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Pozměňovací návrh 1
Monica Luisa Macovei

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na skutečnost, že celkové 
náklady na daňové úniky v EU překračují 
celkové rozpočtové náklady na zdravotní 
péči v Unii a že pokud by mohly být 
daňové úniky zastaveny, byly by všechny 
deficity v EU zaplaceny za pouhého 8,8 
roku*;

1. upozorňuje na skutečnost, že podle
odhadů Komise se kvůli daňovým únikům 
a vyhýbání se daňovým povinnostem v EU 
každoročně ztratí přibližně 1 bilion EUR;
zdůrazňuje, že celkové náklady na daňové 
úniky v EU překračují celkové rozpočtové 
náklady na zdravotní péči v Unii a že 
pokud by mohly být daňové úniky 
zastaveny, byly by všechny deficity v EU 
zaplaceny za pouhého 8,8 roku1;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na skutečnost, že celkové 
náklady na daňové úniky v EU překračují 
celkové rozpočtové náklady na zdravotní 
péči v Unii a že pokud by mohly být
daňové úniky zastaveny, byly by všechny 
deficity v EU zaplaceny za pouhého 8,8 
roku*;

1. upozorňuje na skutečnost, že celkové 
náklady na daňové úniky a vyhýbání se 
daňovým povinnostem v EU překračují 
celkové rozpočtové náklady na zdravotní 
péči v Unii a že pokud by mohly být 
daňové úniky a vyhýbání se daňovým 
povinnostem zastaveny, byly by všechny 
deficity v EU zaplaceny za pouhého 8,8 
roku2;

                                               
1 „Zaplnění evropské daňové mezery“, zpráva pro skupinu Pokrokové aliance socialistů a demokratů 

v Evropském parlamentu, Richard Murphy, člen Institutu diplomovaných účetních Anglie a Walesu (FCA), 
ředitel, organizace Tax Research UK.

2 „Zaplnění evropské daňové mezery“, zpráva pro skupinu Pokrokové aliance socialistů a demokratů 
v Evropském parlamentu, Richard Murphy, člen Institutu diplomovaných účetních Anglie a Walesu (FCA), 
ředitel, organizace Tax Research UK.
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Or. en

Pozměňovací návrh 3
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že transparentní, 
nekomplikovaný systém zdanění 
umožňuje odstranit byrokratické a 
administrativní překážky, a tím snížit 
náklady na výběr daní;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. poukazuje na to, že zrušení daňových 
zvýhodnění vytváří prostor pro rozsáhlé 
reformy, jež povedou 
k nekomplikovanému, srozumitelnému a 
spravedlivému systému zdanění;

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Jan Mulder

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že definice daňového ráje už 
není aktuální a že (polo)legální metody, jak 
se vyhnout daňové povinnosti nebo omezit 
její rozsah jsou v členských státech čím dál 
tím více rozšířené: například jen samotné 
přesuny kapitálu prostřednictvím 
nizozemských fiktivních společností
(„společností – poštovních schránek“) 
směřující do Nizozemska a z něj do 
dalších zemí se odhadují na 8000 miliard 
EUR ročně;

2. konstatuje, že definice daňového ráje už 
není aktuální a že (polo)legální metody, jak 
se vyhnout daňové povinnosti nebo omezit 
její rozsah, jsou v členských státech čím 
dál tím více rozšířené; 

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že definice daňového ráje už 
není aktuální a že (polo)legální metody, jak 
se vyhnout daňové povinnosti nebo omezit 
její rozsah jsou v členských státech čím dál 
tím více rozšířené: například jen samotné 
přesuny kapitálu prostřednictvím 
nizozemských fiktivních společností 
(„společností – poštovních schránek“) 
směřující do Nizozemska a z něj do dalších 
zemí se odhadují na 8000 miliard EUR 
ročně;

2. konstatuje, že definice daňového ráje už 
není aktuální a že (polo)legální metody, jak 
se vyhnout daňové povinnosti nebo omezit 
její rozsah jsou v členských státech čím dál 
tím více rozšířené: například jen samotné 
přesuny kapitálu prostřednictvím 
nizozemských fiktivních společností 
(„společností – poštovních schránek“) 
směřující do Nizozemska a z něj do dalších 
zemí se odhadují na 8000 miliard EUR 
ročně, přestože nizozemský parlament 
v nedávné době přijal usnesení1, jímž ostře 
odmítá označování Nizozemska za daňový 
ráj;

Or. en

                                               
1 Usnesení p. van Vlieta č. 35 (25087).
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Pozměňovací návrh 7
Marta Andreasen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že definice daňového ráje už 
není aktuální a že (polo)legální metody, 
jak se vyhnout daňové povinnosti nebo 
omezit její rozsah jsou v členských státech 
čím dál tím více rozšířené: například jen 
samotné přesuny kapitálu prostřednictvím 
nizozemských fiktivních společností 
(„společností – poštovních schránek“) 
směřující do Nizozemska a z něj do dalších 
zemí se odhadují na 8000 miliard EUR 
ročně;

2. konstatuje, že legální metody, jak se 
vyhnout daňové povinnosti nebo omezit 
její rozsah jsou v členských státech čím dál 
tím více rozšířené jakožto přímý a 
zamýšlený důsledek fungování jednotného 
trhu: například se uvádí, že jen samotné 
přesuny kapitálu prostřednictvím 
nizozemských fiktivních společností 
(„společností – poštovních schránek“) 
směřující do Nizozemska a z něj do dalších 
zemí činí 8000 miliard EUR ročně;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že rozsáhlé daňové úniky ze 
strany větších společností mají zničující 
dopady na daňovou kázeň menších 
podniků, a dokonce jednotlivců, neboť 
vyhýbat se placení daní se v důsledku 
tohoto jednání zdá být přijatelnou normou 
chování; 

3. zdůrazňuje, že rozsáhlé daňové úniky ze 
strany větších společností mají zničující 
dopady na daňovou kázeň menších 
podniků, a dokonce jednotlivců, neboť 
vyhýbat se placení daní se v důsledku 
tohoto jednání zdá být přijatelnou normou 
chování; zdůrazňuje, že daňové úniky a 
daňové podvody umožňují složité, 
netransparentní systémy zdanění a že 
neprůhledné daňové právní předpisy 
dávají jednotlivcům a společnostem svým 
pružným výkladem možnost snižovat 
vlastní daňovou zátěž na úkor ostatních;

Or. de
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Pozměňovací návrh 9
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že rozsáhlé daňové úniky ze 
strany větších společností mají zničující 
dopady na daňovou kázeň menších 
podniků, a dokonce jednotlivců, neboť 
vyhýbat se placení daní se v důsledku 
tohoto jednání zdá být přijatelnou normou 
chování;

3. zdůrazňuje, že rozsáhlé daňové úniky ze 
strany větších společností mají zničující 
dopady na daňovou kázeň menších 
podniků, a dokonce jednotlivců, neboť 
vyhýbat se placení daní se v důsledku 
tohoto jednání zdá být přijatelnou normou 
chování a mimo jiné právě kvůli těmto 
daňovým únikům je jednotlivcům a 
společnostem ukládána dodatečná daňová 
zátěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že rozsáhlé daňové úniky ze 
strany větších společností mají zničující 
dopady na daňovou kázeň menších 
podniků, a dokonce jednotlivců, neboť 
vyhýbat se placení daní se v důsledku 
tohoto jednání zdá být přijatelnou normou 
chování;

3. zdůrazňuje, že rozsáhlé daňové úniky a 
vyhýbání se daňovým povinnostem ze 
strany větších společností mají zničující 
dopady na daňovou kázeň menších 
podniků, a dokonce jednotlivců, neboť 
vyhýbat se placení daní a daňovým 
povinnostem se v důsledku tohoto jednání 
zdá být přijatelnou normou chování;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marta Andreasen
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že rozsáhlé daňové úniky 
ze strany větších společností mají zničující 
dopady na daňovou kázeň menších
podniků, a dokonce jednotlivců, neboť 
vyhýbat se placení daní se v důsledku 
tohoto jednání zdá být přijatelnou normou 
chování;

3. konstatuje, že vyhýbání se daňovým 
povinnostem ze strany větších společností 
může mít zhoubný dopad na daňovou 
kázeň malých a středních podniků i
jednotlivců, kteří nedokážou tolik využívat 
dostupných nástrojů, a může napomáhat 
tomu, že se daňové úniky stanou pro malé 
a střední podniky i jednotlivce přijatelnou 
volbou;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že společnosti, které 
využívají daňové úniky jako obchodní 
strategii (mnohé z nich jsou menší a 
flexibilnější), tak získávají nespravedlivou 
konkurenční výhodu oproti veřejnosti 
otevřeným společnostem, které podobné 
praktiky používat nemohou, což 
v konečném důsledku poškozuje 
konkurenceschopnost členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Monica Luisa Macovei

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. s politováním konstatuje, že obrovské 
částky, které Unii na základě dohod 
odvádějí hlavní tabákové společnosti, 
nebyly využity na zavedení opatření 
a programů na boj proti podvodům, ale 
byly naopak „z 90 % zabaveny“ členskými
státy, které je začlenily do svých rozpočtů 
jakožto zdroj příjmu;

4. s politováním konstatuje, že 
z obrovských částek, které Unii na základě 
dohod odvádějí hlavní tabákové 
společnosti, bylo pouze 9,7 % využito na 
zavedení opatření a programů na boj proti 
podvodům, zatímco zbývajících 90,3 % 
členské státy začlenily jakožto zdroj 
příjmu do svých rozpočtů, aniž by je jasně 
vyčlenily na programy a činnosti spojené 
s bojem proti podvodům;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marta Andreasen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. s politováním konstatuje, že obrovské
částky, které Unii na základě dohod 
odvádějí hlavní tabákové společnosti, 
nebyly využity na zavedení opatření 
a programů na boj proti podvodům, ale 
byly naopak „z 90 % zabaveny“ členskými 
státy, které je začlenily do svých rozpočtů 
jakožto zdroj příjmu;

4. konstatuje, že částky, které Unii na 
základě dohod odvádějí hlavní tabákové 
společnosti, byly z velké části zcela 
náležitě vráceny členským státům, jimž 
budou moci částečně přispět ke snížení 
schodku;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Marta Andreasen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že daňové úniky v oblasti 5. konstatuje nicméně, že jelikož je DPH 
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DPH mají přímé dopady na hospodářství 
členských států a rozpočet EU; připomíná, 
že – slovy Účetního dvora – „Daňové 
úniky mají dopad nejen na finanční zájmy 
členských států, ale i na rozpočet EU, 
neboť vedou ke snížení vlastních zdrojů 
odvozených z DPH. Tuto ztrátu vyrovnává 
zdroj odvozený z hrubého národního 
důchodu, což deformuje příspěvky 
jednotlivých členských států do rozpočtu 
EU. Daňové podvody navíc ohrožují 
fungování vnitřního trhu a narušují 
spravedlivou hospodářskou soutěž.“*;

„vlastním zdrojem“, daňové úniky 
v oblasti DPH mají přímé dopady na 
hospodářství členských států a rozpočet 
EU; připomíná, že – slovy Účetního dvora 
– „Daňové úniky mají dopad nejen na 
finanční zájmy členských států, ale i na 
rozpočet EU, neboť vedou ke snížení 
vlastních zdrojů odvozených z DPH. Tuto 
ztrátu vyrovnává zdroj odvozený z hrubého 
národního důchodu, což deformuje 
příspěvky jednotlivých členských států do 
rozpočtu EU. Daňové podvody navíc 
ohrožují fungování vnitřního trhu a 
narušují spravedlivou hospodářskou 
soutěž.“1;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jan Mulder

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na skutečnost, že od 
zavedení DPH se model jejího výběru 
nezměnil; zdůrazňuje, že tento model je 
zastaralý vzhledem k mnoha změnám 
technologického a hospodářského 
prostředí, k nimž došlo, a že proto vede ke 
značným ztrátám při výběru cel, DPH 
a spotřebních daní;

7. upozorňuje na skutečnost, že od 
zavedení DPH se model jejího výběru 
nezměnil; zdůrazňuje, že tento model je 
zastaralý vzhledem k mnoha změnám 
technologického a hospodářského 
prostředí, k nimž došlo, a že proto vede ke 
značným ztrátám při výběru DPH;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Marta Andreasen

Návrh stanoviska

                                               
1 Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 13/2011, s. 11, odst. 5.
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Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na skutečnost, že od 
zavedení DPH se model jejího výběru 
nezměnil; zdůrazňuje, že tento model je 
zastaralý vzhledem k mnoha změnám 
technologického a hospodářského 
prostředí, k nimž došlo, a že proto vede ke 
značným ztrátám při výběru cel, DPH 
a spotřebních daní;

7. upozorňuje na skutečnost, že od 
zavedení DPH se model jejího výběru 
v podstatě nezměnil; konstatuje, že tento 
model je zastaralý vzhledem k mnoha 
změnám technologického a hospodářského 
prostředí, k nimž došlo; je přesvědčen, že 
by měly být prozkoumány jiné, 
spravedlivější možnosti s nižšími náklady 
na zajištění řádného výběru;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Monica Luisa Macovei

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že nedostatky 
v přeshraniční spolupráci mezi daňovými 
správami členských států oslabují správné 
provádění regulačního rámce EU v oblasti 
DPH, napomáhají podvodníkům a 
organizované trestné činnosti a vedou 
k významným ztrátám podobným těm, jež 
byly zaznamenány v důsledku 
nesourodého uplatňování celního režimu 
42; vyjadřuje politování nad 
nedostatečnou transparentností 
zpracování identifikačních čísel pro účely 
DPH na celní úrovni; je toho názoru, že 
evropské daňové identifikační číslo by 
přineslo větší transparentnost a jednotnost 
uplatňování celního režimu 42; naléhavě 
proto vyzývá Komisi, aby v této záležitosti 
co nejdříve zahájila posuzování dopadů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Marta Andreasen

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. s politováním konstatuje, že dvě důležité 
iniciativy zaměřené na boj proti podvodům 
v oblasti DPH, konkrétně návrh směrnice 
Rady, kterou se mění směrnice 
2006/112/ES o společném systému daně
z přidané hodnoty, pokud jde 
o mechanismus rychlé reakce proti 
podvodům v oblasti DPH 
(COM(2012)0428), a návrh směrnice 
Rady, kterou se mění směrnice 
2006/112/ES, pokud jde o volitelné 
a dočasné používání mechanismu 
přenesení daňové povinnosti ve vztahu 
k dodání některého zboží a poskytnutí 
některých služeb s vysokým rizikem 
podvodů (COM(2009)0511), jsou i nadále 
zablokovány v Radě;

8. konstatuje, že dvě důležité iniciativy 
zaměřené na boj proti podvodům v oblasti 
DPH, konkrétně návrh směrnice Rady, 
kterou se mění směrnice 2006/112/ES 
o společném systému daně z přidané 
hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé 
reakce proti podvodům v oblasti DPH 
(COM(2012)0428), a návrh směrnice 
Rady, kterou se mění směrnice 
2006/112/ES, pokud jde o volitelné 
a dočasné používání mechanismu 
přenesení daňové povinnosti ve vztahu 
k dodání některého zboží a poskytnutí 
některých služeb s vysokým rizikem 
podvodů (COM(2009)0511), jsou i nadále 
zablokovány v Radě;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Marta Andreasen

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že řádné fungování celního 
systému má přímé dopady na výpočet 
DPH; je hluboce znepokojen skutečností, 
že celní kontroly v EU nefungují řádně, 
což vede ke značným ztrátám DPH*; 
považuje za nepřijatelné, že ve většině 

9. konstatuje, že řádné fungování celního 
systému má přímé dopady na výpočet 
DPH; je znepokojen skutečností, že celní 
kontroly v EU nemusí fungovat řádně, což 
vede ke značným ztrátám DPH1; považuje 
za nepřijatelné, že ve většině členských 

                                               
1 Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 13/2011 konstatoval, že samotné uplatňování celního režimu 42 způsobilo 
v roce 2009 odvozené ztráty ve výši přibližně 2,2 miliardy EUR v sedmi auditovaných členských státech, což 
představuje 29 % DPH teoreticky uplatnitelné na zdanitelnou část všech dovozů uskutečněných v těchto sedmi 
členských státech EU na základě celního režimu 42 v roce 2009.
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členských států nemají daňové orgány 
přímý přístup k celním údajům, a že je 
tudíž nemožné automatizovat ověřování 
prostřednictvím porovnávání těchto údajů 
s údaji daňovými; upozorňuje na 
skutečnost, že zločinné organizace jsou si 
dobře vědomy nedostatků stávajícího 
systému;

států nemají daňové orgány přímý přístup 
k celním údajům, a že je tudíž nemožné 
automatizovat ověřování prostřednictvím 
porovnávání těchto údajů s údaji 
daňovými; upozorňuje na skutečnost, že 
zločinné organizace jsou si dobře vědomy 
nedostatků stávajícího systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. souhlasí se zjištěním OECD uvedeným 
v její zprávě „Eroze daňové základny a 
přesouvání zisků“1, že je zapotřebí nový 
výklad konceptu trvalého místa usazení 
jakožto hlavního východiska pro zdanění; 
domnívá se, že obecně vzato by mělo ke 
zdanění docházet tam, kde probíhá 
ekonomická činnost vytvářející zisk 
(zásada „původu majetku“);

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Monica Luisa Macovei

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. trvá v této souvislosti na tom, že je 
třeba posílit právní rámec Evropské unie 

                                               
1 OECD (2013): Eroze daňové základny a přesouvání zisků (Addressing Base Erosion and Profit Shifting), 
OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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pro zabavování a konfiskaci aktiv včetně 
případů, kdy nedojde k odsouzení, a 
v souladu se zásadou „sledování 
peněz“ prostřednictvím zabavování 
majetku, který byl podle 
občanskoprávních kritérií označen za 
výsledek trestného činu či prostředek 
k jeho spáchání;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. poukazuje na to, že s ohledem na 
zprávu úřadu OLAF za rok 2011 a jeho 
přehled pokroku dosaženého v soudních 
řízeních zahájených v období 2006–2011, 
podle nichž více než polovina řízení čeká 
na soudní rozhodnutí, by měla být 
věnována zvláštní pozornost případům 
souvisejícím s podvody v oblasti cel, která 
v Evropě patří mezi ty s nejvyšší mírou 
systémové korupce1;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

                                               

1 Tematický dokument o oblastech systémové korupce ve veřejné správě členských států a opatřeních za účelem 
boje proti jejím nepříznivým dopadům na EU (Thematic Paper on Areas of systemic corruption in the public 
administration of the Member States and measures in order to counter its negative effect for the EU), Výbor pro 
organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz, listopad 2012.
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. podporuje výzvu OECD a skupiny 
G20 k vytvoření globálního a uceleného 
akčního plánu vycházejícího z hloubkové 
analýzy zjištěných praktik eroze daňové 
základny a přesouvání zisků, jehož účelem 
by bylo nabídnout konkrétní řešení toho, 
jak mezinárodní normy znovu uvést do 
souladu se současným celosvětovým 
podnikatelským prostředím;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Monica Luisa Macovei

Návrh stanoviska
Bod 10 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje, že by měla být 
podporována nezávislá investigativní 
žurnalistika, neboť při odhalování 
systémů podvodů, korupce a organizované 
trestné činnosti hraje zcela zásadní roli;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Jan Mulder

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje potenciál elektronické 
veřejné správy při zvyšování 
transparentnosti a boji proti podvodům a 
korupci, a tudíž pro posílení ochrany 
veřejných financí; zdůrazňuje, že Evropa 

11. zdůrazňuje potenciál elektronické 
veřejné správy při zvyšování 
transparentnosti a boji proti podvodům a 
korupci, a tudíž pro posílení ochrany 
veřejných financí; zdůrazňuje, že jsou 
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zaostává za svými průmyslovými partnery, 
mj. z důvodu nedostatečné interoperability 
systémů*; zdůrazňuje, že Evropa musí 
intenzivněji usilovat o zavedení metod 
elektronické veřejné správy nové generace, 
které by posílily transparentnost veřejných 
financí;

zapotřebí právní předpisy, které umožní 
průběžné inovace; zdůrazňuje, že Evropa 
zaostává za svými průmyslovými partnery, 
mj. z důvodu nedostatečné interoperability 
systémů1; zdůrazňuje, že Evropa musí 
intenzivněji usilovat o zavedení metod 
elektronické veřejné správy nové generace, 
které by posílily transparentnost veřejných 
financí;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje potenciál elektronické 
veřejné správy při zvyšování 
transparentnosti a boji proti podvodům a 
korupci, a tudíž pro posílení ochrany 
veřejných financí; zdůrazňuje, že Evropa 
zaostává za svými průmyslovými partnery, 
mj. z důvodu nedostatečné interoperability 
systémů*; zdůrazňuje, že Evropa musí 
intenzivněji usilovat o zavedení metod 
elektronické veřejné správy nové generace, 
které by posílily transparentnost veřejných 
financí;

11. zdůrazňuje potenciál elektronické 
veřejné správy při zvyšování 
transparentnosti a boji proti podvodům a 
korupci, a tudíž pro posílení ochrany 
veřejných financí; zdůrazňuje, že Evropa 
zaostává za svými průmyslovými partnery, 
mj. z důvodu nedostatečné interoperability 
systémů2; zdůrazňuje, že Evropa musí 
intenzivněji usilovat o zavedení metod 
elektronické veřejné správy nové generace, 
které by posílily transparentnost veřejných 
financí a podporovaly propojení 
obchodních transakcí s daňovými orgány 
v reálném čase, čímž by se bojovalo proti 
daňovým únikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Cornelis de Jong, Bart Staes
                                               
1 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů: Digitální agenda pro Evropu (COM(2010) 245).
2 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů: Digitální agenda pro Evropu (COM(2010) 245).
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Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní 
pozornost problému nesouladu mezi 
různými typy daňových systémů členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 12 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12b. naléhavě žádá členské státy, aby 
neuzavíraly dvoustranné daňové dohody 
se třetími zeměmi, a vybízí Komisi, aby 
pokračovala ve svém úsilí o uzavírání 
daňových dohod mezi třetími zeměmi a 
EU jako celkem; žádá také Komisi, aby 
prozkoumala, zda stávající dvoustranné 
daňové dohody mezi členskými státy a 
třetími zeměmi nepodporují vyhýbání se 
daňovým povinnostem ze strany 
společností z jiných členských států, a aby 
předložila návrhy, které by tuto záležitost 
řešily, včetně revize jakýchkoli podobných 
dohod;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 12 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12c. navrhuje, aby zatím bylo znění 
dvoustranné daňové dohody vždy 
předloženo Komisi, dříve než bude dohoda 
podepsána nebo s konečnou platností 
uzavřena, přičemž Komise do jednoho 
měsíce zformuluje veřejné a motivované 
stanovisko;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 12 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12d. opakuje, že je důležité, aby 
společnosti provozující přeshraniční 
činnost podávaly zprávy za každou 
jednotlivou zemi, a zdůrazňuje, že totéž 
platí pro finanční instituce;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 12 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12e. vybízí Komisi a Radu, aby 
diskutovaly o tom, jak lze dále rozvíjet 
sbližování právních předpisů o společném 
konsolidovaném základu daně z příjmů 
právnických osob, mimo jiné s cílem řešit 
vyhýbání se daňovým povinnostem, a aby 
o těchto diskusích a jejich závěrech 
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pravidelně informovaly Evropský 
parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Návrh stanoviska
Bod 12 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12f. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy, 
jak společnostem, které byly shledány 
vinnými z daňových úniků, zabránit 
v účasti v evropských nabídkových 
řízeních a v získávání evropských dotací; 

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 12 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12g. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh, který by umožnil zahájit 
jednání o dvoustranných dohodách se 
zeměmi mimo EU, jejichž cílem by bylo 
zřízení účinného systému povinné 
administrativní spolupráce v oblasti DPH;

Or. lt


