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20.3.2019 A8-0170/13

Pozměňovací návrh 13
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
za skupinu PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
za skupinu S&D

Zpráva A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
(2018/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 306

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

306. se znepokojením konstatuje, že třetí 
země mohou zrušit daňové režimy, které 
jsou v rozporu s právními předpisy, a 
nahradit je novými, jež jsou pro EU 
potenciálně škodlivé;  zdůrazňuje, že to 
může platit zejména v případě Švýcarska; 
vyzývá Radu, aby Švýcarsko a jakoukoli 
jinou třetí zemi, která podobné legislativní 
změny zavede, podrobila opětovnému 
přezkoumání;

_______________
147 Včetně Andorry, Lichtenštejnska a San 
Marina.
148 TAX3, veřejné slyšení na téma „Vztahy 
se Švýcarskem v daňových záležitostech a 
boj proti praní peněz“, které se konalo dne 
1. října 2018, a výměna názorů tohoto 
výboru s Fabrizií Lapecorellovou, 
předsedkyní Skupiny pro kodex chování 
(zdanění podniků), která se konala dne 10. 
října 2018.

306. se znepokojením konstatuje, že třetí 
země mohou zrušit daňové režimy, které 
jsou v rozporu s právními předpisy, a 
nahradit je novými, jež jsou pro EU 
potenciálně škodlivé; zdůrazňuje, že to 
může platit zejména v případě Švýcarska; 
vyzývá Radu, aby Švýcarsko a jakoukoli 
jinou třetí zemi, která podobné legislativní 
změny zavede, podrobila opětovnému 
přezkoumání;

_______________
147 Včetně Andorry a Lichtenštejnska.
148 TAX3, veřejné slyšení na téma „Vztahy 
se Švýcarskem v daňových záležitostech a 
boj proti praní peněz“, které se konalo dne 
1. října 2018, a výměna názorů tohoto 
výboru s Fabrizií Lapecorellovou, 
předsedkyní Skupiny pro kodex chování 
(zdanění podniků), která se konala dne 10. 
října 2018.
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20.3.2019 A8-0170/14

Pozměňovací návrh 14
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
za skupinu PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
za skupinu S&D

Zpráva A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
(2018/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 307 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

307a. vítá revidovaný seznam EU ze dne 
12. března 20191a; vítá, že současně s 
prvním seznamem EU, který byl vydán 
dne 5. prosince 2017, bylo vydáno 
podrobné hodnocení závazků a reforem 
jurisdikcí uvedených na seznamu v příloze 
II;  vítá, že jurisdikce dříve uvedené v 
příloze II díky závazkům přijatým v roce 
2017 jsou nyní uvedeny v příloze I, neboť 
reformy nebyly provedeny do konce roku 
2018 nebo ve stanovené lhůtě;
_________________
1a Revidovaný unijní seznam jurisdikcí 
nespolupracujících v daňové oblasti ‒ 
závěry Rady 7441/19 ze dne 12. března 
2019
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20.3.2019 A8-0170/15

Pozměňovací návrh 15
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
za skupinu PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
za skupinu S&D

Zpráva A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
(2018/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 312

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

312. připomíná, že Komise kritizovala 
sedm členských států  (Belgii, Kypr, 
Maďarsko, Irsko, Lucembursko, Maltu a 
Nizozemsko) za nedostatky v jejich 
daňových systémech, které umožňují 
„agresivní“ daňové plánování, s tím, že 
ohrožují integritu evropského jednotného 
trhu; zastává názor, že tyto jurisdikce lze 
rovněž považovat za nástroj usnadňující 
agresivní daňové plánování v 
celosvětovém měřítku;

_____________
151 Country Report Belgium 2018;
Country Report Cyprus 2018;
Country Report Hungary 2018;
Country Report Ireland 2018;
Country Report Luxembourg 2018;
Country Report Malta 2018;
Country Report The Netherlands 2018.

312. připomíná, že Komise kritizovala 
sedm členských států  (Belgii, Kypr, 
Maďarsko, Irsko, Lucembursko, Maltu a 
Nizozemsko) za nedostatky v jejich 
daňových systémech, které umožňují 
„agresivní“ daňové plánování, s tím, že 
ohrožují integritu evropského jednotného 
trhu; zastává názor, že tyto jurisdikce lze 
rovněž považovat za nástroj usnadňující 
agresivní daňové plánování v 
celosvětovém měřítku; poukazuje na to, že 
Komise uznala, že některé z výše 
uvedených členských států přijaly v reakci 
na kritiku ze strany Komise opatření ke 
zlepšení svých daňových systémů151a;
_____________
151 Country Report Belgium 2018;
Country Report Cyprus 2018;
Country Report Hungary 2018;
Country Report Ireland 2018;
Country Report Luxembourg 2018;
Country Report Malta 2018;
Country Report The Netherlands 2018.

Country Report Belgium 2019; 
Country Report Cyprus 2019; 
Country Report Hungary 2019; 
Country Report Ireland 2019; 
Country Report Luxembourg 2019; 
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Country Report Malta 2019; 
Country Report The Netherlands 2019.
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20.3.2019 A8-0170/16

Pozměňovací návrh 16
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
za skupinu PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
za skupinu S&D

Zpráva A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
(2018/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 313

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

313. netrpělivě očekává oznámený 
přezkum seznamu EU v prvním čtvrtletí 
roku 2019; žádá Radu, aby zveřejnila 
podrobné hodnocení závazků u jurisdikcí, 
které se zavázaly k reformě a byly uvedeny 
v příloze II v době zveřejnění prvního 
seznamu EU dne 5. prosince 2017; 
požaduje, aby jurisdikce uvedené v příloze 
II z důvodu svých závazků učiněných v 
roce 2017 byly uvedeny v příloze I, pokud 
náležité reformy nebyly provedeny do 
konce roku 2018 nebo ve stanovené lhůtě;

313. žádá Radu, aby zveřejnila podrobné 
hodnocení závazků u jurisdikcí, které se 
zavázaly k reformě a byly uvedeny v 
příloze II v době zveřejnění prvního 
seznamu EU dne 5. prosince 2017;
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20.3.2019 A8-0170/17

Pozměňovací návrh 17
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
za skupinu PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
za skupinu S&D

Zpráva A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
(2018/2121(INI))

Návrh usnesení
Bod 320

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

320. vyzývá evropské finanční 
instituce153, aby zvážily možnost 
uplatňovat v případě jurisdikcí uvedených 
na seznamu EU v příloze II důkladnější a 
přísnější hloubkové kontroly klientů a pro 
každý projekt zvlášť, aby nedocházelo k 
tomu, že prostředky EU budou investovány 
do subjektů ve třetích zemích, které 
nesplňují daňový normy EU, nebo budou 
jejich prostřednictvím převáděny; bere 
na vědomí oznámení EIB ohledně její 
nové politiky vůči jurisdikcím 
nedodržujícím pravidla a vyzývá k tomu, 
aby tato politika byla pravidelně 
aktualizována a aby do ní byly začleněny 
přísnější požadavky na transparentnost 
v souladu s normami EU;

_______________
153 Jmenovitě Evropskou investiční banku a 
Evropskou banku pro obnovu a rozvoj.

320. vyzývá evropské finanční 
instituce153, aby zvážily možnost 
uplatňovat v případě jurisdikcí uvedených 
na seznamu EU v příloze II důkladnější a 
přísnější hloubkové kontroly klientů a pro 
každý projekt zvlášť, aby nedocházelo k 
tomu, že prostředky EU budou investovány 
do subjektů ve třetích zemích, které 
nesplňují daňový normy EU, nebo budou 
jejich prostřednictvím převáděny; bere 
na vědomí, že EIB schválila svou 
revidovanou skupinovou politiku pro 
nedostatečně regulované, netransparentní 
a nekooperativní jurisdikce a dobrou 
daňovou správu, a vyzývá k tomu, aby tato 
politika byla pravidelně aktualizována 
a aby do ní byly začleněny přísnější 
požadavky na transparentnost v souladu 
s normami EU; vyzývá EIB, aby tuto 
politiku zveřejnila co nejdříve po jejím 
přijetí; vyzývá k zajištění rovných 
podmínek a stejné úrovně norem pro 
evropské finanční instituce;
_______________
153 Jmenovitě Evropskou investiční banku a 
Evropskou banku pro obnovu a rozvoj.
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