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20.3.2019 A8-0170/34

Pozměňovací návrh 34
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE

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

Návrh usnesení
Bod 211

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

211. vyjadřuje politování nad tím, že 
mnoho členských států směrnici AMLD4 
ve svém vnitrostátním právu ve stanovené 
lhůtě neprovedlo nebo ji provedlo pouze 
částečně, a že Komise proti nim musela 
proto zahájit řízení o nesplnění povinnosti 
a některé případy postoupit Soudnímu 
dvoru Evropské unie117; vyzývá dotčené 
členské státy, aby situaci urychleně 
napravily; naléhavě žádá členské státy, aby 
především splnily svou právní povinnost a 
dodržely lhůtu pro provedení směrnice 
AMLD5 ve vnitrostátním právu, 
stanovenou na 10. ledna 2020; zdůrazňuje 
a vítá závěry Rady ze dne 23. listopadu 
2018, které vyzvaly členské státy, aby 
směrnici AMLD5 ve svém vnitrostátním 
právu provedly ještě před uplynutím lhůty 
v roce 2020; vyzývá Komisi, aby v plné 
míře využila dostupné nástroje a poskytla 
členským státům podporu s cílem zajistit, 
aby směrnici AMLD5 provedly ve 
vnitrostátním právu řádně a začaly ji 
uplatňovat co nejdříve;

______________
117 Dne 19. července 2018 podala Komise k 
Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu na 
Řecko a Rumunsko pro nesplnění 
povinnosti provést čtvrtou směrnici o praní 
peněz ve vnitrostátním právu. Irsko 
provedlo pouze velmi omezenou část 

211. vyjadřuje politování nad tím, že 
mnoho členských států směrnici AMLD4 
ve svém vnitrostátním právu ve stanovené 
lhůtě neprovedlo nebo ji provedlo pouze 
částečně, a že Komise proti nim musela 
proto zahájit řízení o nesplnění povinnosti 
a některé případy postoupit Soudnímu 
dvoru Evropské unie117; vyzývá dotčené 
členské státy, aby situaci urychleně 
napravily; naléhavě žádá členské státy, aby 
především splnily svou právní povinnost a 
dodržely lhůtu pro provedení směrnice 
AMLD5 ve vnitrostátním právu, 
stanovenou na 10. ledna 2020; zdůrazňuje 
a vítá závěry Rady ze dne 23. listopadu 
2018, které vyzvaly členské státy, aby 
směrnici AMLD5 ve svém vnitrostátním 
právu provedly ještě před uplynutím lhůty 
v roce 2020; vyzývá Komisi, aby v plné 
míře využila dostupné nástroje a poskytla 
členským státům podporu s cílem zajistit, 
aby směrnici AMLD5 provedly ve 
vnitrostátním právu řádně a začaly ji 
uplatňovat co nejdříve;

______________
117 Dne 19. července 2018 podala Komise 
k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu 
na Řecko a Rumunsko pro nesplnění 
povinnosti provést čtvrtou směrnici o praní 
peněz ve vnitrostátním právu. Irsko 
provedlo pouze velmi omezenou část 
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těchto pravidel a Komise na ně rovněž 
podala žalobu k Soudnímu dvoru.

těchto pravidel a Komise na ně rovněž 
podala žalobu k Soudnímu dvoru. Dne 7. 
března 2019 zaslala Komise odůvodněné 
stanovisko Rakousku a Nizozemsku a 
výzvu České republice, Maďarsku, Itálii, 
Slovinsku, Švédsku a Spojenému 
království, jelikož nesplnily povinnost 
zcela provést čtvrtou směrnici o praní 
peněz ve svém vnitrostátním právu.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/35

Pozměňovací návrh 35
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
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 244

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

244. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
specializované odborné kurzy pro finanční 
zpravodajské jednotky, zejména s ohledem 
na omezenější kapacity v některých 
členských státech; bere na vědomí 
působení Egmontské skupiny, která 
sdružuje 159 finančních zpravodajských 
jednotek a prostřednictvím podpory 
pokračování a provádění četných projektů 
usiluje o posílení jejich operativní 
spolupráce; očekává, že Komise předloží 
posouzení rámce pro spolupráci finančních 
zpravodajských jednotek s třetími zeměmi 
a překážek a možností zlepšení spolupráce 
mezi finančními zpravodajskými 
jednotkami v Unii, včetně možnosti 
vytvoření koordinačního a podpůrného 
mechanismu; připomíná, že by toto 
posouzení mělo být vypracováno do 1. 
června 2019;

244. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
specializované odborné kurzy pro finanční 
zpravodajské jednotky, zejména s ohledem 
na omezenější kapacity v některých 
členských státech; bere na vědomí 
působení Egmontské skupiny, která 
sdružuje 159 finančních zpravodajských 
jednotek a prostřednictvím podpory 
pokračování a provádění četných projektů 
usiluje o posílení jejich operativní 
spolupráce; očekává, že Komise předloží 
posouzení rámce pro spolupráci finančních 
zpravodajských jednotek s třetími zeměmi 
a překážek a možností zlepšení spolupráce 
mezi finančními zpravodajskými 
jednotkami v Unii, včetně možnosti 
vytvoření koordinačního a podpůrného 
mechanismu; připomíná, že by toto 
posouzení mělo být vypracováno do 1. 
června 2019; žádá Komisi, aby zvážila 
využití této příležitosti k vypracování 
legislativního návrhu na vytvoření 
finanční zpravodajské jednotky EU, čímž 
by vzniklo centrum pro společnou 
vyšetřovací činnost a spolupráci se svou 
vlastní autonomní kompetencí a 
vyšetřovacími pravomocemi v oblasti 
přeshraniční finanční trestné činnosti a 
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rovněž mechanismus včasného varování; 
domnívá se, že taková jednotka by měla 
plnit obecnou funkci koordinace a 
podpory finančních zpravodajských 
jednotek členských států v přeshraničních 
případech a poskytovat těmto jednotkám v 
takových případech asistenci, a to za 
účelem rozšíření výměny informací a 
provádění společné analýzy 
přeshraničních případů a zásadní 
koordinace činnosti;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/36

Pozměňovací návrh 36
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE

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

Návrh usnesení
Bod 258

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

258. konstatuje nicméně, že pokud jde o 
svěřenské fondy, budou vnitrostátní 
rejstříky v zásadě přístupné pouze pro ty, 
kteří vykazují oprávněný zájem o přístup; 
zdůrazňuje, že členské státy jsou i nadále 
oprávněny v souladu s doporučením 
Parlamentu zpřístupnit rejstříky 
skutečných majitelů svěřenských fondů 
veřejnosti; vyzývá členské státy, aby 
zřídily volně přístupné a otevřené datové 
rejstříky; v každém případě připomíná, že 
poplatek, který se mohou rozhodnout 
uplatňovat, by neměl přesahovat správní 
náklady na zpřístupnění informací, k nimž 
ovšem patří i náklady na údržbu a vývoj 
rejstříku;

258. konstatuje nicméně, že pokud jde o 
svěřenské fondy, budou vnitrostátní 
rejstříky v zásadě přístupné pouze pro ty, 
kteří vykazují oprávněný zájem o přístup; 
vyzývá Komisi, aby předložila návrh na 
revizi směrnice o boji proti praní peněz, 
která by zajistila přístup veřejnosti k 
informacím o skutečném vlastnictví 
svěřenských fondů a obdobných právních 
uspořádání; vyzývá členské státy, aby 
zřídily volně přístupné a otevřené datové 
rejstříky; v každém případě připomíná, že 
poplatek, který se mohou rozhodnout 
uplatňovat, by neměl přesahovat správní 
náklady na zpřístupnění informací, k nimž 
ovšem patří i náklady na údržbu a vývoj 
rejstříku;

Or. en



AM\1180251CS.docx PE637.644v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

20.3.2019 A8-0170/37

Pozměňovací návrh 37
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE

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

Návrh usnesení
Bod 283 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

283a. vítá skutečnost, že dne 13. února 
2019 přijala Komise nový seznam 23 
třetích zemí a území1a, jež mají strategické 
nedostatky ve svých režimech pro boj proti 
praní peněz a financování terorismu; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Rada vznesla námitku proti aktu v 
přenesené pravomoci navrženému 
Komisí; vybízí Komisi, aby zohlednila 
všechny vyjádřené obavy a co nejdříve 
předložila nový akt v přenesené 
pravomoci;
_____________
1aAfghánistán, Americká Samoa, 
Bahamy, Botswana, Korejská lidově 
demokratická republika, Etiopie, Ghana, 
Guam, Írán, Irák, Libye, Nigérie, 
Panama, Pákistán, Portoriko, Samoa, 
Saúdská Arábie, Srí Lanka, Sýrie, 
Trinidad a Tobago, Tunisko, Americké 
Panenské ostrovy a Jemen.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/38

Pozměňovací návrh 38
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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 288 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 288a. je znepokojen stále rychlejším 
tempem snižování nominální sazby daně z 
příjmu právnických osob, k němuž v 
celosvětovém měřítku dochází1a;
____________
1a Průměrná sazba daně z příjmu 
právnických osob v rámci OECD se 
snížila z 32,5 % v roce 2000 na 23,9 % v 
roce 2018. Souhrnná zákonná sazba daně 
z příjmů právnických osob činí nyní v 
celkovém počtu 22 z 38 zemí, ve kterých 
byl prováděn průzkum pro účely zprávy 
OECD o nejnovějších reformách daňové 
politiky z roku 2018, 25 % nebo méně, 
zatímco v roce 2000 bylo takových zemí 
pouze šest. Zdroj: „OECD and Selected 
Partner Economies, Tax Policy Reforms 
2018“ (Hospodářství zemí OECD a 
vybraných partnerů, reformy daňové 
politiky v roce 2018). Dlužno také 
poznamenat, že země EU 28 se již ocitají 
dosti výrazně pod touto hladinou, protože 
průměrná sazba daně z příjmu 
právnických osob u nich v roce 2018 byla 
na úrovni 21,9 %, kam klesla z 32 % v 
roce 2000, jak uvádí dokumenty Komise 
„Taxation Trends in the European Union 
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- Data for the EU Member States, Iceland 
and Norway“, ročník 2018 (Směry vývoje 
v oblasti daní v Evropské unii – údaje z 
členských států, Islandu a Norska, str. 36) 
a „Taxation Trends in the European 
Union – Data for the EU Member States, 
Iceland and Norway“, ročník 2015 
(Směry vývoje v oblasti daní v Evropské 
unii – údaje z členských států, Islandu a 
Norska, str. 147).

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/39

Pozměňovací návrh 39
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE

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

Návrh usnesení
Bod 297

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

297. vyjadřuje politování nad tím, že 
proces sestavování seznamu EU zpočátku 
zahrnoval pouze třetí země; konstatuje, že 
Komise určila v rámci evropského 
semestru nedostatky daňových systémů 
některých členských států, které usnadňují 
agresivní daňové plánování; vítá nicméně 
prohlášení předsedkyně Skupiny pro kodex 
chování (zdanění podniků) učiněné během 
slyšení ve výboru TAX3 dne 10. října 2018 
týkající se možnosti prověřit členské státy 
podle stejných kritérií, jako byla stanovena 
pro účely seznamu EU, v souvislosti s 
revizí mandátu této skupiny143;

_____________
143 Výměna názorů ve výboru TAX3 s 
předsedkyní Skupiny pro kodex chování 
(zdanění podniků) Fabrizií Lapecorellovou, 
která se konala dne 10. října 2018.

297. vyjadřuje politování nad tím, že 
proces sestavování seznamu EU zpočátku 
zahrnoval pouze třetí země; konstatuje, že 
Komise určila v rámci evropského 
semestru nedostatky daňových systémů 
některých členských států, které usnadňují 
agresivní daňové plánování; zdůrazňuje, že 
v Unii by agresivní daňové praktiky a 
nekalá daňová soutěž neměly být 
povoleny; vítá nicméně prohlášení 
předsedkyně Skupiny pro kodex chování 
(zdanění podniků) učiněné během slyšení 
ve výboru TAX3 dne 10. října 2018 
týkající se možnosti prověřit členské státy 
podle stejných kritérií, jako byla stanovena 
pro účely seznamu EU, v souvislosti s 
revizí mandátu této skupiny143; vyzývá 
Skupinu pro kodex chování, aby tak 
učinila urychleně; vyzývá Komisi, aby 
zvážila zřízení mechanismu EU, který by 
sledoval a případně sankcionoval členské 
státy, jejichž daňové zákony a praktiky 
jsou v rozporu s evropskými zásadami a 
hodnotami řádné správy v daňové oblasti;
____________
143 Výměna názorů ve výboru TAX3 s 
předsedkyní Skupiny pro kodex chování 
(zdanění podniků) Fabrizií Lapecorellovou, 
která se konala dne 10. října 2018.
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20.3.2019 A8-0170/40

Pozměňovací návrh 40
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE

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

Návrh usnesení
Bod 302 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 302a. doporučuje, aby zápis na černou 
listinu prováděla spíše skupina 
nezávislých odborníků než skupina pro 
kodex chování, aby se tak zvýšila 
objektivita a transparentnost seznamu EU 
a zamezilo se jakýmkoli případným 
politickým zásahům; domnívá se, že 
transparentnější a objektivnější seznam 
EU zlepší věrohodnost EU a jejího boje 
proti daňovým rájům; konstatuje, že podle 
nedávné studie EU1a  by pět členských 
států EU, a to Kypr, Irsko, Lucembursko, 
Malta a Nizozemsko, bylo považováno za 
daňové ráje, pokud by bylo prověřeno 
podle kritérií EU; trvá proto na tom, aby 
agresivní daňové praktiky řešily i některé 
členské státy v Unii, a přispěly tak k 
zachování důvěryhodnosti EU, pokud jde 
o její boj proti daňovým rájům;
_________________
1a  Oxfam 2019, zpráva „Off the hook“, 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/41

Pozměňovací návrh 41
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE

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 států151 (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 v 
roce 2018 sedm členských států151 (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; konstatuje, že v roce 2019 kritizovala 
Komise ze stejného důvodu opět sedm 
členských států1a  (Kypr, Maďarsko, 
Irsko, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko a 
Spojené království);  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.
1a  Country reports (Zprávy o jednotlivých 
zemích) 2019: 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
9-european-semester-country-reports_en
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20.3.2019 A8-0170/42

Pozměňovací návrh 42
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE

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 Komisi, 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. vítá aktualizovaný seznam 
jurisdikcí nespolupracujících v daňové 
oblasti, který dne 12. března 2019 
schválila Rada a na němž je uvedeno 15 
jurisdikcí a území1a; vítá skutečnost, že 
Komise vydala hodnocení zemí z hlediska 
plnění (či neplnění) kritéria 2 třetími 
zeměmi, tj. kritéria, které se týká 
spravedlivého zdanění; vyzývá skupinu 
pro kodex chování, aby co nejdříve 
zlepšila kritéria pro hodnocení třetích 
zemí, včetně kritérií hodnotících 
transparentnost skutečných vlastníků;
__________________

1a Aruba, Barbados, Belize, Bermudy, 
Dominika, Fidži, Guam, Marshallovy 
ostrovy, Omán, Vanuatu, Spojené arabské 
emiráty, Samoa, Trinidad a Tobago, 
Americká Samoa a Americké Panenské 
ostrovy.
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20.3.2019 A8-0170/43

Pozměňovací návrh 43
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
za skupinu Verts/ALE

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

Návrh usnesení
Bod 328 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 328a. vybízí členské státy, aby 
přezkoumaly a aktualizovaly dvoustranné 
daňové dohody mezi členskými státy a 
dvoustranné daňové dohody se třetími 
zeměmi s cílem odstranit mezery, které 
jsou pobídkou pro obchodní praktiky 
motivované krácením daní za účelem 
vyhýbání se daňovým povinnostem;
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