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6.2.2019 A8-0048/16

Pozměňovací návrh 16
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0048/2019
David Martin
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
(2018/0093M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 8 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8d. je znepokojen skutečností, že 
odstavec 8.55 o speciálních výjimkách 
výslovně odkazuje na výjimky, které lze 
učinit v oblasti služeb, jež tvoří součást 
veřejného penzijního plánu či 
statutárního systému sociálního 
zabezpečení, zejména proto, že chybí 
odůvodnění pro povolení takovýchto 
výjimek;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/17

Pozměňovací návrh 17
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0048/2019
David Martin
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
(2018/0093M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá skutečnost, že Singapur dne 21. 
června 2017 podepsal Mnohostrannou 
dohodu příslušných orgánů (MCAA), 
jejímž cílem je zavést celosvětový standard 
pro automatickou výměnu informací 
týkajících se daní, a že Organizaci pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
dne 30. června 2017 oznámil svůj úmysl 
spustit automatickou výměnu na základě 
uvedené dohody se všemi členskými státy 
EU, s nimiž neměl pro tento účel 
uzavřenou dvoustrannou dohodu; 
konstatuje, že Singapur není ani na „černé 
listině“, ani na „kontrolním seznamu“  v 
rámci seznamu nespolupracujících 
jurisdikcí, který vypracovává skupina pro 
kodex chování EU, přestože některé 
nevládní organizace Singapur kritizovaly 
za to, že poskytuje daňové pobídky 
společnostem;

9. vítá skutečnost, že Singapur dne 21. 
června 2017 podepsal Mnohostrannou 
dohodu příslušných orgánů (MCAA), 
jejímž cílem je zavést celosvětový standard 
pro automatickou výměnu informací 
týkajících se daní, a že Organizaci pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
dne 30. června 2017 oznámil svůj úmysl 
spustit automatickou výměnu na základě 
uvedené dohody se všemi členskými státy 
EU, s nimiž neměl pro tento účel 
uzavřenou dvoustrannou dohodu; 
konstatuje, že Singapur není ani na „černé 
listině“, ani na „kontrolním seznamu“  v 
rámci seznamu nespolupracujících 
jurisdikcí, který vypracovává skupina pro 
kodex chování EU, přestože některé 
nevládní organizace Singapur kritizovaly 
za to, že poskytuje daňové pobídky 
společnostem; konstatuje, že pokud jde o 
zachování finančního tajemství, zaujímá 
na indexu finančního tajemství sítě pro 
spravedlivé daně Tax Justice Network 
páté místo; zdůrazňuje, že přes veškeré 
úsilí v boji proti vyhýbání se daňovým 
povinnostem a daňovým únikům je 
Singapur stále daňovým rájem;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/18

Pozměňovací návrh 18
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0048/2019
David Martin
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
(2018/0093M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. bere na vědomí, že od roku 2007, 
kdy bylo zjištěno, že banky ve velkém 
měřítku podporovaly nedodržování 
ustanovení evropské směrnice o zdanění 
příjmů z úspor z roku 2005, došlo k 
výraznému omezení případů, kdy banky 
plní roli zprostředkovatelů při zakládání 
offshorových struktur; konstatuje, že na 
poklesu počtu offshorových subjektů 
zprostředkovaných bankami od roku 2008 
se podílelo rovněž riziko poškození 
dobrého jména a regulační rizika v období 
po finanční krizi; je si nicméně vědom 
toho, že na celosvětové úrovni podle 
statistických údajů k žádnému 
všeobecnému poklesu objemu prostředků 
protékajících přes daňové ráje 
přinejmenším v období do roku 2014 
nedošlo, došlo však k reorganizaci 
využívaných jurisdikcí a nástrojů; 
konstatuje, že zároveň s progresivním 
zvyšováním daně vybírané srážkou v 
Lucembursku, Rakousku a Belgii (do 
roku 2009) z 15 % v roce 2005 na 20 % v 
roce 2008 a na 35 % v roce 2011 se čím 
dál větší objem offshorových peněz 
přesouval do společností typu poštovní 
schránka sídlících v jurisdikcích, jako 
jsou Bahamy, Singapur a Hongkong; 



AM\1176388CS.docx PE635.313v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

konstatuje nicméně, že jak dokládá případ 
Panama Papers, podnikání v oblasti 
zprostředkovatelství převzaly jiné profese, 
zejména právníci;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/19

Pozměňovací návrh 19
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0048/2019
David Martin
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
(2018/0093M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 14 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

naléhavě vyzývá obě strany, aby v případě 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 
zavedly mechanismus založený na 
sankcích;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/20

Pozměňovací návrh 20
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0048/2019
David Martin
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
(2018/0093M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že se strany zavázaly k 
trvalému úsilí o ratifikaci a účinné 
provedení základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce (dále jen „MOP“); všímá 
si informací, které singapurská vláda dosud 
poskytla o tom, jak dodržuje ustanovení tří 
dosud neratifikovaných úmluv MOP, a to 
Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně 
práva odborově se organizovat, Úmluvy o 
diskriminaci a Úmluvy o nucené práci, a 
vyzývá Singapur, aby s MOP dále 
spolupracoval s cílem pokročit směrem k 
dosažení úplného souladu s jejich 
obsahem, a nakonec k jejich ratifikaci v 
přiměřeném časovém rámci;

15. připomíná, že se strany zavázaly k 
trvalému úsilí o ratifikaci a účinné 
provedení základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce (dále jen „MOP“); všímá 
si informací, které singapurská vláda dosud 
poskytla o tom, jak dodržuje ustanovení tří 
dosud neratifikovaných úmluv MOP, a to 
Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně 
práva odborově se organizovat, Úmluvy o 
diskriminaci a Úmluvy o nucené práci, a 
vyzývá Singapur, aby s MOP dále 
spolupracoval s cílem pokročit směrem k 
dosažení úplného souladu s jejich 
obsahem, a nakonec k jejich ratifikaci ještě 
před vstupem této dohody o volném 
obchodu v platnost;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/21

Pozměňovací návrh 21
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0048/2019
David Martin
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
(2018/0093M(NLE))

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby řádně uplatnila 
doložku dohody týkající se obecného 
přezkumu, a to co nejdříve, s cílem posílit 
vymahatelnost ustanovení v oblasti práce a 
životního prostředí, mimo jiné 
prostřednictvím sankčního mechanismu 
jakožto krajního opatření;

21. vyzývá Komisi, aby řádně uplatnila 
doložku dohody týkající se obecného 
přezkumu, a to co nejdříve, s cílem posílit 
vymahatelnost ustanovení v oblasti práce a 
životního prostředí, mimo jiné 
prostřednictvím sankčního mechanismu;

Or. en


