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18. 11. 2015 A8-0317/14 

Pozměňovací návrh  14 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, 

Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 AA 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AA. vzhledem k tomu, že škodlivé daňové 

praktiky mohou být do určité míry spojeny 

s jedním nebo několika nežádoucími 

dopady: nedostatečná transparentnost, 

svévolná diskriminace, narušení 

hospodářské soutěže a nerovné podmínky 

na vnitřním trhu a mimo něj, vliv na 

integritu jednotného trhu a na spravedlnost, 

stabilitu a legitimitu daňového systému, 

zvýšení daňového zatížení méně mobilních 

ekonomických faktorů, vyšší ekonomická 

nerovnost, nekalá hospodářská soutěž mezi 

státy, oslabování daňové základny, 

nespokojenost ve společnosti, nedůvěra 

a demokratický deficit; 

AA. vzhledem k tomu, že škodlivé daňové 

praktiky mohou být do určité míry spojeny 

s jedním nebo několika nežádoucími 

dopady: nedostatečná transparentnost, 

svévolná diskriminace, narušení 

hospodářské soutěže a nerovné podmínky 

na vnitřním trhu a mimo něj, vliv na 

integritu jednotného trhu a na spravedlnost, 

stabilitu a legitimitu daňového systému, 

zvýšení daňového zatížení méně mobilních 

ekonomických faktorů, vyšší ekonomická 

nerovnost, nekalá hospodářská soutěž mezi 

státy, oslabování daňové základny, 

nespokojenost ve společnosti, nedůvěra 

a demokratický deficit, a majetné osoby 

s vysokým příjmem je mohou využívat 

jakožto nástroj k vyhýbání se daňové 

povinnosti; 

Or. en 



 

AM\1079108CS.doc  PE571.047v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

18. 11. 2015 A8-0317/15 

Pozměňovací návrh  15 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 AC 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AC. vzhledem k tomu, že příslušný 

zvláštní výbor EP, který byl zřízen dne 26. 

února 2015, uspořádal 14 schůzí, během 

nichž vyslechl předsedu Komise Jeana-

Clauda Junckera, komisařku pro 

hospodářskou soutěž Margrethe 

Vestagerovou, komisaře pro hospodářské 

a finanční záležitosti, daně a cla Pierra 

Moscoviciho, úřadujícího předsedu Rady 

Pierra Gramegnu, ministra financí Francie 

Michela Sapina, ministra financí Německa 

Wofganga Schäubleho, ministra financí 

Itálie Piera Carla Padoana a ministra 

financí Španělska Luise de Guindose, 

zástupce OECD, ale také oznamovatele, 

investigativní novináře, experty, 

univerzitní odborníky, zástupce 

nadnárodních společností, profesních 

sdružení, odborů a nevládních organizací 

a poslance vnitrostátních parlamentů států 

EU (viz příloha 1); vzhledem k tomu, že 

delegace výboru TAXE navštívila 

Švýcarsko s cílem prozkoumat určité 

aspekty rozměru jeho mandátu týkajícího 

se třetích zemí a dále navštívila tyto 

členské státy (v rámci pracovních cest ke 

zjištění potřebných údajů): Belgie, 

Lucembursko, Irsko, Nizozemsko 

AC. vzhledem k tomu, že příslušný 

zvláštní výbor EP, který byl zřízen dne 26. 

února 2015, uspořádal 14 schůzí, během 

nichž vyslechl předsedu Komise Jeana-

Clauda Junckera, komisařku pro 

hospodářskou soutěž Margrethe 

Vestagerovou, komisaře pro hospodářské 

a finanční záležitosti, daně a cla Pierra 

Moscoviciho, úřadujícího předsedu Rady 

Pierra Gramegnu, ministra financí Francie 

Michela Sapina, ministra financí Německa 

Wofganga Schäubleho, ministra financí 

Itálie Piera Carla Padoana a ministra 

financí Španělska Luise de Guindose, 

zástupce OECD, ale také oznamovatele, 

investigativní novináře, experty, 

univerzitní odborníky, zástupce 

nadnárodních společností, profesních 

sdružení, odborů a nevládních organizací 

a poslance vnitrostátních parlamentů států 

EU (viz příloha 1); vzhledem k tomu, že 

delegace výboru TAXE navštívila 

Švýcarsko s cílem prozkoumat určité 

aspekty rozměru jeho mandátu týkajícího 

se třetích zemí a dále navštívila tyto 

členské státy (v rámci pracovních cest ke 

zjištění potřebných údajů): Belgie, 

Lucembursko, Irsko, Nizozemsko 
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a Spojené království; vzhledem k tomu, že 

byla rovněž uspořádána setkání se zástupci 

vlád Gibraltaru a Bermud; 

a Spojené království; vzhledem k tomu, že 

byla rovněž uspořádána setkání se zástupci 

vlád Gibraltaru a Bermud; vzhledem 

k tomu, že tyto činnosti, byť poskytly 

různé a cenné poznatky o daňových 

systémech a postupech v rámci EU, 

nevyjasnily veškeré příslušné otázky, 

včetně přetrvávajících nesrovnalostí 

v prohlášeních, která učinil předseda 

Komise Jean-Claude Juncker ve vztahu 

k dlouhodobě utajované části tzv. 

Kreckého zprávy; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/16 

Pozměňovací návrh  16 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 AD 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AD. vzhledem k tomu, že práci výboru 

částečně narušila skutečnost, že několik 

členských států a Rada včas neodpověděly 

(viz příloha 2) a nakonec nepředaly 

všechny požadované dokumenty nebo 

zaslaly pouze zdvořilostní odpověď, jež se 

předmětu žádosti téměř netýkala; vzhledem 

k tomu, že ze 17 pozvaných nadnárodních 

společností (kromě účetních firem a firem 

z oblasti daňového poradenství) 15 

souhlasilo s tím, že se dostaví na slyšení 

výboru (viz příloha 3); vzhledem k tomu, 

že ani Komise plně nespolupracovala 

a nezaslala veškeré pracovní dokumenty 

a poznámky z neformálních setkání 

týkajících se kodexu chování, pouze 

s ohledem na neústupnost některých 

členských států nabídla omezený postup 

konzultace; vzhledem k tomu, že funkční 

období výboru proto muselo být 

prodlouženo; 

AD. vzhledem k tomu, že práci výboru 

částečně narušila skutečnost, že několik 

členských států a Rada včas neodpověděly 

(viz příloha 2) a nakonec nepředaly 

všechny požadované dokumenty nebo 

zaslaly pouze zdvořilostní odpověď, jež se 

předmětu žádosti téměř netýkala; vzhledem 

k tomu, že ze 17 pozvaných nadnárodních 

společností (kromě účetních firem a firem 

z oblasti daňového poradenství) jen 15 

souhlasilo s tím, že se dostaví na slyšení 

výboru (viz příloha 3), přičemž 11 z nich 

k tomu svolilo pouze po opakovaných 

předvoláních a značném tlaku; vzhledem 

k tomu, že ani Komise plně 

nespolupracovala, nezaslala veškeré 

pracovní dokumenty a poznámky 

z neformálních setkání týkajících se 

kodexu chování a ani výboru 

nezpřístupnila databázi, kterou sestavila 

pro vnitřní potřeby a v níž jsou uvedeny 

všechny daňové režimy z celé EU, které 

jsou považovány za potenciálně škodlivé, 

a mimo jiné pouze s ohledem na 

neústupnost některých členských států 

nabídla omezený postup konzultace, 

během níž byla řada důležitých informací 

zcela upravena; vzhledem k tomu, že 
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funkční období výboru proto muselo být 

jednou prodlouženo a pro přetrvávající 

nedostatky bude zapotřebí jeho mandát 

opět prodloužit; vzhledem k tomu, že 

závěrečná zpráva výboru TAXE by měla 

být zveřejněna na konci jeho mandátu, 

aby tuto průběžnou zprávu doplnila;  

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/17 

Pozměňovací návrh  17 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. je však znepokojen tím, že v některých 

členských státech existují těsné vazby mezi 

daňovými orgány a soukromými 

společnostmi, které často vedou 

k vydávání individuálních rozhodnutí 

a sankcí vůči soukromým společnostem, 

které nechrání veřejný zájem, neboť 

podporují vyhýbání se daňové povinnosti; 

zdůrazňuje, že je zapotřebí zlepšit 

nezávislost daňových orgánů na zájmech 

podniků, aniž by byla ohrožena jejich 

politická a demokratická zodpovědnost 

vůči vnitrostátním vládám 

a parlamentům; 

Or. en 



 

AM\1079108CS.doc  PE571.047v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

18. 11. 2015 A8-0317/18 

Pozměňovací návrh  18 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 90 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 90a. v této souvislosti zdůrazňuje aktuální 

odhalení sdělovacích prostředků, podle 

nichž některé členské státy na jednáních 

Rady aktivně maří pokrok, který usiluje 

o omezení škodlivých daňových praktik, 

a to zejména ve vztahu ke  zneužívání 

patentů, a vyzývá, aby byla v těchto 

případech prošetřena politická 

zodpovědnost, a to rovněž ve vztahu 

k předsedovi euroskupiny Jeroenovi 

Dijesselbloemovi a předsedovi Evropské 

komise Jean-Claudeovi Junckerovi; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/19 

Pozměňovací návrh  19 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 118 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

118. vyzývá Komisi, aby předtím, než bude 

přijat skutečný společný konsolidovaný 

základ daně právnických osob a před jeho 

neomezeným uplatňováním na úrovni EU 

přijala okamžité kroky s cílem zajistit 

účinné zdanění, omezit přesouvání zisků 

(především prostřednictvím převodních 

cen), vypracovat přechodný režim 

pro kompenzaci přeshraničních zisků (než 

začne fungovat konsolidace), který by měl 

být dočasný a obsahovat dostatečné 

záruky, že neposkytne žádné další 

příležitosti k agresivnímu daňovému 

plánování, a dále zavést ve všech 

příslušných směrnicích přiměřená a účinná 

ustanovení proti jejich zneužívání; vyzývá 

Komisi, aby prověřila, zda stávající 

směrnice i návrhy směrnic v oblasti daní 

a práva společností přiměřeně prosazují 

účinné zdanění; vyzývá Komisi, aby se 

připravila na urychlené schválení všech 

těchto ustanovení; zdůrazňuje, že aby 

mohlo být dosaženo jednoho z cílů, tj. 

omezení byrokracie, mělo by zavedení 

společné konsolidované daňové základny 

probíhat souběžně s uplatňováním 

společných účetních pravidel a přiměřené 

harmonizace správních postupů v daňové 

118. vyzývá Komisi, aby předtím, než bude 

přijat skutečný společný konsolidovaný 

základ daně pro právnické osoby a před 

jeho neomezeným uplatňováním na úrovni 

EU, přijala okamžité kroky s cílem zajistit 

účinné zdanění, omezit přesouvání zisků 

(především převodní ceny), a dále zavést 

ve všech příslušných směrnicích vhodná 

a účinná pravidla proti jejich zneužívání; 

vyzývá Komisi, aby prověřila, zda stávající 

směrnice i návrhy směrnic v oblasti daní 

a práva společností přiměřeně prosazují 

účinné zdanění; vyzývá Komisi, aby se 

připravila na urychlené schválení všech 

těchto ustanovení; zdůrazňuje, že aby 

mohlo být dosaženo jednoho z cílů, tj. 

omezení byrokracie, mělo by zavedení 

společné konsolidované daňové základny 

probíhat souběžně s uplatňováním 

společných účetních pravidel a přiměřené 

harmonizace správních postupů v daňové 

oblasti; 
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oblasti; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/20 

Pozměňovací návrh  20 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 136 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

136. dále vyzývá členské státy, aby 

uplatňovaly extenzivnější systém podávání 

zpráv podle jednotlivých zemí, který by byl 

k dispozici daňovým správám, byl založen 

na normách OECD a obsahoval 

podrobnější informace, jako jsou daňová 

přiznání a transakce v rámci skupiny; 

zdůrazňuje, že pokud mají firmy 

poskytovat daňové informace jiným 

daňovým správám, musí dojít ke zlepšení 

rámce pro řešení sporů s cílem vyjasnit 

příslušná práva každé ze stran a vyhnout se 

veškerým negativním vedlejším účinkům; 

zdůrazňuje, že v případě daňových správ 

třetích zemí by měly být informace 

předávány pouze orgánům těch zemí, které 

zavedly opatření rovnocenná těm, jež byla 

stanovena v úmluvě o arbitráži EU; vyzývá 

také k vytvoření harmonizovaných 

účetních norem, které zejména umožní 

získat podrobnější informace týkající se 

licenčních poplatků; 

136. dále vyzývá členské státy, aby 

uplatňovaly extenzivnější systém podávání 

zpráv podle jednotlivých zemí, který by byl 

k dispozici daňovým správám, byl založen 

na normách OECD a obsahoval 

podrobnější informace, jako jsou daňová 

přiznání a transakce v rámci skupiny; 

zdůrazňuje, že pokud mají firmy 

poskytovat daňové informace jiným 

daňovým správám, musí dojít ke zlepšení 

rámce pro řešení sporů s cílem vyjasnit 

příslušná práva každé ze stran a vyhnout se 

veškerým negativním vedlejším účinkům; 

zdůrazňuje, že v případě daňových správ 

třetích zemí by měly být informace 

předávány pouze orgánům těch zemí, které 

zavedly opatření rovnocenná těm, jež byla 

stanovena v úmluvě o arbitráži EU; vyzývá 

také k vytvoření harmonizovaných 

účetních norem, které zejména umožní 

získat podrobnější informace týkající se 

licenčních poplatků; zdůrazňuje, že 

harmonizované účetní předpisy v daňové 

oblasti by neměly vycházet 

z mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví (IFRS), ale z vlastního 

souboru předpisů EU, které musí usilovat 

o rovnováhu mezi pružností a možnými 

negativními dopady širších diskrečních 
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zásahů na daňové poplatníky při výpočtu 

stěžejních hodnot, jako jsou příjem 

a výdaje; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/21 

Pozměňovací návrh  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 143 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

143. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 

řady nástrojů, které by zajistily tuto 

ochranu před bezdůvodným trestním 

stíháním, hospodářskými sankcemi nebo 

diskriminací a které by zároveň zajistily 

ochranu důvěrnosti informací a obchodních 

tajemství; upozorňuje v této souvislosti 

na případ amerického Doddova-Frankova 

zákona, který jednak odměňuje 

informátory za to, že orgánům poskytují 

původní informace, a jednak je chrání před 

trestním stíháním a ztrátou zaměstnání, 

s ohledem na to, že takové odměny by 

neměly být podnětem ke zveřejňování 

citlivých obchodních informací; navrhuje 

vytvoření nezávislého evropského orgánu 

odpovědného za shromažďování těchto 

informací a provádění vyšetřování, jakož 

i společného celoevropského fondu na 

ochranu informátorů, který zajistí, aby 

informátoři získali dostatečnou finanční 

pomoc, jež by byla financována z odvodů 

ze zpětně získaných prostředků nebo 

z uložených sankcí; domnívá se, že by 

ochrana měla být informátorům 

poskytována také v případě, že informují 

veřejnost poté, co upozornili příslušné 

orgány na vnitrostátní úrovni nebo na 

143. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 

řady nástrojů, které by zajistily tuto 

ochranu před bezdůvodným trestním 

stíháním, hospodářskými sankcemi nebo 

diskriminací a které by zároveň zajistily 

ochranu důvěrnosti informací a obchodních 

tajemství; upozorňuje v této souvislosti 

na případ amerického Doddova-Frankova 

zákona, který jednak odměňuje 

informátory za to, že orgánům poskytují 

původní informace, a jednak je chrání před 

trestním stíháním a ztrátou zaměstnání, 

s ohledem na to, že takové odměny by 

neměly být podnětem ke zveřejňování 

citlivých obchodních informací; navrhuje 

vytvoření nezávislého evropského orgánu 

odpovědného za shromažďování těchto 

informací a provádění vyšetřování, jakož 

i společného celoevropského fondu na 

ochranu informátorů, který zajistí, aby 

informátoři získali dostatečnou finanční 

pomoc, jež by byla financována z odvodů 

ze zpětně získaných prostředků nebo 

z uložených sankcí; domnívá se, že by 

ochrana měla být informátorům 

poskytována také v případě, že informují 

veřejnost poté, co upozornili příslušné 

orgány na vnitrostátní úrovni nebo na 
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úrovni EU a neobdrželi do jednoho měsíce 

žádnou reakci; 

úrovni EU a neobdrželi do jednoho měsíce 

žádnou reakci; naléhavě vyzývá Komisi, 

aby zajistila ve směrnici o obchodním 

tajemství komplexní ochranu 

oznamovatelů a novinářů podle 

doporučení z této zprávy; 

Or. en 

 

 


