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Pozměňovací návrh  47 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že podle směrnice EU 

o boji proti praní peněz2, jsou „daňové 

trestné činy“ související s přímými a 

nepřímými daněmi zahrnuty do širší 

definice „trestné činnosti“ a jsou 

považovány za predikativní trestné činy 

pro praní peněz; připomíná, že jak 

úvěrové, tak finanční instituce a také 

daňoví poradci, účetní a právníci se podle 

směrnice o boji proti praní peněz považují 

za „povinné osoby“, a jsou proto povinni 

dodržovat řadu povinností, pokud jde 

o předcházení, odhalování a oznamování 

činností souvisejících s praním peněz; 

_______________________ 

2 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 

2015 o předcházení využívání finančního 

systému k praní peněz nebo financování 

terorismu, o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o 

zrušení směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 

2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 

73). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  48 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. žádá evropské orgány dohledu, aby 

zvážily zákaz finančních nástrojů, činností 

či praktik založených na daňových 

výhodách, zejména pokud jde o arbitrážní 

postupy týkající se dividend, pokud jejich 

provozovatelé nejsou schopni prokázat, 

že tyto složité finanční mechanismy mají 

jiný hospodářský účel než vyhýbání se 

daňovým povinnostem; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  49 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3b. vyzývá k tomu, aby vnitrostátní 

a evropské orgány dohledu získaly mandát 

k přezkoumání praktik vyhýbání se 

daňovým povinnostem, neboť mohou 

představovat riziko pro finanční stabilitu 

a integritu vnitřního trhu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  50 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že tato nová odhalení 

naznačují možné nedostatky stávajících 

systémů výměny informací a spolupráce 

mezi orgány členských států; vyzývá 

členské státy, aby účinně prováděly 

povinnou automatickou výměnu informací 

v oblasti daní; 

4. zdůrazňuje, že tato nová odhalení 

naznačují možné nedostatky vnitrostátních 

daňových právních předpisů a stávajících 

systémů výměny informací a spolupráce 

mezi orgány členských států; vyzývá 

členské státy, aby účinně prováděly 

povinnou automatickou výměnu informací 

v oblasti daní; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  51 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. vyzývá k posílení výměny 

informací na úrovni daňových orgánů s 

cílem předejít problémům souvisejícím s 

daňovým tajemstvím, které byly zjištěny v 

některých členských státech; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  52 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. vyzývá také vnitrostátní příslušné 

orgány, aby v náležitých případech 

zahájily trestní vyšetřování, používaly 

zákonné nástroje ke zmrazení podezřelých 

aktiv, provedly šetření ve správních 

radách, které jsou do tohoto skandálu 

potenciálně zapleteny, a uvalily vhodné a 

odrazující sankce na zúčastněné subjekty; 

domnívá se, že jak pachatelé, tak subjekty 

umožňující spáchání těchto trestných 

činů, a to nejen daňoví poradci, ale také 

právníci, účetní a banky, by měli být 

postaveni před soud; zdůrazňuje, že je 

naléhavě nutné ukončit beztrestnost 

úředníků a zajistit lepší prosazování 

finančních předpisů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  53 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5b. vyzývá orgány Evropské unie a 

členských států, aby prošetřily úlohu 

pojišťovacích fondů a orgánů dohledu 

nad pojišťovnami v souvislosti s tímto 

skandálem; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  54 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá vnitrostátní daňové orgány, 

aby plně využily potenciál šesté směrnice 

o správní spolupráci (DAC6), pokud jde o 

povinnou automatickou výměnu informací 

v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním 

uspořádáním, která se mají oznamovat; 

vyzývá dále k posílení směrnice DAC6 s 

cílem vyžadovat povinné zveřejňování 

arbitrážních systémů týkajících se 

dividend, které zahrnují vrácení daně z 

dividend a kapitálových příjmů; 

6. vyzývá vnitrostátní daňové orgány, 

aby plně využily potenciál šesté směrnice 

o správní spolupráci (DAC6), pokud jde o 

povinnou automatickou výměnu informací 

v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním 

uspořádáním, která se mají oznamovat, 

včetně využívání skupinových požadavků; 

vyzývá dále k posílení směrnice DAC6 s 

cílem vyžadovat povinné zveřejňování 

arbitrážních systémů týkajících se dividend 

a všech informací o kapitálových 

příjmech, které zahrnují vrácení daně z 

dividend a kapitálových příjmů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  55 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. konstatuje, že francouzský Senát 

ve snaze bojovat proti arbitrážním 

postupům týkajícím se dividend předložil 

pozměňovací návrh k návrhu rozpočtu, 

který by umožnil zadržet 30 % hodnoty 

transakce prováděné zahraničním 

příjemcem, která by se mu vrátila a 

posteriori, pokud by se prokázalo, že je 

konečným skutečným vlastníkem; vyzývá 

evropské normotvůrce, aby zvážili 

možnost zavedení tohoto opatření na 

evropské úrovni; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  56 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. vyzývá Komisi, aby začala 

neprodleně připravovat návrh na 

vytvoření evropské finanční policie, která 

by v rámci Europolu disponovala 

vlastními vyšetřovacími kapacitami, a 

rovněž evropský rámec pro přeshraniční 

daňová vyšetřování; 

Or. en 

 

 


