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18. 11. 2015 A8-0317/3 

Pozměňovací návrh  3 

Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že předseda 

Juncker v tomto skandálu sehrál 

prominentní úlohu coby dlouholetý 

předseda vlády a ministr financí 

Lucemburska, který tyto škodlivé praktiky 

vytvářel v zájmu své vlastní země, přičemž 

ostatní členské státy připravil o podstatné 

rozpočtové zdroje, ačkoli Smlouvy 

ukládají povinnost loajální spolupráce 

všem členským státům; vzhledem k tomu, 

že během slyšení dne 17. září 2015 se 

rovněž vyhýbal jakékoli skutečné diskusi 

o své odpovědnosti, čímž Parlament 

připravil o naprosto zásadní svědectví 

a výboru TAXE zabránil v řádném plnění 

jeho úkolů; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/4 

Pozměňovací návrh  4 

Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že zavedení 

evropského jednotného trhu se pro 

ekonomiky členských států ukázalo jako 

velmi prospěšné, neboť se tyto ekonomiky 

staly v kontextu globalizovaného 

hospodářství konkurenceschopnějšími 

a atraktivnějšími, a vzhledem k tomu, že 

sbližování členských států v oblasti daní 

bude mít nakonec stejný účinek; 

vypouští se 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/5 

Pozměňovací návrh  5 

Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 107 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

107. vyzývá Komisi, aby zkoumala 

podmínky k tomu, aby byl v dlouhodobém 

výhledu vytvořen clearingový systém, 

jehož prostřednictvím by Komise 

systematicky kontrolovala daňová 

rozhodnutí s cílem zvýšit právní jistotu, 

důslednost, jednotnost a transparentnost 

tohoto systému, a sledovala, zda tato 

rozhodnutí mají škodlivý dopad na ostatní 

členské státy; 

vypouští se 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/6 

Pozměňovací návrh  6 

Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 132 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

132. bere na vědomí skutečnost, že 

stávající pravidla pro kontrolu státní 

podpory usilují o řešení praktik 

narušujících hospodářskou soutěž tím, že 

požadují navrácení neoprávněných výhod 

poskytnutých společnostem; vyzývá 

Komisi, aby posoudila možnost úpravy 

stávajících předpisů, s cílem umožnit 

návrat finančních prostředků získaných 

kvůli porušení předpisů EU v oblasti 

poskytování státní podpory těm členským 

státům, které utrpěly oslabení své daňové 

základny, a nikoli členským státům, které 

poskytly nezákonnou podporu v podobě 

daňových opatření, jako je tomu 

v současnosti, anebo aby byly přiděleny do 

rozpočtu EU; vyzývá Komisi, aby změnila 

stávající pravidla a zajistila tak, aby bylo 

možno příslušným zemím nebo 

společnostem v případě porušení pravidel 

státní podpory udělit sankce; 

 

132. bere na vědomí skutečnost, že 

stávající pravidla pro kontrolu státní 

podpory usilují o řešení praktik 

narušujících hospodářskou soutěž tím, že 

požadují navrácení neoprávněných výhod 

poskytnutých společnostem; vyzývá 

Komisi, aby posoudila možnost úpravy 

stávajících předpisů, s cílem umožnit 

návrat finančních prostředků získaných 

kvůli porušení předpisů EU v oblasti 

poskytování státní podpory těm členským 

státům, které utrpěly oslabení své daňové 

základny, a nikoli členským státům, které 

poskytly nezákonnou podporu v podobě 

daňových opatření, jako je tomu 

v současnosti; vyzývá Komisi, aby změnila 

stávající pravidla a zajistila tak, aby bylo 

možno příslušným zemím nebo 

společnostem v případě porušení pravidel 

státní podpory udělit sankce; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/7 

Pozměňovací návrh  7 

Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 149 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

149. zejména zdůrazňuje, že je nutné 

zajistit, aby finanční toky směřující z EU 

byly alespoň jednou zdaněny, např. tím, že 

se na ně uvalí srážková daň nebo podobná 

opatření, aby nedocházelo k nezdaněnému 

úniku zisků z EU, a vyzývá EU, aby 

v tomto smyslu předložila legislativní 

návrh, například prostřednictvím revize 

směrnic o mateřské společnosti a o úroku 

a licenčních poplatcích; trvá na tom, že je 

nutné zavést systém, který by zajistil, aby 

se vnitrostátním daňovým správám 

povinně předkládaly doklady, které by 

potvrdily tuto operaci, a aby o nich byla 

informována Komise, s cílem chránit 

jednotný trh a zachovat spojitost mezi 

místem, kde dochází k vytváření zisku 

a ekonomických hodnot, a místem, kde 

jsou zdaněny; zdůrazňuje, že takovýto 

systém je třeba pečlivě připravit, aby se 

zabránilo dvojímu zdanění a sporům; 

vyzývá Komisi, aby podporovala propagaci 

mnohostranného přístupu OECD 

k daňové problematice zaměřeného 

na zjednodušení mezinárodních daňových 

dohod a zajistila, aby byly zisky daněny 

v místě, kde vzniká hodnota, a aby 

zároveň posílila úlohu EU 

na mezinárodní scéně tím, že bude 

vystupovat jednotně, a aby usilovala 

o vypracování společného rámce EU 

149. zejména zdůrazňuje, že je nutné 

zajistit, aby finanční toky směřující z EU 

byly alespoň jednou zdaněny, např. tím, že 

se na ně uvalí srážková daň nebo podobná 

opatření, aby nedocházelo k nezdaněnému 

úniku zisků z EU, a vyzývá EU, aby 

v tomto smyslu předložila legislativní 

návrh, například prostřednictvím revize 

směrnic o mateřské společnosti a o úroku 

a licenčních poplatcích; trvá na tom, že je 

nutné zavést systém, který by zajistil, aby 

se vnitrostátním daňovým správám 

povinně předkládaly doklady, které by 

potvrdily tuto operaci, a aby o nich byla 

informována Komise, s cílem chránit 

jednotný trh a zachovat spojitost mezi 

místem, kde dochází k vytváření zisku 

a ekonomických hodnot, a místem, kde 

jsou zdaněny; zdůrazňuje, že takovýto 

systém je třeba pečlivě připravit, aby se 

zabránilo dvojímu zdanění a sporům a aby 

se ukončila praxe vyhledávání možností 

uzavření nejvýhodnějších smluv; vyzývá 

členské státy, aby do svých daňových 

dohod okamžitě vložily ustanovení 

zabraňující zneužívání v souladu s návrhy 

v oblasti oslabování daňové základny 

a přesouvání zisků; 
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pro dvoustranné dohody týkající se 

daňových záležitostí a o postupné 

nahrazení značného počtu dvoustranných 

daňových dohod dohodami mezi EU 

a jurisdikcemi ve třetích zemích; 

zdůrazňuje, že to by představovalo 

nejrychlejší možnost, jak ukončit praxi 
vyhledávání možností uzavření 

nejvýhodnějších smluv; v mezidobí vyzývá 

členské státy, aby do svých daňových 

dohod okamžitě vložily ustanovení 

zabraňující zneužívání v souladu s návrhy 

v oblasti oslabování daňové základny 

a přesouvání zisků; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/8 

Pozměňovací návrh  8 

Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 170 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

170. a konečně zdůrazňuje, že pravidlo 

jednomyslnosti v Radě, v jehož rámci má 

každý členský stát právo veta, omezuje 

motivaci přejít od stávajícího stavu 

k řešení, které by zahrnovalo hlubší 

spolupráci; vyzývá Komisi, aby se 

ve vhodných případech nevyhýbala 

uplatňování článku 116 SFEU, v němž se 

uvádí, že: „Zjistí-li Komise, že existující 

rozdíly mezi právními a správními 

předpisy členských států narušují 

podmínky hospodářské soutěže na vnitřním 

trhu a vyvolávají narušení, které je nutno 

odstranit, poradí se s danými členskými 

státy. Nevedou-li tyto porady k odstranění 

takové nerovnováhy, přijmou Evropský 

parlament a Rada řádným legislativním 

postupem za tímto účelem potřebné 

směrnice [...]“; 

170. a konečně zdůrazňuje, že pravidlo 

jednomyslnosti v Radě, vzhledem k tomu, 

že každému členskému státu uděluje právo 

veta v daňových záležitostech, je 

nezbytným prvkem jejich svrchovanosti; 

vyzývá Komisi, aby se ve všech případech, 

ale zejména v oblasti zdanění vyhýbala 
uplatňování článku 116 SFEU, v němž se 

uvádí, že: „Zjistí-li Komise, že existující 

rozdíly mezi právními a správními 

předpisy členských států narušují 

podmínky hospodářské soutěže na vnitřním 

trhu a vyvolávají narušení, které je nutno 

odstranit, poradí se s danými členskými 

státy. Nevedou-li tyto porady k odstranění 

takové nerovnováhy, přijmou Evropský 

parlament a Rada řádným legislativním 

postupem za tímto účelem potřebné 

směrnice [...]“; 

Or. en 

 

 


