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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Hospodářský a měnový 

výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na návrh směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům 

poškozujícím finanční zájmy Unie (COM(2012)0363), 

– s ohledem na návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce 

(COM(2013)0534), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2014 o návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu 

evropského veřejného žalobce1, 

– s ohledem na návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních 

věcech (Eurojust) (COM(2013)0535), 

– s ohledem na průběžné zprávy Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0055/2015), 

A. vzhledem k tomu, že ochrana finančních zájmů Evropské unie a členských států je 

klíčovým prvkem politické agendy Unie ve snaze o upevnění a posilování důvěry občanů 

a zajištění náležitého používání jejich peněz; 

B. vzhledem k tomu, že podvody v oblasti DPH znamenají ztrátu příjmů pro členské státy, 

a tudíž i pro EU, vytvářejí zkreslené fiskální prostředí, které je obzvláště škodlivé pro 

malé a střední podniky, a jsou využívány zločineckými organizacemi, jež zneužívají 

stávající legislativní mezery mezi členskými státy a jejich příslušnými orgány dohledu; 

C. vzhledem k tomu, že podle odhadů Europolu ztrácejí členské státy 40–60 miliard EUR 

svého ročního příjmu z DPH v důsledku působení organizovaných zločineckých skupin, 

přičemž 2 % těchto skupin stojí za 80 % podvodů páchaných v rámci Společenství, které 

jsou založeny na chybějícím obchodním subjektu (tzv. karuselový podvod); 

D. vzhledem k tomu, že Evropský účetní dvůr dospěl ve své zvláštní zprávě č. 24/2015 

k závěru, že podvody v oblasti DPH většinou představují trestnou činnost, kterou je nutné 

zastavit; 

E. vzhledem k tomu, že ve věci „Taricco a další“ (C105/14) Evropský soudní dvůr uvedl, 

že pojem „podvod“, jak je vymezen v článku 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů 

Evropských společenství, se vztahuje i na příjem odvozený z DPH; 

1. naléhavě vyzývá Radu, aby zařadila DPH do rozsahu působnosti směrnice o boji vedeném 

trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (směrnice PIF) 

s cílem dosáhnout v této otázce co nejrychleji dohody; 

2. pokládá za důležité, aby si členské státy vyměňovaly informace a koordinovaly strategie 

s cílem odstranit jakékoli nedostatky v účinném boji proti podvodům v oblasti DPH; 

                                                 
1 Přijaté texty, P7_TA(2014)0234. 
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domnívá se, že vytvoření vnitrostátních nástrojů k analýze rizik by mohlo pomoci zlepšit 

účinnost výměn informací; dále se domnívá, že ke sladění vnitrostátních strategií se 

strategiemi evropských agentur a orgánů, jako jsou Europol, Eurojust a Evropský úřad pro 

boj proti podvodům (OLAF), jsou potřebné další kroky a že by se mělo uvážit odstranění 

právních překážek bránících výměně informací; 

3. vyzývá Komisi, aby nadále zkoumala příjmy zločineckých organizací získané podvody 

v oblasti DPH a aby předložila komplexní, společnou a multidisciplinární strategii pro boj 

proti obchodním modelům zločineckých organizací založeným na podvodech v oblasti 

DPH, v případě potřeby i prostřednictvím společných vyšetřovacích týmů; 

4. vyzývá členské státy, aby přijaly veškerá přiměřená právní a správní opatření k zajištění 

sledovatelnosti finančních toků a transparentnosti bankovních institucí s cílem předcházet 

opětovnému investování příjmů pocházejících z podvodů v oblasti DPH; 

5. považuje za naprosto nezbytné zajistit, aby byl vytvořen jediný silný a nezávislý Úřad 

evropského veřejného žalobce, který bude schopen vyšetřovat, stíhat a postavit před soud 

pachatele trestných činů poškozujících finanční zájmy Unie, včetně podvodů v oblasti 

DPH, jak je stanoveno ve výše uvedené směrnici PIF, a je přesvědčen, že jakékoli méně 

rozhodné řešení by znamenalo náklady pro rozpočet Unie; zdůrazňuje navíc nutnost 

zajistit, aby rozdělení pravomocí mezi Úřad evropského veřejného žalobce a vyšetřovací 

orgány členských států nevedlo k tomu, že trestné činy s významným dopadem na 

rozpočet Unie nebudou spadat do pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce; 

6. vyzývá všechny členské státy, aby zveřejňovaly odhady ztrát způsobených v důsledku 

podvodů s DPH v rámci EU, aby řešily nedostatky sítě Eurofisc a aby lépe koordinovaly 

své politiky v oblasti přenášení daňové povinnosti u DPH týkající se zboží a služeb; 

7. pokládá za zásadní, aby členské státy využívaly mnohostranné kontroly – koordinované 

kontroly ze strany dvou či více členských států zaměřené na daňové povinnosti jednoho 

nebo více daňových poplatníků – jako užitečný nástroj pro potírání podvodů v oblasti 

DPH. 
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