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18. 11. 2015 A8-0317/22 

Pozměňovací návrh  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

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 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že lucemburské 

orgány tento typ daňového ujednání nikdy 

nezpochybnily, ani mu neoponovaly 

a vzhledem k tomu, že za tyto záležitosti 

velkovévodství byl po mnoho let 

odpovědný současný předseda Komise 

Jean-Claude Juncker; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/23 

Pozměňovací návrh  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

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 Komise 

Jean–Claude Juncker na slyšení, které 

dne 17. září 2015 proběhlo ve výboru 

TAXE, popřel jakoukoli účast své osoby 

v aféře LuxLeaks a zpochybnil rovněž její 

skutečný rozsah a místo LuxLeaks ji 

označoval za EULeaks;  

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/24 

Pozměňovací návrh  24 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

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 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ac. vzhledem k tomu, že předseda Juncker 

dne 17. září 2015 řekl ve výboru TAXE, že 

nikdy neměl originální verzi tzv. Krecké 

zprávy (1997) k dispozici a že o chybějící 

stránce, která vysvětlovala lucemburská 

daňová rozhodnutí, neměl žádné tušení; 

vzhledem k tomu, že Jeannot Krecké, 

bývalý lucemburský poslanec a ministr 

hospodářství, který byl ve funkci v době, 

kdy byl předsedou vlády pan Juncker, 

potvrdil, že v dubnu 1997 předal panu 

Junckerovi oficiální i soukromou verzi 

svojí zprávy; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/25 

Pozměňovací návrh  25 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

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 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ad. vzhledem k tomu, že nové skutečnosti, 

které poskytl německý časopis Der 

Spiegel, upozornily na to, že belgická, 

lucemburská a nizozemská vláda po dobu 

několika let jednoznačně blokovala 

jakékoli pokusy Skupiny pro kodex 

chování o změnu škodlivých daňových 

režimů zemí Beneluxu; vzhledem k tomu, 

že členské státy odmítly poskytnout 

k těmto dokumentům přístup; vzhledem 

k tomu, že v té době byl lucemburským 

předsedou vlády Jean Claude Juncker 

a že nizozemským ministrem financí byl 

současný předseda Euroskupiny Jeroen 

Dijsselbloem; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/26 

Pozměňovací návrh  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

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) 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 Komise 

poskytla dokumenty týkající se Skupiny 

pro kodex chování jiným institucím (např. 

Amsterdamské univerzitě), ale odmítla 

poskytnout tyto dokumenty členům výboru 

TAXE; vzhledem k tomu, že funkční 

období výboru proto muselo být 

prodlouženo, a sice s novými 

pravomocemi k vyšetřování; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/27 

Pozměňovací návrh  27 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 101 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 101a. žádá předsedu Junckera, aby 

objasnil svůj postoj týkající se aféry 

Krecké; dále žádá bezvýhradný přístup 

ke všem dokumentům Skupiny pro kodex 

chování (včetně zápisů ze schůzí) s cílem 

analyzovat tvrzení uvedená v časopise Der 

Spiegel, jež se týkají postoje některých 

členských států ke spravedlivé daňové 

soutěži; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/28 

Pozměňovací návrh  28 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 103 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

103. vyzývá členské státy, aby v rámci 

všech mezinárodních fór podporovaly 

automatickou výměnu informací mezi 

daňovými správami jakožto novou globální 

normu; vyzývá zejména Komisi, OECD 

a skupinu G20, aby tuto myšlenku 

podporovaly prostřednictvím 

nejvhodnějších a nejúčinnějších nástrojů 

v rámci inkluzivního celosvětového 

postupu, zdůrazňuje, že je třeba přijmout 

konkrétní kroky k zajištění toho, aby se 

automatická výměna informací stala 

skutečně globální, a tedy i účinnou, 

a zároveň respektovala požadavky na 

důvěrnost, a to na základě podpory úsilí 

rozvojových zemí o budování kapacit za 

účelem plné účasti na automatické výměně 

informací; zdůrazňuje, že automatická 

výměna informací v EU by se mohla 

uskutečňovat prostřednictvím centrálního 

rejstříku na úrovni celé EU, do něhož by 

měla přístup Komise a příslušné 

vnitrostátní orgány; 

103. vyzývá členské státy, aby v rámci 

všech mezinárodních fór podporovaly 

automatickou výměnu informací mezi 

daňovými správami jakožto novou globální 

normu; vyzývá zejména Komisi, OECD 

a skupinu G20, aby tuto myšlenku 

podporovaly prostřednictvím 

nejvhodnějších a nejúčinnějších nástrojů 

v rámci inkluzivního celosvětového 

postupu, zdůrazňuje, že je třeba přijmout 

konkrétní kroky k zajištění toho, aby se 

automatická výměna informací stala 

skutečně globální, a tedy i účinnou, a to na 

základě podpory úsilí rozvojových zemí 

o budování kapacit za účelem plné účasti 

na automatické výměně informací; 

zdůrazňuje, že automatická výměna 

informací v EU by se mohla uskutečňovat 

prostřednictvím veřejného centrálního 

rejstříku na úrovni celé EU, do něhož by 

měli přístup občané, Komise a příslušné 

vnitrostátní orgány; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/29 

Pozměňovací návrh  29 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 104 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

104. vyzývá členské státy, aby uvažovaly 

o tom, že by veškerá daňová rozhodnutí, 

a to zejména v případě, že obsahují 

převodní ceny, byla stanovována ve 

spolupráci se všemi zúčastněnými zeměmi, 

že by si tyto země příslušné informace 

vyměňovaly automaticky, komplexně a bez 

prodlení a že by se veškerá opatření 

členských států zaměřená na omezování 

případů vyhýbání se daňovým 

povinnostem a oslabování daňové základny 

v rámci EU, včetně auditů, realizovala 

společně, s řádným přihlédnutím 

ke zkušenostem získaným na základě 

programu FISCALIS 2020; znovu opakuje 

svůj názor, že nejenže by mělo mezi 

daňovými správami a Komisí docházet 

k výměně informací o základních prvcích 

daňových rozhodnutí, která mají vliv 

na jiné členské státy, ale že by tyto prvky 

měly nadnárodní společnosti uvádět také 

ve svých zprávách podávaných podle 

jednotlivých zemí; 

104. vyzývá členské státy, aby uvažovaly 

o tom, že by veškerá daňová rozhodnutí, 

a to zejména v případě, že obsahují 

převodní ceny, byla stanovována ve 

spolupráci se všemi zúčastněnými zeměmi, 

že by si tyto země příslušné informace 

vyměňovaly automaticky, komplexně a bez 

prodlení a že by se veškerá opatření 

členských států zaměřená na omezování 

případů vyhýbání se daňovým 

povinnostem a oslabování daňové základny 

v rámci EU, včetně auditů, realizovala 

společně, s řádným přihlédnutím 

ke zkušenostem získaným na základě 

programu FISCALIS 2020; znovu opakuje 

svůj názor, že nejenže by mělo mezi 

daňovými správami a Komisí docházet 

k výměně informací o základních prvcích 

daňových rozhodnutí, která mají vliv 

na jiné členské státy, ale že by tyto prvky 

měly nadnárodní společnosti uvádět také 

ve svých veřejných zprávách 

o jednotlivých zemích; 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/30 

Pozměňovací návrh  30 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 109 – odrážka 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– jejich zveřejnění, ať už úplného nebo 

ve zjednodušené formě, avšak 

s dodržováním veškerých požadavků 

na zachování důvěrnosti, 

– jejich úplné zveřejnění, 

Or. en 
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18. 11. 2015 A8-0317/31 

Pozměňovací návrh  31 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem 

2015/2066(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 139 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

139. oceňuje práci, kterou Komise 

vykonala za účelem vytvoření evropského 

daňového identifikačního čísla (TIN); 

vyzývá Komisi, aby předložila návrh 

evropského daňového identifikačního čísla 

(TIN), který by vycházel z návrhu 

evropského daňového identifikačního čísla 

v akčním plánu Komise pro boj proti 

daňovým podvodům a únikům z roku 2012 

(akce 22)
42

; připomíná, že lze 

předpokládat, že evropská daňová 

identifikační čísla poskytují nejlepší 

prostředek ke zjištění daňových poplatníků, 

a proto naléhavě vyzývá k tomu, aby byl 

tento projekt urychlen; vyzývá Komisi, aby 

ze stejného důvodu aktivně usilovala 

o vytvoření podobných identifikačních 

čísel na celosvětové úrovni, jako je např. 

celosvětový systém identifikačních kódů 

právnických osob Výboru pro regulatorní 

dohled; 

139. oceňuje práci, kterou Komise 

vykonala za účelem vytvoření evropského 

daňového identifikačního čísla (TIN); 

vyzývá Komisi, aby předložila návrh 

evropského daňového identifikačního čísla 

(TIN), který by vycházel z návrhu 

evropského daňového identifikačního čísla 

v akčním plánu Komise pro boj proti 

daňovým podvodům a únikům z roku 2012 

(akce 22)
42

; připomíná, že lze 

předpokládat, že evropská daňová 

identifikační čísla poskytují nejlepší 

prostředek ke zjištění daňových poplatníků, 

a proto naléhavě vyzývá k tomu, aby byl 

tento projekt urychlen; vyzývá Komisi, aby 

ze stejného důvodu aktivně usilovala 

o vytvoření podobných identifikačních 

čísel na celosvětové úrovni, jako je např. 

celosvětový systém identifikačních kódů 

právnických osob Výboru pro regulatorní 

dohled; dále žádá vytvoření veřejného 

rejstříku společností na úrovni EU s cílem 

předcházet agresivním a škodlivým 

daňovým postupům, podvodům 

a narušování hospodářské soutěže; 

__________________ __________________ 

42
 COM(2012)722 final. 

42
 COM(2012)722 final. 

Or. en 
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