola a otevřená 

politická rozprava o jejich obsahu; dále 

konstatuje, že ochota Rady splnit tento 

požadavek je i nadále neuspokojivá;  

50. vyjadřuje politování nad tím, že, 

přestože jeho první a druhý zvláštní výbor 

(TAXE 1 a TAXE 2) opakovaně 

požadovaly neomezený přístup k 

dokumentům a zápisům ze schůzí skupiny 

pro kodex chování, byl poslancům EP na 

neveřejných konzultacích zpřístupněn 

pouze omezený počet nových dokumentů a 

že toho bylo dosaženo až pět měsíců po 

začátku mandátu výboru TAXE 2; 

konstatuje, že některé z těchto dokumentů 

měly být zveřejňovány, aby tak byla 

umožněna veřejná kontrola a otevřená 

politická rozprava o jejich obsahu; dále 

konstatuje, že ochota Rady splnit tento 

požadavek je i nadále zcela neuspokojivá; 

bere na vědomí řízení T-11/16, které nyní 

probíhá u Tribunálu Evropské unie a jež 

by mohlo značně rozšířit přístup veřejnosti 

k dokumentům o škodlivých daňových 

praktikách, a posílit tak demokratickou 

odpovědnost; 

Or. en 
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 A8-0223/27 

Pozměňovací návrh  27 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 57 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  57a. zdůrazňuje, že osoby zastávající 

veřejné funkce, které nesou odpovědnost 

za porušení práva Unie, jak vyplývá ze 

zprávy výboru TAXE 1, nebo za 

nezabránění přetrvávajícím škodlivým 

daňovým praktikám, jak dokládají 

dokumenty skupiny pro kodex chování, by 

měly za své jednání přijmout plnou 

odpovědnost, případně i zvážit odstoupení 

z funkce, aby tak zabránily dalšímu 

oslabení důvěry v představitele Evropské 

unie a jejích členských států; 

Or. en 
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 A8-0223/28 

Pozměňovací návrh  28 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. konstatuje, že je třeba dále usilovat o 

získání přístupu k dokumentům členských 

států, Komise a skupiny pro kodex 

chování; opakuje, že je třeba pokračovat v 

analýzách dokumentů, které již byly 

Parlamentu zpřístupněny, aby bylo možné 

vhodným způsobem posoudit, zda je nutné 

přijmout další politické kroky a iniciativy; 

vyzývá budoucí vyšetřovací výbor, aby v 

této práci pokračoval a přijal odlišný 

formát, než je formát zvláštního výboru, 

který by se více přibližoval výboru s 

pravomocí vyslýchat, jako je například 

výbor pro veřejné účty (Public Accounts 

Committee) ve Spojeném království; 

84. konstatuje, že je třeba dále usilovat o 

získání přístupu k dokumentům členských 

států, Komise a skupiny pro kodex 

chování; opakuje, že je třeba pokračovat v 

analýzách dokumentů, které již byly 

Parlamentu zpřístupněny, aby bylo možné 

vhodným způsobem posoudit, zda je nutné 

přijmout další politické kroky a iniciativy; 

zdůrazňuje, že je třeba uspořádat výměny 

názorů s politickými představiteli 

členských států za účelem projednání a 

hodnocení daňových politik členských 

států a politických postojů zaujímaných v 

rámci Rady, jež se týkají daňových 

záležitostí, přičemž obojí může stát v cestě 

nezbytné koordinaci, spolupráci a 

transparentnosti v otázkách daně z příjmu 

právnických osob v EU; vyzývá budoucí 

vyšetřovací výbor, aby v této práci 

pokračoval a přijal odlišný formát, než je 

formát zvláštního výboru, který by se více 

přibližoval výboru s pravomocí vyslýchat, 

jako je například výbor pro veřejné účty 

(Public Accounts Committee) ve Spojeném 

království; 

Or. en 

 


