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Pozměňovací návrh  75 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

za skupinu S&D 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Společný návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  5a. vyzývá rovněž příslušné 

vnitrostátní orgány, aby ve vhodných 

případech zahajovaly trestní vyšetřování, 

využívaly právní nástroje ke zmrazení 

podezřelých aktiv, prováděly vyšetřování 

ve správních radách, které mohly být do 

tohoto skandálu zapojeny, a ukládaly 

zúčastněným subjektům přiměřené a 

odrazující sankce; zastává názor, že 

potrestáni by měli být jak pachatelé těchto 

trestných činů, tak i ti, kteří je umožnili, 

tedy nejen daňoví poradci, ale také 

právníci, účetní a banky;  poukazuje na 

to, že je naléhavě zapotřebí ukončit stav, 

kdy „zločinci s bílými límečky“ zůstávají 

nepotrestáni, a musí být lépe zajištěno 

dodržování finančních předpisů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  76 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

za skupinu S&D 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Společný návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  8a. vybízí vnitrostátní kontrolní úřady, 

aby po vzoru rakouského Účetního dvora 

ve vhodných případech prováděly audity 

postupů pro vracení daní z kapitálových 

výnosů s ohledem na dividendové a 

akciové transakce, a to s cílem odhalit 

škody, které potenciálně vznikly v 

důsledku skandálu cum-ex a právních 

mezer na vnitrostátní úrovni; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  77 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

za skupinu S&D 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Společný návrh usnesení 

Bod 8 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  8b. konstatuje, že francouzský Senát 

ve snaze čelit praxi dividendové arbitráže 

předložil pozměňovací návrh k rozpočtu, 

který by umožnil zadržet 30 % hodnoty 

obchodu se zahraničním příjemcem a 

uvolnit ji až po prokázání, že tento subjekt 

je konečným majitelem; vyzývá evropské 

legislativní orgány, aby posoudily možnost 

přijetí takového opatření na úrovni EU; 

  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  78 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

za skupinu S&D 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Společný návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  11a. žádá Komisi, aby zvážila 

předložení legislativního návrhu na 

vytvoření „Finanční zpravodajské 

jednotky EU“, evropského centra společné 

investigativní práce a mechanismu 

včasného varování; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  79 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

za skupinu S&D 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Společný návrh usnesení 

Bod 11 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11b. opakuje svou výzvu k vytvoření 

Evropského centra pro soudržnost a 

koordinaci daňových politik (EU Tax 

Policy Coherence and Coordination 

Centre, EUTPCCC) v rámci Komise, které 

by dbalo na efektivní a rychlou spolupráci 

mezi členskými státy a umožňovalo 

získávat včas informace o případech, jako 

je skandál cum-ex; žádá členské státy, aby 

se k této výzvě připojily, a vyzývá Komisi, 

aby předložila legislativní návrh na zřízení 

takového mechanismu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  80 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

za skupinu S&D 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Společný návrh usnesení 

Bod 11 c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  11c. apeluje na Komisi, aby zvážila, zda 

by neměl být vytvořen evropský systém 

zdanění kapitálových příjmů, který by 

omezoval pobídky, jež destabilizují 

přeshraniční finanční toky, vytvářejí 

daňovou soutěž mezi členskými státy a 

narušují daňové základy zaručující 

udržitelnost evropských sociálních 

systémů; 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  81 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

za skupinu S&D 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Společný návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  13a. naléhá na členské státy, které se 

účastní postupu posílené spolupráce, aby 

se co nejdříve dohodly na zavedení daně z 

finančních transakcí; zdůrazňuje, že 

pokud by daň z finančních transakcí 

existovala, byla by motivace k takovéto 

praxi slabší a daňové podvody by nebyly 

tolik výnosné; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  82 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

za skupinu S&D 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Společný návrh usnesení 

Bod 13 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  13b. připomíná, že platba daní je 

současně podstatným příspěvkem 

soukromých podniků společnosti a 

nástrojem řádné správy, a proto je 

nezbytnou součástí odpovědné obchodní 

praxe; zdůrazňuje, že škodlivé daňové 

postupy by měly být zahrnuty do 

působnosti sociální odpovědnosti 

podniků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  83 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

za skupinu S&D 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Společný návrh usnesení 

Bod 13 c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  13c. 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; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  84 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

za skupinu S&D 

 

Společný návrh usnesení 

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

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

Společný návrh usnesení 

Bod 13 d (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  13d. vítá návrh Komise ze dne 12. září 

2018, kterým se mimo jiné mění nařízení 

o zřízení EBA s cílem posílit jeho úlohu 

při dohledu nad finančním trhem pro 

účely zamezení praní peněz 

(COM(2018)0646); zdůrazňuje, že v 

souladu s jednotným mechanismem 

dohledu má ECB za úkol provádět včasné 

intervence podle příslušných unijních 

předpisů; zastává názor, že úlohou ECB 

by mělo být vydávat upozornění pro 

příslušné vnitrostátní orgány a 

koordinovat činnost ohledně podezření z 

porušování pravidel proti praní peněz v 

bankách nebo skupinách podléhajících 

dohledu; 

 

Or. en 

 

 


