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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že strany akčního programu z Addis Abeby z třetí mezinárodní 
konference o financování rozvoje se zavázaly zlepšit správu příjmů prostřednictvím 
modernizovaných, progresivních daňových systémů a účinnějšího výběru daní a posílit 
mezinárodní spolupráci v oblasti daní;

B. vzhledem k tomu, že globální daňová soutěž vedla k přenesení daňové zátěže na 
pracovníky a na domácnosti s nízkými příjmy, zasáhla schopnost rozvojových zemí 
zvýšit mobilizaci domácích zdrojů a vynutila si škodlivá omezení veřejných služeb 
v chudých zemích;

C. vzhledem k tomu, že daň z příjmu právnických osob představuje vyšší podíl daňových 
příjmů a hrubého domácího produktu v rozvojových zemích než v bohatých zemích; 
vzhledem k tomu, že ztráty, které vznikají v rozvojových zemích v důsledku 
celosvětového zdanění právnických osob, se odhadují na 6 až 13 % celkových daňových 
příjmů ve srovnání s 2 až 3 % v členských zemích Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD)1;

D. vzhledem k tomu, že automatická výměna informací je účinným nástrojem pro boj proti 
daňovým únikům a dalším nezákonným finančním tokům;

E. vzhledem k tomu, že v říjnu 2021 se inkluzivní rámec OECD / skupiny G20 pro řešení 
eroze základu daně a přesouvání zisku dohodl na dvoupilířovém řešení daňových 
problémů vyplývajících z digitalizace ekonomiky; vzhledem k tomu, že některé 
rozvojové země však vyjádřily obavy ohledně této globální dohody o dani z příjmu 
právnických osob nebo ji dokonce odmítly schválit (například Keňa a Nigérie);

F. vzhledem k tomu, že podle zprávy o daňové transparentnosti v Africe „Tax 
Transparency in Africa 2022: Africa Initiative Progress Report2“ se nezákonné finanční 
toky na tomto kontinentu odhadují na 50–80 miliard USD (48–77 miliard EUR) ročně;

G. vzhledem k tomu, že v roce 2019 skupina pro Afriku v rámci OSN vyzvala k přijetí 
úmluvy OSN o daních jako důležitém nástroji pro boj proti nezákonným finančním 
tokům; vzhledem k tomu, že v únoru 2021 panel na vysoké úrovni pro mezinárodní 
finanční odpovědnost, transparentnost a integritu pro dosažení Agendy 2030 (dále jen 
„panel FACTI“) rovněž zahrnul do své závěrečné zprávy návrh daňové úmluvy OSN 
jako klíčové doporučení;

1. zdůrazňuje, že odhalení známá jako Pandora Papers zveřejněná Mezinárodním 

1 Zpráva Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) nazvaná „Boj proti nezákonným finančním tokům 
pro udržitelný rozvoj v Africe“, 2020, s. 12, https://unctad.org/system/files/official-
document/aldcafrica2020_en.pdf.
2 Tuto zprávu zveřejnily společně Komise Africké unie, Africké fórum daňových správ a Globální fórum pro 
transparentnost a výměnu informací v daňových záležitostech.

https://unctad.org/system/files/official-document/aldcafrica2020_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/aldcafrica2020_en.pdf
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konsorciem investigativních novinářů odhalují zjevné daňové úniky a praní peněz 
obrovského rozsahu, zejména prostřednictvím společností typu poštovní schránka a 
svěřenských fondů; zdůrazňuje, že nezákonné finanční toky jsou záležitostí globální 
správy; naléhavě vyzývá EU, aby ukázala silnou politickou vůli a odhodlání bojovat 
proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem v souladu se zásadou 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, jak je zakotvena v článku 208 Smlouvy o 
fungování Evropské unie;

2. odsuzuje existenci skrytých offshorových finančních struktur v řadě jurisdikcí po celém 
světě, které umožňují nezákonné obohacování osob, které jsou již mocné a bohaté, na 
úkor veřejnosti tím, že usnadňují vyhýbání se daňovým povinnostem, a které by mohly 
být využity k nezákonným praktikám, jako jsou daňové úniky a praní peněz, a vést k 
finanční nestabilitě; vyjadřuje politování nad tím, že navzdory desetiletí daňových 
skandálů a legislativních reforem v EU je pokrok na celosvětové úrovni při omezování 
podnikového tajemství a offshorových daňových úniků a vyhýbání se daňovým 
povinnostem nedostatečný, jak ukazují dokumenty Pandora Papers; zdůrazňuje, že 
nedostatek transparentnosti, a to i prostřednictvím mezinárodního sdílení informací, je 
klíčovou příčinou nezákonných finančních toků souvisejících s daněmi;

3. zdůrazňuje, že praktiky odhalené dokumenty Pandora Papers mají obzvláště závažný 
dopad na fiskální prostor a veřejné výdaje rozvojových zemí a podkopávají právní stát a 
důvěru v globální finanční systém, pokud jde o zvyšování životní úrovně v rozvojových 
zemích po celém světě; zdůrazňuje, že je třeba pracovat v globálních mezinárodních 
fórech; připomíná, že vyhýbání se daňovým povinnostem přesouvá daňové zatížení z 
větších podniků na menší a střední podniky, jakož i na spotřebu prostřednictvím daně z 
příjmu fyzických osob a daně z přidané hodnoty, což je obzvláště problematické v 
nejméně rozvinutých zemích, kde malé a střední podniky a mikropodniky a neformální 
obchodníci tvoří většinu hospodářské činnosti a jsou zranitelnější vůči výrazně nižším 
příjmům a nejistotě;

4. připomíná široký konsensus v souvislosti s přijetím Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 
2030, pokud jde o potřebu zásadně zvýšit investice na podporu udržitelného růstu; 
zdůrazňuje mezinárodní závazek výrazně snížit nezákonné finanční toky do roku 2030, 
jak je stanoveno v akčním programu z Addis Abeby a v Agendě pro udržitelný rozvoj 
2030; vyjadřuje politování nad rozhodnutím Rady ze dne 5. října 2021 vyjmout 
Anguillu a Seychely z unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, 
což má dopad na boj EU za celosvětově transparentní daňový systém; naléhavě žádá 
Radu, aby tudíž své rozhodnutí přehodnotila; trvá na tom, že odvětví vyhýbání se 
daňovým povinnostem přináší prospěch jen několika málo osobám; bere na vědomí 
připomínku OECD, že eroze základu daně a přesouvání zisku postihuje všechny země a 
že „zvýšená závislost rozvojových zemí na dani z příjmu právnických osob vede k 
tomu, že je oslabování daňové základny a přesouvání zisku neúměrně poškozuje“, což 
přispívá k nerovnosti uvnitř těchto zemí; připomíná své usnesení ze dne 21. října 2021 o 
dokumentech Pandora Papers: důsledky pro úsilí v boji proti praní peněz, vyhýbání se 
daňovým povinnostem a daňovým únikům; opakuje v této souvislosti svou výzvu k 
reformě unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí na úrovni EU a k pravidelným 
aktualizacím;

5. vítá skutečnost, že unijní seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti umožnil 
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lepší právní předpisy a daňové postupy v některých rozvojových zemích 
prostřednictvím technické spolupráce a politického dialogu s cílem řešit zjištěné daňové 
problémy; konstatuje však, že unijní seznam nespolupracujících jurisdikcí v daňové 
oblasti nezahrnuje daňové ráje v Evropě a mnoho daňových rájů mimo Evropu; 
konstatuje, že vzhledem k nedostatečné soudržnosti politiky to ovlivňuje věrohodnost 
procesu zařazování na seznam; 

6. konstatuje, že využívání stávajících oficiálních rozvojových fondů k dotování 
soukromých investic může být spojeno s kompromisy, pokud jde o jejich účinnost při 
provádění cílů udržitelného rozvoje; konstatuje rovněž, že soukromé investice v 
rozvojových zemích nevykazují známky takového růstu, který by byl potřebný;

7. zdůrazňuje, že i když je tento seznam potřebný a obranná opatření je třeba uplatňovat 
bez váhání, musí se EU zapojit do systémovějších a transparentnějších postupů 
spolupráce a konzultací s rozvojovými zeměmi, které nemají vhodné daňové postupy, 
před tím, než bude uplatňovat jakákoliv donucovací opatření, zejména s ohledem na 
zajištění toho, aby byly orgánům těchto zemí již dříve poskytnuty příležitosti k 
budování znalostí a kapacit;

8. domnívá se, že postupy vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany nadnárodních 
společností a některých nejbohatších a nejmocnějších osob na světě, včetně stávajících a 
bývalých prezidentů, premiérů a hlav států, i existence daňových rájů, ve kterých platí 
nulové nebo velmi nízké efektivní daňové sazby, výrazně poškozují spravedlivý výběr 
daní v zemích globálního Jihu; domnívá se rovněž, že tyto praktiky mohou mít závažný 
dopad na fiskální kapacitu těchto zemí, včetně jejich schopnosti investovat do 
robustních struktur výběru daní, a jsou dalším způsobem získávání zdrojů z globálního 
Jihu; zdůrazňuje, že schopnost skrývat peníze má přímý dopad na životy lidí, neboť 
mimo jiné ovlivňuje přístup ke vzdělání, zdravotní péči a bydlení; připomíná, že daňové 
úniky způsobují rozvojovým zemím obrovské finanční ztráty a jsou jedním z hlavních 
faktorů, které vážně zhoršují zadluženost mnoha z nich; zdůrazňuje, že dokumenty 
Pandora Papers poskytují náhled do rozsahu sankcí vůči řadě ruských elit v reakci na 
ruskou invazi na Ukrajinu; konstatuje, že tato invaze měla rovněž ničivý dopad na 
rozvojové země; odsuzuje obcházení těchto sankcí ruskými elitami, jak bylo odhaleno v 
dokumentech Pandora Papers, a vyzývá k přijetí účinných opatření v boji proti tomuto 
jevu;

9. poukazuje na to, že v dokumentech Pandora Papers se objevila jména politických 
představitelů z rozvojových zemí, které jsou silně závislé na pomoci Evropské unie;

10. upozorňuje na strukturální důsledky praktik vyhýbání se daňovým povinnostem ze 
strany nadnárodních společností i jednotlivců pro fiskální kapacity rozvojových zemí a 
jejich střednědobé až dlouhodobé vyhlídky na růst a společenský rozvoj; zdůrazňuje 
nárůst nerovnosti a chudoby, který je způsoben nedostatkem veřejných finančních 
prostředků v důsledku vyhýbání se daňovým povinnostem; připomíná, že boj proti 
přeshraničním daňovým únikům má zásadní význam pro rozšíření daňového základu, 
zvýšení daňových příjmů a ochranu integrity a spravedlnosti daňových systémů; 
zdůrazňuje trvalou potřebu celosvětové spolupráce při vyšetřování podezření na daňové 
úniky a praní peněz; zdůrazňuje potřebu cílených a účinných sankčních mechanismů 
slučitelných s Agendou OSN pro udržitelný rozvoj 2030, jakož i sankcí namířených 
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proti subjektům, které mají prospěch z vyhýbání se daňovým povinnostem a přesouvání 
zisků do jurisdikcí uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v 
daňové oblasti, v souladu se soudržností politik ve prospěch rozvoje; bere na vědomí 
několik stávajících mezinárodních iniciativ v oblasti automatické výměny informací pro 
účely dodržování daňových předpisů, jakož i společný standard OECD pro automatické 
oznamování informací o offshorových finančních účtech nerezidentů do jejich 
jurisdikce, kde mají bydliště, a práci společné mezinárodní pracovní skupiny OECD pro 
sdílené zpravodajství a spolupráci, jíž se v současné době účastní 19 členských států 
EU; 

11. připomíná, že Evropský parlament opakovaně zdůrazňoval potřebu přezkoumat postup, 
kterým EU sestavuje seznam nespolupracujících jurisdikcí v daňové oblasti, aby se 
zlepšila transparentnost tohoto postupu, použitá kritéria a účinnost souvisejících 
obranných opatření;

12. opakuje svou výzvu k reformě kodexu chování pro zdanění podniků, který se v 
souvislosti s rostoucí digitalizací a globalizací stal vážně zastaralým; vyzývá k tomu, 
aby byl nahrazen rámcem pro agresivní daňové režimy a nízké sazby, který by 
zahrnoval přísnější kritéria pro vymezení toho, co představuje daňový ráj, a zahrnoval 
by vysoce mobilní bohaté osoby spadající do oblasti působnosti tohoto nástroje;

13. připomíná, že nadcházející zavedení celosvětové minimální daně z příjmu právnických 
osob povede ke stanovení pevného základu pro zdanění právnických osob, což bude 
přestavovat krok v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem právnických osob; vítá 
dosažený pokrok a podporuje úsilí o jeho další rozvoj; vyzývá k využívání takto 
získaných fiskálních kapacit k budování odolnějších, udržitelnějších a rovnějších 
společností; vyzývá k tomu, aby byla mezinárodní spolupráce v oblasti minimální daně 
z příjmu právnických osob využita tím způsobem, že budou zavedena lepší opatření v 
oblasti transparentnosti, která usnadní stíhání osob a subjektů, jež se vyhýbají daňovým 
povinnostem; zdůrazňuje, že nadnárodní korporace by měly platit daně v zemích, kde 
vykonávají svou hospodářskou činnost a kde je vytvářena hodnota; připomíná, že 
rozdělení práv zdanění mezi jednotlivé země musí být spravedlivé, rovné a v souladu s 
cílem snížit nerovnosti mezi zeměmi; vyzývá členské státy EU, aby tento cíl splnily a 
poskytly tomuto globálnímu projektu politickou podporu;

14. zdůrazňuje, že daňová transparentnost a výměna informací mají zásadní význam pro 
zastavení nezákonných finančních toků a zvýšení mobilizace domácích zdrojů, což je 
obzvláště důležité pro dosažení cílů udržitelného rozvoje a Agendy 2063 Africké unie, 
zejména v současném kontextu, který je ovlivněn rostoucím zadlužením, dopadem 
pandemie COVID-19 a důsledky války na Ukrajině pro africké ekonomiky;

15. zdůrazňuje, že výrazná změna ve zdanění soukromých a podnikových zisků a 
soukromého bohatství je zásadně důležitá pro rozšíření fiskálního prostoru s cílem 
financovat udržitelné investice a mobilizovat financování rozvoje, což je nyní 
naléhavější než kdy jindy vzhledem k neustálému zhoršování dopadů změny klimatu a 
přetrvávajícím dopadům pandemie COVID-19, zejména na globálním Jihu;

16. vyzývá k plné mezinárodní transparentnosti ohledně skutečných vlastníků společností 
typu poštovní schránka i nemovitostí; domnívá se, že je třeba rozšířit mezinárodní 
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výměnu informací, aby bylo možné efektivně identifikovat subjekty, které se vyhýbají 
daňovým povinnostem, a vyzývá k většímu úsilí v boji proti finančnímu tajemství, a to i 
prostřednictvím mezinárodních dohod o automatické výměně informací pro daňové 
účely, a k větší podpoře budování kapacit daňových správ a provádění daňových šetření 
v rozvojových zemích; připomíná, že transparentnost, pokud jde o vlastnictví a kontrolu 
společností, svěřenských fondů a dalších právních subjektů, má zásadní význam pro boj 
proti nezákonným finančním tokům; vyzývá členské státy, aby zajistily plné provádění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou 
se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní 
peněz nebo financování terorismu; 

17. připomíná dvoupilířové řešení, na kterém se v říjnu 2021 dohodl inkluzivní rámec 
OECD / skupiny G20 pro řešení eroze základu daně a přesouvání zisku s cílem vyřešit 
daňové problémy vyplývající z digitalizace ekonomiky; připomíná rovněž, že rozvojové 
země, včetně Afrického fóra pro daňovou správu, kritizovaly toto řešení za to, že jejich 
zájmy odsouvá na okraj a dostatečně neřeší konkrétní mezery, které omezují daňová 
práva afrických zemí;

18. vyzývá EU, aby podporovala rozvojové země v boji proti nezákonným finančním tokům 
a daňovým únikům ze strany společností EU a nadnárodních společností a zajistila, aby 
byly daně placeny tam, kde je vytvářena ekonomická hodnota a zisky, aby se zabránilo 
erozi základu daně a přesouvání zisku;

19. zdůrazňuje, že v roce 2019 skupina pro Afriku v rámci OSN vyzvala k přijetí úmluvy 
OSN o daních na pomoc v boji proti nezákonným finančním tokům; domnívá se, že 
univerzální mezivládní orgán pod záštitou OSN s mandátem zabývat se všemi aspekty 
nezákonných finančních toků by mohl pomoci zapojit všechny rozvojové země do 
rozhodovacího procesu v daňových záležitostech a mohl by být účinným nástrojem v 
boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem, vystavování nepravých faktur při 
obchodování, přesouvání zisku a všem formám nezákonných obchodních a fiskálních 
činností na celosvětové úrovni;

20. zdůrazňuje, že mezinárodní spolupráce má zásadní význam pro dosažení spravedlivých 
a účinných vnitrostátních daňových systémů;

21. vyzývá EU, aby podpořila vypracování rámcové úmluvy OSN o daních s cílem posílit 
mezinárodní spolupráci a správu v oblasti nezákonných finančních toků souvisejících s 
daněmi a obchodem; zdůrazňuje, že je třeba zavést transparentní a inkluzivní 
rozhodování, v jehož rámci mohou všechny země jednat za rovných podmínek.
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