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20.3.2019 A8-0170/93

Pozměňovací návrh 93
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 235

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

235. žádá, aby bylo v souladu s tím, co 
se uvádí v Diskusním dokumentu o 
možných bodech plánu na vybudování 
fungující spolupráce mezi orgány činnými 
v oblasti boje proti praní peněz a orgány 
vykonávajícími obezřetnostní dohled v 
Evropské unii126 , provedeno posouzení 
dlouhodobých cílů, na jehož základě bude 
možné rámec pro boj proti praní peněz a 
financování terorismu posílit, a aby za 
tímto účelem došlo např. k vytvoření 
mechanismu na úrovni Unie pro lepší 
koordinaci činnosti orgánů vykonávajících 
v souvislosti s bojem proti praní peněz a 
financování terorismu dohled nad subjekty 
finančního sektoru, zejména v situacích, 
kdy je pravděpodobné, že podezření na 
praní peněz a financování terorismu bude 
mít přeshraniční dopady, a k případné 
centralizaci dohledu v oblasti boje proti 
praní peněz prostřednictvím již existujícího 
nebo nově zřízeného unijního orgánu s 
pravomocí prosazovat harmonizovaná 
pravidla a postupy v členských státech;  
domnívá se, že pokud bude takový 
mechanismus vytvořen, měly by mu být 
přiděleny dostatečné lidské a finanční 
zdroje, aby mohl účinně fungovat;

__________________
126 Reflection paper on possible elements 

235. žádá, aby bylo v souladu s tím, co 
se uvádí v Diskusním dokumentu o 
možných bodech plánu na vybudování 
fungující spolupráce mezi orgány činnými 
v oblasti boje proti praní peněz a orgány 
vykonávajícími obezřetnostní dohled v 
Evropské unii126, provedeno posouzení 
dlouhodobých cílů, na jehož základě bude 
možné rámec pro boj proti praní peněz a 
financování terorismu posílit, a aby za 
tímto účelem došlo např. k vytvoření 
mechanismu na úrovni Unie pro lepší 
koordinaci činnosti orgánů vykonávajících 
v souvislosti s bojem proti praní peněz a 
financování terorismu dohled nad subjekty 
finančního sektoru, zejména v situacích, 
kdy je pravděpodobné, že podezření na 
praní peněz a financování terorismu bude 
mít přeshraniční dopady, a k případné 
centralizaci dohledu v oblasti boje proti 
praní peněz prostřednictvím již existujícího 
nebo nově zřízeného unijního orgánu s 
pravomocí prosazovat harmonizovaná 
pravidla a postupy v členských státech; 
podporuje další úsilí o centralizaci 
dohledu nad bojem proti praní peněz 
a domnívá se, že pokud bude takový 
mechanismus vytvořen, měly by mu být 
přiděleny dostatečné lidské a finanční 
zdroje, aby mohl účinně fungovat;

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
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of a Roadmap for seamless cooperation 
between Anti Money Laundering and 
Prudential Supervisors in the European 
Union, 31 August 2018.

__________________
126 Reflection paper on possible elements 
of a Roadmap for seamless cooperation 
between Anti Money Laundering and 
Prudential Supervisors in the European 
Union, 31. srpna 2018.

Or. en

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
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20.3.2019 A8-0170/94

Pozměňovací návrh 94
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 303

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

303. vítá vysvětlující informace ke 
kritériím spravedlivého zdanění, které 
skupina pro kodex chování nedávno 
poskytla, zvláště co se týče problému 
hospodářského opodstatnění zdanění v 
případě jurisdikcí, které mají nulovou nebo 
téměř nulovou sazbu daně z příjmu 
právnických osob; vyzývá členské státy, 
aby se společně zasazovaly o postupné 
tříbení kritérií, podle kterých se seznam EU 
sestavuje, tak aby tato kritéria zahrnovala 
veškeré škodlivé daňové postupy144; 

__________________
144 Vypracování kritérií spravedlivého 
zdanění, body 2.1 a 2.2 závěrů Rady č. 
1416/16 ze dne 8. listopadu 2016.

303. vítá vysvětlující informace ke 
kritériím spravedlivého zdanění, které 
skupina pro kodex chování nedávno 
poskytla, zvláště co se týče problému 
hospodářského opodstatnění zdanění v 
případě jurisdikcí, které mají nulovou nebo 
téměř nulovou sazbu daně z příjmu 
právnických osob; vyzývá členské státy, 
aby se společně zasazovaly o postupné 
tříbení kritérií, podle kterých se seznam EU 
sestavuje, tak aby tato kritéria zahrnovala 
veškeré škodlivé daňové postupy144, 
zejména aby mezi ně zařadily podrobné 
hospodářské analýzy zaměřené na 
postupy, které usnadňují vyhýbání se 
daňovým povinnostem, a nulovou 
daňovou sazbu nebo absenci daně 
z příjmu právnických osob jako 
samostatná kritéria;
__________________
144 Vypracování kritérií spravedlivého 
zdanění, body 2.1 a 2.2 závěrů Rady č. 
1416/16 ze dne 8. listopadu 2016.

Or. en

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/cs/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/cs/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/cs/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/cs/pdf
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20.3.2019 A8-0170/95

Pozměňovací návrh 95
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 310

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

310. připomíná vědeckou studii, z níž 
vyplývá, že vyhýbání se daňovým 
povinnostem prostřednictvím šesti 
členských států EU způsobuje ztráty 
daňových příjmů ostatních 22 členských 
států150 ve výši 42,8 miliardy EUR, což 
znamená, že čistou platební situaci těchto 
zemí lze započíst proti ztrátám, které 
způsobí daňové základně ostatních 
členských států;

__________________
150 V první části studie „The missing 
profits of nations“ autoři T. Torslov, L. 
Wier a G. Zucman za použití moderních 
makroekonomických modelů a nedávno 
zveřejněných údajů o platební bilanci 
uvádějí, že rozdíl v celkových daňových 
příjmech činí přibližně 200 miliard USD a 
že přímé zahraniční investice realizované 
prostřednictvím jurisdikcí daňových rájů se 
pohybují mezi 10 a 30 % celkových 
přímých zahraničních investic. Tyto údaje 
jsou o dosti vyšší než předchozí odhady 
stanovené na základě jiných metod.

310. připomíná vědeckou studii, z níž 
vyplývá, že vyhýbání se daňovým 
povinnostem prostřednictvím šesti 
členských států EU způsobuje ztráty 
daňových příjmů ostatních 22 členských 
států150 ve výši 42,8 miliardy EUR, což 
znamená, že čistou platební situaci těchto 
zemí lze započíst proti ztrátám, které 
způsobí daňové základně ostatních 
členských států; konstatuje například, že 
Nizozemsko vytváří Unii jako celku čisté 
náklady ve výši 11,2 miliardy EUR, čímž 
připravuje ostatní členské státy o daňové 
příjmy ve prospěch nadnárodních 
společností a jejich akcionářů;
__________________
150 V první části studie „The missing 
profits of nations“ autoři T. Torslov, L. 
Wier a G. Zucman za použití moderních 
makroekonomických modelů a nedávno 
zveřejněných údajů o platební bilanci 
uvádějí, že rozdíl v celkových daňových 
příjmech činí přibližně 200 miliard USD a 
že přímé zahraniční investice realizované 
prostřednictvím jurisdikcí daňových rájů se 
pohybují mezi 10 a 30 % celkových 
přímých zahraničních investic. Tyto údaje 
jsou o dosti vyšší než předchozí odhady 
stanovené na základě jiných metod.
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20.3.2019 A8-0170/96

Pozměňovací návrh 96
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 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;

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; 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 systémů1a; bere 
na vědomí, že nedává výzkumná studie1b 
určila pět členských států EU jako 
korporátní daňové ráje: Kypr, Irsko, 
Lucembursko, Maltu a Nizozemsko; 
zdůrazňuje, že kritéria a metody, které 
byly použity k výběru uvedených 
členských států, zahrnovaly komplexní 
posouzení jejich škodlivých daňových 
praktik, opatření, která usnadňují 
agresivní daňové plánování, a narušení 
hospodářských toků, což bylo zpracováno 
na základě dat Eurostatu, které zahrnují 
kombinaci vysokých příchozích a 
odchozích přímých zahraničních investic, 
autorské poplatky, úroky a dividendové 



AM\1180260CS.docx PE637.644v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

__________________
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.

toky; vyzývá Komisi, aby nyní považovala 
alespoň těchto pět členských států za 
daňové ráje EU, dokud neprovedou 
zásadní reformy;
__________________
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 Viz Country Report Belgium 2019; 
Country Report Cyprus 2019; Country 
Report Hungary 2019; Country Report 
Ireland 2019; Country Report 
Luxembourg 2019; Country Report Malta 
2019; Country Report The Netherlands 
2019 
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fi
le_import/2019-european-semester-
country-report-netherlands_en_0.pdf )
1b 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf

