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6.12.2017 B8-0660/23 

Pozměňovací návrh  23 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

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 3 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 3a. vyzývá členské státy, aby začaly 

jednat ve věci nahlášených případů praní 

peněz a oznámení o podezřelých 

transakcích tak, aby byla vedena řádná 

vyšetřování, jakmile jsou orgánům 

sděleny příslušné informace; 

Or. en 



 

AM\1141447CS.docx  PE614.273v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.12.2017 B8-0660/24 

Pozměňovací návrh  24 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

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 3b (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 3b. připomíná rámec EU pro 

oznámení o podezřelých transakcích a 

zdůrazňuje potřebu užší mezinárodní 

spolupráce finančních zpravodajských 

jednotek z EU a ze zemí mimo EU; 

požaduje také větší vyšetřovací pravomoci 

pro evropské subjekty, zejména Europol a 

Eurojust, v případech praní peněz; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/25 

Pozměňovací návrh  25 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

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 3c (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 3c. připomíná, že řádné ověřování 

toho, kdo je konečným skutečným 

majitelem, je zásadní pro to, aby k praní 

peněz nebyly využívány krycí společnosti 

(jak se ukázalo u případu Azerbaijan 

Laundromat); žádá také účinné 

uplatňování a vymáhání evropské 

směrnice proti praní peněz; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/26 

Pozměňovací návrh  26 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

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 4 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 4a. vyzývá všechny jurisdikce, které 

provedly doporučení OECD proti 

oslabování daňové základny a přesouvání 

zisku ve vnitrostátním právu nebo se tak 

chystají učinit, aby dodržely nejen literu, 

ale také ducha těchto doporučení; 

připomíná, že transparentnost je 

důležitým nástrojem pro potírání 

daňových úniků, a zejména agresivního 

daňového plánování; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/27 

Pozměňovací návrh  27 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

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 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá členské státy, aby svým 

státním příslušníkům zakázaly zakládání 
finančních účtů nebo vlastnění krycích 

společností v daňových rájích, pokud tam 

nemají pobyt, a aby v případě porušení 

tohoto zákazu ukládaly finanční postihy, 

které mohou u společností zahrnovat 

rovněž vyloučení z možnosti ucházet se o 

veřejné zakázky EU a členských států; 

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

provedly posouzení dopadu pro možnost 

povinné registrace nebo zákaz vlastnění, 

včetně skutečného vlastnictví, finančních 

účtů nebo krycích společností státními 

příslušníky zemí EU a společnostmi z EU 

v zemích figurujících na unijním seznamu 

nespolupracujících daňových jurisdikcí a 

na unijním seznamu zemí se strategickými 

nedostatky v režimech pro boj proti praní 

peněz a financování terorismu, a to s 

cílem zabránit daňovým únikům a 

daňovým podvodům; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/28 

Pozměňovací návrh  28 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

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 15 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

15. doporučuje, aby byl subjekt, který 

zakládá offshorovou strukturu, povinen 

uvést příslušným orgánům legitimní 

důvody, které jej k tomuto rozhodnutí 

vedly, aby se zaručilo, že zahraniční 

bankovní účty nebudou zneužívány k 

praní peněz či daňovým únikům; 

15. připomíná členským státům 

důležitost principu GAAR v daňové 

politice a podněcuje daňové orgány k 

tomu, aby tento princip důsledně 

uplatňovaly, aby nedocházelo k vytváření 

struktur pro daňové podvody a daňové 

úniky; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/29 

Pozměňovací návrh  29 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

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 26 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

26. vyzývá Radu, aby do konce roku 

2017 vytvořila podobný seznam obsahující 

členské státy EU s nespolupracujícími 

daňovými jurisdikcemi, i když se tyto 

jurisdikce nacházejí v regionech nebo v 

jiných správních strukturách v rámci 

daných členských států; 

26. vyzývá Komisi, aby do konce roku 

2018 předložila zprávu s posouzením 

daňových režimů členských států a jejich 

závislých jurisdikcí, regionů nebo jiných 

správních struktur, které usnadňují 

daňové úniky a daňové podvody a mají 

potenciálně škodlivý dopad na jednotný 

trh; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/30 

Pozměňovací návrh  30 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

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 38 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

38. vybízí Komisi a členské státy, aby 

přikročily k daleko ambicióznějším 

reformám v oblasti zdanění s cílem 

odstranit daňovou soutěž mezi členskými 

státy; naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby se řídily doporučeními nezávislé 

komise pro reformu mezinárodního 

systému zdanění právnických osob a aby 

se dohodly na minimální efektivní sazbě 

daně z příjmu právnických osob a na 

politice udělování daňových úlev pouze 

výjimečně a jen v souvislosti s místními 

náklady v zájmu podpory nových 

produktivních investic; dále doporučuje, 

aby všechny členské státy ukončily režimy 

zvláštního daňového zacházení se 

zahraničními a/nebo velkými 

společnostmi a jednotlivci a aby zveřejnily 

již existující dohody; 

38. vybízí Komisi a členské státy, aby 

přikročily k daleko ambicióznějším 

reformám v oblasti zdanění; naléhavě 

vyzývá Komisi a členské státy, aby 

posoudily všechny nástroje k potírání 

daňových úniků a agresivního daňového 

plánování, které jsou k dispozici, včetně 

možnosti zavést v určitých oblastech 

minimální sazbu daně; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/31 

Pozměňovací návrh  31 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

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 58 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

58. se znepokojením konstatuje, že se 

může stát, že jedna z nejškodlivějších a 

nejznámějších strategií pro vyhýbání se 

daňovým povinnostem v EU, tzv. „Double 

Irish structure“, bude uplatňována i po 

roce 2020, kdy měla být původně 

ukončena, díky ustanovením v celé řadě 

dohod o zamezení dvojímu zdanění, které 

Irsko uzavřelo s dalšími zeměmi včetně 

daňových rájů;  vyzývá irskou vládu, aby 

svou síť dohod o zamezení dvojímu 

zdanění přezkoumala s cílem odstranit 

tato ustanovení; 

58. poukazuje na jeden příklad 

strategie vyhýbání se daňovým 

povinnostem v EU, tzv. „Double Irish 

structure“, která bude postupně ukončena 

do roku 2020; vyzývá členské státy, aby 

monitorovaly své dohody o zamezení 

dvojímu zdanění, aby zajistily, aby nebyly 

strategie vyhýbání se daňovým 

povinnostem využívány prostřednictvím 

rozdílů v daních;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/32 

Pozměňovací návrh  32 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

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 78 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

78. zdůrazňuje, že právní rámec 

směrnice EU o boji proti praní peněz by 

měl rovněž úplně zakázat akcie na 

doručitele, neboť tento typ akcií slouží k 

anonymnímu přijímání, vlastnění a 

převádění nezákonných finančních 

prostředků a je velmi užitečným 

prostředkem pro vytváření mezinárodních 

systémů praní peněz; poukazuje na to, že 

tyto akcie umožňují vytvořit systém, který 

je ještě méně transparentní než systémy 

využívané v nechvalně známých daňových 

rájích, jak je např. Panama, Kajmanské 

ostrovy, Dominikánská republika či 

Lichtenštejnsko; 

78. zdůrazňuje, že právní rámec čtvrté 

směrnice o boji proti praní peněz úplně 

zakazuje anonymní akcie na doručitele, 

které, pokud nejsou řádně registrovány, se 

ukázaly být užitečným prostředkem pro 

vytváření mezinárodních systémů praní 

peněz; vyzývá členské státy, aby řádně 

uplatňovaly čtvrtou směrnici o boji proti 

praní peněz, která vstoupila v platnost dne 

26. června 2017; vyzývá Komisi, aby 

monitorovala řádné provedení a 

uplatňování této směrnice; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/33 

Pozměňovací návrh  33 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

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 127 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

127. vyzývá k zákazu činnosti 

zprostředkovatelů se sídlem v EU, kteří 

jsou přímo nebo nepřímo činní v zemích, 

jež jsou uvedeny na evropských černých 

listinách jako daňové ráje nebo u nich 

existuje velké riziko, že zde dochází k 

praní peněz; 

127. vyzývá členské státy, aby zavedly 

demotivační opatření odrazující 

zprostředkovatele se sídlem v EU od toho, 

aby byli činní v jurisdikcích na unijním 

seznamu nespolupracujících daňových 

jurisdikcí a na unijním seznamu zemí se 

strategickými nedostatky v režimech pro 

boj proti praní peněz a financování 

terorismu, například tak, že budou 

vyloučeni z výzev k účasti v zadávacích 

řízeních; dále vyzývá Komisi, aby provedla 

posouzení dopadu pro možnost zakázat 

zprostředkovatelům se sídlem v EU 

působit v jurisdikcích na unijním 

seznamu nespolupracujících daňových 

jurisdikcí a na unijním seznamu zemí se 

strategickými nedostatky v režimech pro 

boj proti praní peněz a financování 

terorismu; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/34 

Pozměňovací návrh  34 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

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 150 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 150a. vyzývá Komisi, aby posoudila, do 

jaké míry mohou být svobodné přístavy a 

udělování licencí lodím zneužity pro účely 

daňových úniků, a v případě potřeby 

předložila s vhodným návrhem ke 

zmírnění těchto rizik; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/35 

Pozměňovací návrh  35 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

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 160 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

160. vyzývá příslušné členské státy, aby 

využily možnost, kterou skýtají jejich 

přímé vztahy s dotčenými zeměmi k tomu, 

aby vyvíjely potřebný tlak na své zámořské 

země a území (ZZÚ)1 a nejvzdálenější 

regiony2, které nedodržují mezinárodní 

normy v oblasti daňové spolupráce, 

transparentnosti a boje proti praní peněz; 

zastává názor, že by se na těchto územích 

měl účinným způsobem uplatňovat 

požadavek EU týkající se transparentnosti 

a důkladné kontroly; 

160. vyzývá příslušné členské státy, aby 

využily příležitost v podobě svých přímých 

vztahů s příslušnými zeměmi a přijaly 

nezbytné kroky s cílem vyvinout tlak na 

své zámořské země a území (ZZÚ)1 a 

nejvzdálenější regiony2, které by 

nedodržovaly mezinárodní normy daňové 

spolupráce, transparentnosti a boje proti 

praní peněz; zastává názor, že by se na 

těchto územích měl účinným způsobem 

uplatňovat požadavek EU týkající se 

transparentnosti a důkladné kontroly; 

––––––––––– 

1 Grónsko, Nová Kaledonie a závislá území, 

Francouzská Polynésie, Francouzská jižní a 

antarktická území, ostrovy Wallis a Futuna, 

Mayotte, Saint-Pierre a Miquelon, Aruba, 

Nizozemské Antily (Bonaire, Curacao, Saba, Sint 

Eustatius, Sint Maarten), Anguilla, Kajmanské 

ostrovy, Falklandy, Jižní Georgie a Jižní 

Sandwichovy ostrovy, Montserrat, Pitcairn, Svatá 

Helena a závislá území, Britské území v Antarktidě, 

Britské indickooceánské území, Ostrovy Turks a 

Caicos, Britské Panenské ostrovy a Bermudy. 

2 Nejvzdálenější regiony: Kanárské ostrovy, 

Reunion, Franouzská Guyana, Martinik, 

Guadeloupe, Mayotte, Sv. Martin, Azory a Madeira. 

––––––––––– 

1 Grónsko, Nová Kaledonie a závislá území, 

Francouzská Polynésie, Francouzská jižní a 

antarktická území, ostrovy Wallis a Futuna, 

Mayotte, Saint-Pierre a Miquelon, Aruba, 

Nizozemské Antily (Bonaire, Curacao, Saba, Sint 

Eustatius, Sint Maarten), Anguilla, Kajmanské 

ostrovy, Falklandy, Jižní Georgie a Jižní 

Sandwichovy ostrovy, Montserrat, Pitcairn, Svatá 

Helena a závislá území, Britské území v Antarktidě, 

Britské indickooceánské území, Ostrovy Turks a 

Caicos, Britské Panenské ostrovy a Bermudy. 

2 Nejvzdálenější regiony: Kanárské ostrovy, 

Reunion, Franouzská Guyana, Martinik, 

Guadeloupe, Mayotte, Sv. Martin, Azory a Madeira. 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/36 

Pozměňovací návrh  36 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

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 160 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 160a.  zdůrazňuje důležitost jasných 

definic „offshorové jurisdikce“, 

„zámořské země“ a „nejvzdálenějšího 

regionu“, protože se každý z těchto 

termínů vztahuje k odlišným právním 

systémům, zvyklostem a režimům; 

zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti 

veškerým formám daňových podvodů a 

daňových úniků nehledě na to, kde k nim 

dojde; konstatuje, že současné režimy v 

nejvzdálenějších regionech uplatňují 

právní předpisy Unie a jsou v souladu s 

unijními a mezinárodními normami, s 

jejich zvláštním postavením stanoveným v 

článku 349 SFEU a potvrzených 

Evropským soudním dvorem v jeho 

rozhodnutí C132/141; 

 ––––––––––– 

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ013

2&from=CS 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0132&from=CS
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6.12.2017 B8-0660/37 

Pozměňovací návrh  37 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

za skupinu PPE 

 

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 201 a (nový) 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

 201a. vyzývá politické skupiny 

Parlamentu, aby rozhodly o tom, že ještě v 

tomto volebním období bude zřízen 

dočasný zvláštní výbor, který naváže na 

práci výboru PANA a bude vyšetřovat 

nedávná odhalení v rámci tzv. Paradise 

Papers; 

Or. en 

 

 


