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6.12.2017 B8-0660/13 

Pozměňovací návrh  13 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

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 153 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 153a. zdůrazňuje, že EU by měla znovu 

vyjednat své obchodní, hospodářské a 

další příslušné dvoustranné dohody se 

Švýcarskem, a zajistit tak jejich soulad s 

politikou EU zaměřenou na potírání 

daňových podvodů, s právními předpisy v 

oblasti boje proti praní peněz a 

financování terorismu, aby tak došlo k 

odstranění závažných trhlin ve 

švýcarském systému dohledu, které 

umožňují pokračování v politice interního 

bankovního tajemství, vznik offshorových 

struktur po celém světě, daňové podvody a 

daňové úniky, jež nejsou trestným činem, 

nedostatečný dohled, nevhodnou 

samoregulaci povinných osob a agresivní 

stíhání a zastrašování oznamovatelů; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/14 

Pozměňovací návrh  14 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

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 25 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 25a. konstatuje, že podle posledních 

údajů Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD) o přímých 

zahraničních investicích, má 

Lucembursko společně s Nizozemskem 

více příchozích investic než USA, že 

většinou se jedná o investice do zvláštních 

účelových jednotek, které nevykonávají 

žádnou podstatnou hospodářskou činnost 

a že do Irska směřuje více příchozích 

investic než do Německa či Francie; 

poukazuje na to, že zahraniční investice 

na Maltě činí podle jejího národního 

statistického úřadu 1 474 % velikosti 

ekonomiky této země; konstatuje, že podle 

výzkumu Univerzity v Amsterdamu bylo 

23 % všech podnikových investic, které 

skončily v daňových rájích, uskutečněno 

přes Nizozemsko; domnívá se, že tyto 

údaje jasně ukazují, že některé členské 

státy umožňují praktiky přesouvání zisku 

na úkor jiných členských států; vyzývá 

proto Komisi, aby na Lucembursko, 

Nizozemsko, Irsko a Maltu nahlížela jako 

na daňové ráje EU; 

Or. en 
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