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6.12.2017 B8-0660/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Návrh doporučení B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

za vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při 

uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým 

povinnostem a daňovými úniky 

Návrh doporučení Radě a Komisi v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se 

daňovým povinnostem a daňových úniků 

Návrh doporučení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

  13a. vyzývá k tomu, aby orgánům EU 

bylo zakázáno zakládat účty v 

jurisdikcích, které jsou zařazeny na unijní 

seznam nespolupracujících daňových 

jurisdikcí;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Návrh doporučení B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

za vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při 

uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým 

povinnostem a daňovými úniky 

Návrh doporučení Radě a Komisi v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se 

daňovým povinnostem a daňových úniků 

Návrh doporučení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 22a. vyjadřuje politování nad tím, 

že unijní seznam nespolupracujících 

daňových jurisdikcí, který byl schválen a 

zveřejněn Radou, se zaměřuje pouze 

na jurisdikce mimo EU, přičemž opomíjí 

země uvnitř EU, které hrály systémovou 

úlohu při podpoře a umožňování 

škodlivých daňových praktik a nesplňují 

kritérium spravedlivého zdanění; 

zdůrazňuje, že alespoň čtyři členské státy 

by byly na seznam zařazeny, pokud by se 

podrobily kontrole podle stejných kritérií 

EU, jak ukazuje simulace prováděná 

organizací Oxfam; je znepokojen tím, 

že automatické vyloučení zemí EU 

z kontroly má negativní dopad na 

legitimitu, důvěryhodnost a účinnost 

celého postupu;  

Or. en 



 

AM\1141405CS.docx  PE614.273v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.12.2017 B8-0660/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Návrh doporučení B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

za vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při 

uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým 

povinnostem a daňovými úniky 

Návrh doporučení Radě a Komisi v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se 

daňovým povinnostem a daňových úniků 

Návrh doporučení 

Bod 41 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

  41a. vyjadřuje politování nad tím, že 

podle pravidel EU o poskytování státní 

podpory náleží částka nezaplacených daní 

zpětně vymožená od příjemců nezákonné 

daňové podpory zemi, která tuto podporu 

poskytla, a nikoli zemím, jejichž daňové 

základny byly v důsledku škodlivých 

daňových režimů oslabeny; vyzývá proto 

Komisi, aby vypracovala vhodnou 

metodiku pro vyčíslení ztráty příjmů u 

postižených členských států a přiměřené 

postupy pro vymáhání neuhrazených 

daní, tak aby tyto částky byly předány 

členským státům, v nichž k ekonomické 

činnosti skutečně došlo;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/12 

Pozměňovací návrh  12 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Návrh doporučení B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

za vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při 

uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým 

povinnostem a daňovými úniky 

Návrh doporučení Radě a Komisi v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se 

daňovým povinnostem a daňových úniků 

Návrh doporučení 

Bod 131 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

  131a. vyzývá k přísnému a striktnímu 

uplatňování efektivních sankcí proti 

bankám, jež by umožňovaly pozastavení 

nebo zrušení bankovní licence těch 

finančních institucí, u nichž bylo 

prokázáno, že jsou zapojeny do podpory a 

umožňování praní peněz, obcházení 

daňových povinností či agresivního 

daňového plánování; 

Or. en 

 

 


