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Pozměňovací návrh  57 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  11a. opakuje svou výzvu na vytvoření 

nového unijního centra pro soudržnost a 

koordinaci daňové politiky v rámci 

Komise, které by zajišťovalo účinnou a 

pohotovou spolupráci mezi členskými 

státy a usnadnilo včasné varování v 

případech, jako je skandál cum-ex; 

naléhavě žádá členské státy, aby tuto 

výzvu podpořily, a vyzývá Komisi, aby 

předložila legislativní návrh na vytvoření 

takového mechanismu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  58 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 11 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  11b. vyzývá Komisi, aby zvážila potřebu 

vytvoření evropského rámce pro zdanění 

kapitálových příjmů, který by snížil 

pobídky, jež destabilizují přeshraniční 

finanční toky, vedou k daňové soutěži 

mezi členskými státy a podkopávají 

daňové základy, které zaručují 

udržitelnost evropských systémů 

sociálního státu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  59 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. bere na vědomí skutečnost, že krize 

v roce 2008 vedla k obecnému snižování 

finančních prostředků a počtu zaměstnanců 

daňových správ; vyzývá členské státy, aby 

investovaly do nástrojů dostupných pro 

daňové orgány a modernizovaly je a aby 

pro ně vyčlenily přiměřené lidské zdroje, 

aby se zlepšil dohled a omezily časové a 

informační mezery; 

13. bere na vědomí skutečnost, že krize 

v roce 2008 vedla k obecnému snižování 

finančních prostředků a počtu zaměstnanců 

daňových správ; vyzývá členské státy, aby 

investovaly do nástrojů dostupných pro 

daňové orgány a modernizovaly je a aby 

pro ně vyčlenily přiměřené lidské zdroje, 

aby se zlepšil dohled a omezily časové a 

informační mezery; vyzývá členské státy, 

aby zlepšily kapacitu a schopnosti svých 

finančních orgánů s cílem zajistit, že 

budou plně funkční, pokud jde o 

odhalování daňových podvodů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  60 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  13a. připomíná, že placení daní je jak 

zásadním přínosem firem pro společnost, 

tak i nástrojem pro řádnou správu, a je 

proto požadováno pro odpovědnou 

obchodní praxi; zdůrazňuje, že škodlivé 

daňové praktiky je třeba zahrnout 

do oblasti působnosti sociální 

odpovědnosti podniků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  61 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  13b. vítá návrh Komise ze dne 12. září 

2018 na změnu mimo jiných nařízení také 

nařízení o zřízení Evropského orgánu pro 

bankovnictví (EBA), jehož cílem je posílit 

úlohu orgánu EBA v dohledu při boji 

proti praní peněz ve finančním sektoru 

(COM(2018)0646); zdůrazňuje, 

že v souladu s jednotným mechanismem 

dohledu má ECB úkol provádět opatření 

včasné intervence, která jsou stanovena 

v příslušných právních předpisech Unie; 

domnívá se, že by ECB měla mít úlohu v 

tom, že bude upozorňovat příslušné 

vnitrostátní orgány na podezření z 

nedodržování  pravidel pro boj proti praní 

peněz v bankách nebo skupinách 

pod jejím dohledem, a měla by 

koordinovat veškerá opatření týkající se 

uvedených podezření; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  62 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  13c. vyzývá k zavedení přísných 

celoevropských právních předpisů na 

ochranu whistleblowerů, jakož i novinářů 

a k tomu, aby Komise předložila návrh 

evropských právních předpisů o ochraně 

novinářů, včetně předpisů, které zakáží 

strategická soudní řízení proti účasti 

veřejnosti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  63 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Skandál cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce 

Společný návrh usnesení 

Paragraph 13 d (new) 

 

Společný návrh usnesení Amendment 

  13d. vyzývá k tomu, aby byly orgánu 

pro prosazování práva s působností v celé 

EU (Europol a Interpol) uděleny další 

pravomoci na základě myšlenky 

spočívající ve vytvoření „finanční FBI“, 

zejména v situaci, kdy evropské státy 

nejsou ochotné proti těmto trestným 

činům bojovat; 

Or. en 

 

 


