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Pozměňovací návrh  455 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Návrh usnesení 

Nadpis 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Šetření případů státní podpory ze strany 

GŘ COMP: Celkový přehled a výsledky 

Šetření případů státní podpory ze strany 

Komise: Celkový přehled a výsledky 

Or. en 

Pozměňovací návrh  456 

Ulla Tørnæs 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. zdůrazňuje, že na vnitřním trhu jsou 

noví účastníci a MSP znevýhodněni vůči 

nadnárodním společnostem, které mohou 

přesouvat zisky nebo uplatňovat jiné 

formy agresivního daňového plánování 

prostřednictvím celé škály rozhodnutí a 

nástrojů, které mají k dispozici pouze ony; 

se znepokojením konstatuje, že za stejných 

podmínek vede výsledná nižší daňová 

zátěž k tomu, že tyto společnosti vykazují 

vyšší zisk po zdanění a vznikají nerovné 

podmínky vůči jejich konkurentům na 

jednotném trhu, kteří nevyužívají agresivní 

daňové plánování a zachovávají vazbu 

mezi místem, kde jim vzniká zisk, a 

místem, kde platí daně; 

45. zdůrazňuje, že na vnitřním trhu mohou 

být noví účastníci a MSP v nevýhodě vůči 

nadnárodním společnostem, které dokáží 

podnikat na mezinárodní úrovni; 

zdůrazňuje dále, že nové účastníky a MSP 

mohou také omezovat komplikovaná 

pravidla a příliš komplikované daňové 

právní předpisy; se znepokojením 

konstatuje, že za stejných podmínek vede 

výsledná nižší daňová zátěž k tomu, že tyto 

společnosti vykazují vyšší zisk po zdanění 

a vznikají nerovné podmínky vůči jejich 

konkurentům na jednotném trhu, kteří 

nevyužívají agresivní daňové plánování a 

zachovávají vazbu mezi místem, kde jim 

vzniká zisk, a místem, kde platí daně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  457 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. zdůrazňuje, že na vnitřním trhu jsou 

noví účastníci a MSP znevýhodněni vůči 

nadnárodním společnostem, které mohou 

přesouvat zisky nebo uplatňovat jiné formy 

agresivního daňového plánování 

prostřednictvím celé škály rozhodnutí a 

nástrojů, které mají k dispozici pouze ony; 

se znepokojením konstatuje, že za stejných 

podmínek vede výsledná nižší daňová 

zátěž k tomu, že tyto společnosti vykazují 

vyšší zisk po zdanění a vznikají nerovné 

podmínky vůči jejich konkurentům na 

jednotném trhu, kteří nevyužívají agresivní 

daňové plánování a zachovávají vazbu 

mezi místem, kde jim vzniká zisk, a 

místem, kde platí daně; 

45. zdůrazňuje, že na vnitřním trhu jsou 

noví účastníci a MSP podnikající pouze v 

jedné zemi znevýhodněni vůči 

nadnárodním společnostem, které mohou 

přesouvat zisky nebo uplatňovat jiné formy 

agresivního daňového plánování 

prostřednictvím celé škály rozhodnutí a 

nástrojů, které mají k dispozici pouze ony; 

se znepokojením konstatuje, že za stejných 

podmínek vede výsledná nižší daňová 

zátěž k tomu, že tyto společnosti vykazují 

vyšší zisk po zdanění a vznikají nerovné 

podmínky vůči jejich konkurentům na 

jednotném trhu, kteří nevyužívají agresivní 

daňové plánování a zachovávají vazbu 

mezi místem, kde jim vzniká zisk, a 

místem, kde platí daně; zdůrazňuje, že 

prosazování škodlivých daňových praktik 

vytvořením evropské společností s jediným 

společníkem (SUP – Societas Unius 

Personae), což explicitně umožňuje mít 

dvojí sídlo, oficiální sídlo na jednom mistě 

a administrativní ústředí jinde, je podle 

EU chybný přístup;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  458 

Thomas Mann 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. zdůrazňuje, že na vnitřním trhu jsou 

noví účastníci a MSP znevýhodněni vůči 

nadnárodním společnostem, které mohou 

přesouvat zisky nebo uplatňovat jiné formy 

agresivního daňového plánování 

prostřednictvím celé škály rozhodnutí a 

nástrojů, které mají k dispozici pouze ony; 

45. zdůrazňuje, že na vnitřním trhu jsou 

noví účastníci a MSP znevýhodněni vůči 

nadnárodním společnostem, které mohou 

přesouvat zisky nebo uplatňovat jiné formy 

agresivního daňového plánování 

prostřednictvím celé škály rozhodnutí a 

nástrojů, které mají k dispozici pouze ony; 
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se znepokojením konstatuje, že za stejných 

podmínek vede výsledná nižší daňová 

zátěž k tomu, že tyto společnosti vykazují 

vyšší zisk po zdanění a vznikají nerovné 

podmínky vůči jejich konkurentům na 

jednotném trhu, kteří nevyužívají agresivní 

daňové plánování a zachovávají vazbu 

mezi místem, kde jim vzniká zisk, a 

místem, kde platí daně; 

se znepokojením konstatuje, že za stejných 

podmínek vede výsledná nižší daňová 

zátěž k tomu, že tyto společnosti vykazují 

vyšší zisk po zdanění a vznikají nerovné 

podmínky vůči jejich konkurentům na 

jednotném trhu, kteří nevyužívají agresivní 

daňové plánování a zachovávají vazbu 

mezi místem, kde jim vzniká zisk, a 

místem, kde platí daně; zamítá z toho 

důvodu modely, jako jsou Societas Unius 

Personae (SUP, společnosti EU s jediným 

společníkem), jestliže společnostem 

umožňují, aby měly oficiální sídlo v jiném 

členském státě EU, než mají 

administrativní ústředí;  

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  459 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. zdůrazňuje, že na vnitřním trhu jsou 

noví účastníci a MSP znevýhodněni vůči 

nadnárodním společnostem, které mohou 

přesouvat zisky nebo uplatňovat jiné formy 

agresivního daňového plánování 

prostřednictvím celé škály rozhodnutí a 

nástrojů, které mají k dispozici pouze ony; 

se znepokojením konstatuje, že za stejných 

podmínek vede výsledná nižší daňová 

zátěž k tomu, že tyto společnosti vykazují 

vyšší zisk po zdanění a vznikají nerovné 

podmínky vůči jejich konkurentům na 

jednotném trhu, kteří nevyužívají 

agresivní daňové plánování a zachovávají 

vazbu mezi místem, kde jim vzniká zisk, a 

místem, kde platí daně; 

45. zdůrazňuje, že na vnitřním trhu jsou 

noví účastníci a MSP znevýhodněni vůči 

nadnárodním společnostem, které jsou 

vzhledem ke své velikosti a přeshraničním 

operacím schopny přesouvat zisky nebo 

uplatňovat jiné formy agresivního 

daňového plánování prostřednictvím celé 

škály rozhodnutí a nástrojů, které mají 

k dispozici; se znepokojením konstatuje, že 

ačkoli jsou všechny ostatní podmínky 

stejné, vede výsledná nižší daňová zátěž k 

tomu, že nadnárodní společnosti vykazují 

vyšší zisk po zdanění a vznikají tudíž 

nerovné podmínky vůči jejich 

konkurentům, kteří nevyužívají agresivní 

daňové plánování a zachovávají vazbu 

mezi místem, kde jim vzniká zisk, a 

místem, kde platí daně; poukazuje na to, že 

tato situace je zcela v rozporu se základní 
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zásadou jednotného trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh 460 

Massimiliano Salini 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 

45. zdůrazňuje, že na vnitřním trhu jsou 

noví účastníci a MSP znevýhodněni vůči 

nadnárodním společnostem, které mohou 

přesouvat zisky nebo uplatňovat jiné formy 

agresivního daňového plánování 

prostřednictvím celé škály rozhodnutí a 

nástrojů, které mají k dispozici pouze ony; 

se znepokojením konstatuje, že za stejných 

podmínek vede výsledná nižší daňová 

zátěž k tomu, že tyto společnosti vykazují 

vyšší zisk po zdanění a vznikají nerovné 

podmínky vůči jejich konkurentům na 

jednotném trhu, kteří nevyužívají agresivní 

daňové plánování a zachovávají vazbu 

mezi místem, kde jim vzniká zisk, a 

místem, kde platí daně; 

45. zdůrazňuje, že na vnitřním trhu jsou 

noví účastníci, MSP, samostatně výdělečně 

činné osoby a svobodná povolání 
znevýhodněni vůči nadnárodním 

společnostem, které mohou přesouvat zisky 

nebo uplatňovat jiné formy agresivního 

daňového plánování prostřednictvím celé 

škály rozhodnutí a nástrojů, které mají k 

dispozici pouze ony; se znepokojením 

konstatuje, že za stejných podmínek vede 

výsledná nižší daňová zátěž k tomu, že tyto 

společnosti vykazují vyšší zisk po zdanění 

a vznikají nerovné podmínky vůči jejich 

konkurentům na jednotném trhu, kteří 

nevyužívají agresivní daňové plánování a 

zachovávají vazbu mezi místem, kde jim 

vzniká zisk, a místem, kde platí daně; 

 

Or. it 

Pozměňovací návrh  461 

Marian Harkin 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. zdůrazňuje, že na vnitřním trhu jsou 

noví účastníci a MSP znevýhodněni vůči 

nadnárodním společnostem, které mohou 

přesouvat zisky nebo uplatňovat jiné formy 

agresivního daňového plánování 

prostřednictvím celé škály rozhodnutí a 

nástrojů, které mají k dispozici pouze ony; 

se znepokojením konstatuje, že za stejných 

45. zdůrazňuje, že na vnitřním trhu jsou 

noví účastníci, MSP a zvláště domácí MSP 

znevýhodněni vůči nadnárodním 

společnostem, které mohou přesouvat zisky 

nebo uplatňovat jiné formy agresivního 

daňového plánování prostřednictvím celé 

škály rozhodnutí a nástrojů, které mají 

k dispozici pouze ony; se znepokojením 
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podmínek vede výsledná nižší daňová 

zátěž k tomu, že tyto společnosti vykazují 

vyšší zisk po zdanění a vznikají nerovné 

podmínky vůči jejich konkurentům na 

jednotném trhu, kteří nevyužívají agresivní 

daňové plánování a zachovávají vazbu 

mezi místem, kde jim vzniká zisk, a 

místem, kde platí daně; 

konstatuje, že za stejných podmínek vede 

výsledná nižší daňová zátěž k tomu, že tyto 

společnosti vykazují vyšší zisk po zdanění 

a vznikají nerovné podmínky vůči jejich 

konkurentům na jednotném trhu, kteří 

nevyužívají agresivní daňové plánování a 

zachovávají vazbu mezi místem, kde jim 

vzniká zisk, a místem, kde platí daně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  462 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. zdůrazňuje, že na vnitřním trhu jsou 

noví účastníci a MSP znevýhodněni vůči 

nadnárodním společnostem, které mohou 

přesouvat zisky nebo uplatňovat jiné formy 

agresivního daňového plánování 

prostřednictvím celé škály rozhodnutí a 

nástrojů, které mají k dispozici pouze ony; 

se znepokojením konstatuje, že za stejných 

podmínek vede výsledná nižší daňová 

zátěž k tomu, že tyto společnosti vykazují 

vyšší zisk po zdanění a vznikají nerovné 

podmínky vůči jejich konkurentům na 

jednotném trhu, kteří nevyužívají agresivní 

daňové plánování a zachovávají vazbu 

mezi místem, kde jim vzniká zisk, a 

místem, kde platí daně; 

45. zdůrazňuje, že na vnitřním trhu jsou 

noví účastníci a firmy, které nepoužívají 

agresivní daňové praktiky, zejména MSP 

znevýhodněni vůči nadnárodním 

společnostem, které mohou přesouvat zisky 

nebo uplatňovat jiné formy agresivního 

daňového plánování prostřednictvím celé 

škály rozhodnutí a nástrojů, které mají k 

dispozici pouze ony; se znepokojením 

konstatuje, že za stejných podmínek vede 

výsledná nižší daňová zátěž k tomu, že tyto 

společnosti vykazují vyšší zisk po zdanění 

a vznikají nerovné podmínky vůči jejich 

konkurentům na jednotném trhu, kteří 

nevyužívají agresivní daňové plánování a 

zachovávají vazbu mezi místem, kde jim 

vzniká zisk, a místem, kde platí daně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  463 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 45a. žádá, aby Evropská komise 

vypracovala zprávu o výhodách a výzvách 

plynoucích z vývoje GŘ pro hospodářskou 

soutěž v nezávislou agenturu EU pro 

státní podporu a hospodářskou soutěž, 

která by také odpovídala za státní podporu 

ve formě neoprávněných daňových výhod; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  464 

Marian Harkin 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. zdůrazňuje, že OECD21 upozorňuje na 

to, že některé nadnárodní společnosti 

uplatňují strategie, které jim umožňují 

odvádět daň z příjmu ve výši pouhých 5 %, 

přičemž menší podniky musí odvádět až 

30 %, a že některé studie22 navíc 

konstatují, že průměrné zdanění příjmů 

přeshraničních podniků je až o 30 % nižší 

než daň z příjmu domácích společností 

činných jen v jedné zemi; 

46. zdůrazňuje, že OECD21 upozorňuje na 

to, že některé nadnárodní společnosti 

uplatňují strategie, které jim umožňují 

odvádět daň z příjmu ve výši pouhých 5 %, 

přičemž menší podniky musí odvádět až 

30 %, a že některé studie22 navíc vyjadřují 

politování nad tím, že průměrné zdanění 

příjmů přeshraničních podniků je až o 

30 % nižší než daň z příjmu domácích 

společností činných jen v jedné zemi; 

__________________ __________________ 

21 Tisková zpráva OECD ze dne 12.2.2013: 

„OECD vybízí k posílení mezinárodní 

spolupráce ve věci daně z příjmu 

právnických osob“. 

 

21 Tisková zpráva OECD ze dne 12.2.2013: 

„OECD vybízí k posílení mezinárodní 

spolupráce ve věci daně z příjmu 

právnických osob“. 

22 P.Egger, W. Eggert a H. Winner (2010), 

„Snižování daňové zátěže díky 

zahraničnímu vlastnictví závodu“ (Saving 

taxes through foreign plant ownership), 

Journal of International Economics č. 81, 

s. 99–108. 

22 P.Egger, W. Eggert a H. Winner (2010), 

„Snižování daňové zátěže díky 

zahraničnímu vlastnictví závodu“ (Saving 

taxes through foreign plant ownership), 

Journal of International Economics č. 81, 

s. 99–108. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  465 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. zdůrazňuje, že OECD21 upozorňuje na 

to, že některé nadnárodní společnosti 

uplatňují strategie, které jim umožňují 

odvádět daň z příjmu ve výši pouhých 5 %, 

přičemž menší podniky musí odvádět až 

30 %, a že některé studie22 navíc 

konstatují, že průměrné zdanění příjmů 

přeshraničních podniků je až o 30 % nižší 

než daň z příjmu domácích společností 

činných jen v jedné zemi; 

46. zdůrazňuje, že OECD upozorňuje na to, 

že některé nadnárodní společnosti uplatňují 

strategie, které jim umožňují odvádět daň z 

příjmu ve výši pouhých 5 %, přičemž 

menší podniky musí odvádět až 30 %, a že 

některé studie navíc konstatují, že 

průměrný podíl zdanění 

příjmů přeshraničních podniků je až o 

30 % nižší než daň z příjmu domácích 

společností činných jen v jedné zemi; 

__________________ __________________ 

21 Tisková zpráva OECD ze dne 12.2.2013: 

„OECD vybízí k posílení mezinárodní 

spolupráce ve věci daně z příjmu 

právnických osob“. 

21 Tisková zpráva OECD ze dne 12.2.2013: 

„OECD vybízí k posílení mezinárodní 

spolupráce ve věci daně z příjmu 

právnických osob“. 

22 P.Egger, W. Eggert a H. Winner (2010), 

„Snižování daňové zátěže díky 

zahraničnímu vlastnictví závodu“ (Saving 

taxes through foreign plant ownership), 

Journal of International Economics č. 81, 

s. 99–108. 

22 P.Egger, W. Eggert a H. Winner (2010), 

„Snižování daňové zátěže díky 

zahraničnímu vlastnictví závodu“ (Saving 

taxes through foreign plant ownership), 

Journal of International Economics č. 81, 

s. 99–108. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  466 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. zdůrazňuje, že OECD upozorňuje na to, 46. zdůrazňuje, že OECD upozorňuje na to, 
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že některé nadnárodní společnosti uplatňují 

strategie, které jim umožňují odvádět daň z 

příjmu ve výši pouhých 5 %, přičemž 

menší podniky musí odvádět až 30 %, a že 

některé studie navíc konstatují, že 

průměrné zdanění příjmů přeshraničních 

podniků je až o 30 % nižší než daň z 

příjmu domácích společností činných jen v 

jedné zemi; 

že některé nadnárodní společnosti uplatňují 

strategie, které jim umožňují odvádět daň z 

příjmu ve výši pouhých 5 %, přičemž 

menší podniky musí odvádět až 30 %, a že 

některé studie navíc konstatují, že 

průměrný podíl zdanění příjmů 

přeshraničních podniků je až o 30 % nižší 

než daň z příjmu domácích společností 

činných jen v jedné zemi; 

__________________ __________________ 

21 Tisková zpráva OECD ze dne 12.2.2013: 

„OECD vybízí k posílení mezinárodní 

spolupráce ve věci daně z příjmu 

právnických osob“. 

21 Tisková zpráva OECD ze dne 12.2.2013: 

„OECD vybízí k posílení mezinárodní 

spolupráce ve věci daně z příjmu 

právnických osob“. 

22 P.Egger, W. Eggert a H. Winner (2010), 

„Snižování daňové zátěže díky 

zahraničnímu vlastnictví závodu“ (Saving 

taxes through foreign plant ownership), 

Journal of International Economics č. 81, 

s. 99–108. 

22 P.Egger, W. Eggert a H. Winner (2010), 

„Snižování daňové zátěže díky 

zahraničnímu vlastnictví závodu“ (Saving 

taxes through foreign plant ownership), 

Journal of International Economics č. 81, 

s. 99–108. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  467 

Ana Gomes 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. zdůrazňuje, že OECD21 upozorňuje na 

to, že některé nadnárodní společnosti 

uplatňují strategie, které jim umožňují 

odvádět daň z příjmu ve výši pouhých 5 %, 

přičemž menší podniky musí odvádět až 

30 %, a že některé studie22 navíc 

konstatují, že průměrné zdanění příjmů 

přeshraničních podniků je až o 30 % nižší 

než daň z příjmu domácích společností 

činných jen v jedné zemi; 

46. zdůrazňuje, že OECD21 upozorňuje na 

to, že některé nadnárodní společnosti 

uplatňují strategie, které jim umožňují 

odvádět daň z příjmu ve výši pouhých 5 % 

nebo méně, přičemž menší podniky musí 

odvádět až 30 %, a že některé studie22 

navíc konstatují, že průměrné zdanění 

příjmů přeshraničních podniků je až o 

30 % nižší než daň z příjmu domácích 

společností činných jen v jedné zemi; 

__________________ __________________ 

21 Tisková zpráva OECD ze dne 12.2.2013: 

„OECD vybízí k posílení mezinárodní 

spolupráce ve věci daně z příjmu 

21 Tisková zpráva OECD ze dne 12.2.2013: 

„OECD vybízí k posílení mezinárodní 

spolupráce ve věci daně z příjmu 
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právnických osob“. právnických osob“. 

22 P.Egger, W. Eggert a H. Winner (2010), 

„Snižování daňové zátěže díky 

zahraničnímu vlastnictví závodu“ (Saving 

taxes through foreign plant ownership), 

Journal of International Economics č. 81, 

s. 99–108. 

22 P.Egger, W. Eggert a H. Winner (2010), 

„Snižování daňové zátěže díky 

zahraničnímu vlastnictví závodu“ (Saving 

taxes through foreign plant ownership), 

Journal of International Economics č. 81, 

s. 99–108. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  468 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. zdůrazňuje, že OECD21  upozorňuje na 

to, že některé nadnárodní společnosti 

uplatňují strategie, které jim umožňují 

odvádět daň z příjmu ve výši pouhých 5 %, 

přičemž menší podniky musí odvádět až 

30 %, a že některé studie22  navíc 

konstatují, že průměrné zdanění příjmů 

přeshraničních podniků je až o 30 % nižší 

než daň z příjmu domácích společností 

činných jen v jedné zemi; 

46. zdůrazňuje, že OECD21 upozorňuje na 

to, že některé nadnárodní společnosti 

uplatňují strategie, které jim umožňují 

odvádět daň z příjmu ve výši pouhých 5 % 

nebo méně, přičemž menší podniky musí 

odvádět až 30 %, a že některé studie22 

navíc konstatují, že průměrné zdanění 

příjmů přeshraničních podniků je až o 

30 % nižší než daň z příjmu domácích 

společností činných jen v jedné zemi; 

__________________ __________________ 

21 Tisková zpráva OECD ze dne 12.2.2013: 

„OECD vybízí k posílení mezinárodní 

spolupráce ve věci daně z příjmu 

právnických osob“. 

21 Tisková zpráva OECD ze dne 12.2.2013: 

„OECD vybízí k posílení mezinárodní 

spolupráce ve věci daně z příjmu 

právnických osob“. 

22 P.Egger, W. Eggert a H. Winner (2010), 

„Snižování daňové zátěže díky 

zahraničnímu vlastnictví závodu“ (Saving 

taxes through foreign plant ownership), 

Journal of International Economics č. 81, 

s. 99–108. 

22 P.Egger, W. Eggert a H. Winner (2010), 

„Snižování daňové zátěže díky 

zahraničnímu vlastnictví závodu“ (Saving 

taxes through foreign plant ownership), 

Journal of International Economics č. 81, 

s. 99–108. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  469 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Návrh usnesení 

Bod 47 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. zdůrazňuje, že takto deformovaná 

rozhodnutí hospodářských subjektů, která 

jsou přijímána na základě očekávané 

návratnosti po zdanění, vedou k 

neoptimálnímu umisťování zdrojů v EU a 

mají tendenci oslabovat hospodářskou 

soutěž, což má dopady na růst a 

zaměstnanost; 

47. zdůrazňuje, že takto deformovaná 

rozhodnutí hospodářských subjektů, která 

jsou přijímána na základě očekávané 

návratnosti po zdanění, vedou k 

neoptimálnímu umisťování zdrojů v EU 

a mají tendenci zvyšovat nekalou 

hospodářskou soutěž, což má dopady na 

růst a zaměstnanost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  470 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 48 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. zdůrazňuje, že některé škodlivé daňové 

praktiky mohou spadat do oblasti 

působnosti pravidel pro poskytování státní 

podpory týkajících se daní, především 

pokud mohou (stejně jako státní podpora) 

poskytovat příjemci „selektivní“ výhodu a 

způsobovat narušení hospodářské soutěže 

na vnitřním trhu; konstatuje, že v minulosti 

se procesy v rámci kontroly státní podpory 

a skupiny pro kodex chování navzájem 

podporovaly, obzvláště v roce 1999 a v 

první polovině prvního desetiletí po roce 

2000; zdůrazňuje, že prosazování unijních 

pravidel hospodářské soutěže doplnilo 

rozhodovací procesy ve skupině na bázi 

tzv. soft law právním tlakem, čímž se 

částečně kompenzoval nedostatek jiných 

účinných nástrojů umožňujících řešit 

problém vyhýbání se daním na úrovni EU; 

48. zdůrazňuje, že některé škodlivé daňové 

praktiky mohou spadat do oblasti 

působnosti pravidel pro poskytování státní 

podpory týkajících se daní, především 

pokud mohou (stejně jako státní podpora) 

poskytovat příjemci „selektivní“ výhodu a 

způsobovat narušení hospodářské soutěže 

na vnitřním trhu; konstatuje, že v minulosti 

se procesy v rámci kontroly státní podpory 

a skupiny pro kodex chování navzájem 

podporovaly, obzvláště v roce 1999 a v 

první polovině prvního desetiletí po roce 

2000; zdůrazňuje, že prosazování unijních 

pravidel hospodářské soutěže doplnilo 

rozhodovací procesy ve skupině na bázi 

tzv. soft law právním tlakem, čímž se 

částečně kompenzoval nedostatek jiných 

účinných nástrojů umožňujících řešit 

problém vyhýbání se daním na úrovni EU; 
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zdůrazňuje, že vyhýbání se daňovým 

povinnostem nemůže být automaticky 

ztotožňováno s (nelegální) státní 

podporou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  471 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 48 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. zdůrazňuje, že některé škodlivé daňové 

praktiky mohou spadat do oblasti 

působnosti pravidel pro poskytování státní 

podpory týkajících se daní, především 

pokud mohou (stejně jako státní podpora) 

poskytovat příjemci „selektivní“ výhodu a 

způsobovat narušení hospodářské soutěže 

na vnitřním trhu; konstatuje, že v minulosti 

se procesy v rámci kontroly státní podpory 

a skupiny pro kodex chování navzájem 

podporovaly, obzvláště v roce 1999 a v 

první polovině prvního desetiletí po roce 

2000; zdůrazňuje, že prosazování unijních 

pravidel hospodářské soutěže doplnilo 

rozhodovací procesy ve skupině na bázi 

tzv. soft law právním tlakem, čímž se 

částečně kompenzoval nedostatek jiných 

účinných nástrojů umožňujících řešit 

problém vyhýbání se daním na úrovni EU; 

48. zdůrazňuje, že některé škodlivé daňové 

praktiky mohou spadat do oblasti 

působnosti pravidel pro poskytování státní 

podpory týkajících se daní, především 

pokud mohou (stejně jako státní podpora) 

poskytovat příjemci „selektivní“ výhodu a 

způsobovat narušení hospodářské soutěže 

na vnitřním trhu; konstatuje, že v minulosti 

se procesy v rámci kontroly státní podpory 

a skupiny pro kodex chování navzájem 

podporovaly, obzvláště v roce 1999 a v 

prvních letech prvního desetiletí po roce 

2000; zdůrazňuje, že prosazování unijních 

pravidel hospodářské soutěže doplnilo 

rozhodovací procesy ve skupině na bázi 

tzv. soft law právním tlakem, čímž se 

částečně kompenzoval nedostatek jiných 

účinných nástrojů umožňujících řešit 

problém vyhýbání se daním na úrovni EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  472 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh usnesení 

Bod 49 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 49a. domnívá se však, že Evropská komise 

nepřijala vhodná legislativní opatření 

v oblasti daňových rozhodnutí do doby, 

kdy se na veřejnost dostal skandál známý 

jako „LuxLeaks“; podobně ani GŘ pro 

hospodářskou soutěž nezahájilo do roku 

2013 žádné řízení proti daňovým 

rozhodnutím z důvodu nelegální státní 

podpory; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  473 

Andreas Schwab 

 

Návrh usnesení 

Bod 49 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 49 a. konstatuje, že v nedávných 

desetiletích se vytvořila stále ustálenější 

judikatura ESD týkající se uplatňování 

právních předpisů o státní podpoře na 

daňová opatření členských států, 

naposledy v případu Gibraltar v roce 

20111; 

 __________________ 

 1 C-106/09 P a C-107/09 P, Komise 
v. Government of Gibraltar a Spojené 
království, rozsudek ze dne 15. listopadu 
2011. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  474 

Andreas Schwab 

 

Návrh usnesení 

Bod 49 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 49b. konstatuje, že ESD zdůraznil zásadu 

„přednosti obsahu před formou“ a že 

tudíž referenčním kritériem pro 

hodnocení určitého opatření je jeho 

ekonomický dopad; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  475 

Andreas Schwab 

 

Návrh usnesení 

Bod 49 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 49c. konstatuje proto, že ESD vyvodil ze 

zákazu státní podpory dalekosáhlé 

požadavky týkající se legislativní 

odpovědnosti členských států v daňových 

záležitostech; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  476 

Andreas Schwab 

 

Návrh usnesení 

Bod 49 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 49d. vyjadřuje politování nad tím, že 

Komisi jako strážkyni smluv judikatura 

ESD nepřiměla k proaktivnímu prošetření 

praktik daňového plánování členských 

států; 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  477 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. podotýká, že pojem „povahy a obecné 

struktury daného systému v členských 

státech“ je základním pojmem, pokud jde 

o posuzování, zda jsou přímá nebo nepřímá 

daňová opatření selektivní, a tím 

i slučitelná s vnitřním trhem, a že veškerou 

státní podporu je nutné posuzovat 

s ohledem na předchozí rovnovážný stav; 

zdůrazňuje, že jelikož je referenční 

hodnota EU používaná k posuzování 

případného narušování trhu součástí 

referenčního systému členských států23, 

nelze stávající pravidla hospodářské 

soutěže vztahovat na všechny případy 

narušování trhu a škodlivé daňové postupy 

v rámci vnitřního trhu; poukazuje proto na 

to, že problém vyhýbání se daňovým 

povinnostem ze strany podniků v EU 

nebude možné vyřešit pouze na základě 

neomezeného uplatňování těchto pravidel; 

50. podotýká, že pojem „povahy a obecné 

struktury daného systému v členských 

státech“ je základním pojmem, pokud jde 

o posuzování, zda jsou přímá nebo nepřímá 

daňová opatření selektivní, a tím 

i slučitelná s vnitřním trhem, a že veškerou 

státní podporu je nutné posuzovat 

s ohledem na předchozí rovnovážný stav; 

zdůrazňuje, že jelikož je referenční 

hodnota EU používaná k posuzování 

případného narušování trhu součástí 

referenčního systému členských států23, 

spíše než celounijního systému, nelze 

stávající pravidla hospodářské soutěže 

vztahovat na všechny případy narušování 

trhu a škodlivé daňové postupy v rámci 

vnitřního trhu; poukazuje proto na to, 

že problém vyhýbání se daňovým 

povinnostem ze strany podniků v EU 

nebude možné zcela vyřešit pouze 

na základě neomezeného uplatňování 

těchto, také vítaných, pravidel; 

__________________ __________________ 

23 Jestliže se opatření přijatá členskými 

státy vztahují na celý daňový systém, 

představují úpravu obecné daňové politiky, 

nikoli úpravu v oblasti státní podpory. 

23 Jestliže se opatření přijatá členskými 

státy vztahují na celý daňový systém, 

představují úpravu obecné daňové politiky, 

nikoli úpravu v oblasti státní podpory. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  478 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 50 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. podotýká, že pojem „povahy a obecné 

struktury daného systému v členských 

státech“ je základním pojmem, pokud jde 

o posuzování, zda jsou přímá nebo nepřímá 

daňová opatření selektivní, a tím 

i slučitelná s vnitřním trhem, a že veškerou 

státní podporu je nutné posuzovat 

s ohledem na předchozí rovnovážný stav; 

zdůrazňuje, že jelikož je referenční 

hodnota EU používaná k posuzování 

případného narušování trhu součástí 

referenčního systému členských států23, 

nelze stávající pravidla hospodářské 

soutěže vztahovat na všechny případy 

narušování trhu a škodlivé daňové postupy 

v rámci vnitřního trhu; poukazuje proto na 

to, že problém vyhýbání se daňovým 

povinnostem ze strany podniků v EU 

nebude možné vyřešit pouze na základě 

neomezeného uplatňování těchto pravidel; 

50. podotýká, že pojem „povahy a obecné 

struktury daného systému v členských 

státech“ je základním pojmem, pokud jde 

o posuzování, zda jsou přímá nebo nepřímá 

daňová opatření selektivní, a tím 

i slučitelná s vnitřním trhem, a že veškerou 

státní podporu je nutné posuzovat 

s ohledem na předchozí rovnovážný stav; 

zdůrazňuje, že jelikož je referenční 

hodnota EU používaná k posuzování 

případného narušování trhu součástí 

referenčního systému členských států23, 

nelze pravidla hospodářské soutěže 

vztahovat na všechny případy narušování 

trhu a škodlivé daňové postupy v rámci 

vnitřního trhu; poukazuje proto na to, 

že problém vyhýbání se daňovým 

povinnostem ze strany podniků v EU 

nebude možné vyřešit pouze na základě 

neomezeného uplatňování těchto pravidel; 

__________________ __________________ 

23 Jestliže se opatření přijatá členskými 

státy vztahují na celý daňový systém, 

představují úpravu obecné daňové politiky, 

nikoli úpravu v oblasti státní podpory. 

23 Jestliže se opatření přijatá členskými 

státy vztahují na celý daňový systém, 

představují úpravu obecné daňové politiky, 

nikoli úpravu v oblasti státní podpory. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  479 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 51 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

51. podotýká, že na základě údajů, které 

získal příslušný zvláštní výbor24 Komise, 

Komise od roku 1991 vyšetřovala pouze 

65 případů státní podpory poskytované 

na základě daňových opatření, z nichž se 

v sedmi případech jednalo o daňové 

rozhodnutí a pouze 10 případů se 

51. podotýká, že na základě údajů, které 

získal příslušný zvláštní výbor24 Komise, 

Komise od roku 1991 vyšetřovala pouze 

65 případů státní podpory poskytované 

na základě daňových opatření, z nichž se 

v sedmi případech jednalo o daňové 

rozhodnutí a pouze 10 případů se 
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vyšetřovalo na základě formálního 

nahlášení ze strany členských států; 

vyšetřovalo na základě formálního 

nahlášení ze strany členských států; 

konstatuje, že za pět let před rokem 2012 

(poslední rok, pro který existují souhrnné 

údaje) byla zahájena pouze dvě řízení 

o případech státní podpory týkající se 

daní, což je nejnižší počet za jakékoli 

pětileté období od roku 1994; vyjadřuje 

politování nad nedostatečnou aktivitou 

Komise zaměřenou na otázky státní 

podpory poskytované formou daňových 

opatření, a to navzdory jejich rozsahu, 

ačkoli vůči jiným formám veřejné státní 

podpory Komise nadále zaujímá agresivní 

postoj; 

__________________ __________________ 

24 Sdělení, které dne 29. dubna 2015 

zaslala výboru TAXE komisařka 

Vestagerová. 

24 Sdělení, které dne 29. dubna 2015 

zaslala výboru TAXE komisařka 

Vestagerová. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  480 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 51 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

51. podotýká, že na základě údajů, které 

získal příslušný zvláštní výbor24 Komise, 

Komise od roku 1991 vyšetřovala pouze 

65 případů státní podpory poskytované 

na základě daňových opatření, z nichž se 

v sedmi případech jednalo o daňové 

rozhodnutí a pouze 10 případů se 

vyšetřovalo na základě formálního 

nahlášení ze strany členských států; 

51. podotýká, že na základě údajů, které 

získal příslušný zvláštní výbor24 Komise, 

Komise od roku 1991 vyšetřovala pouze 

65 případů státní podpory poskytované 

na základě daňových opatření, z nichž se 

v sedmi případech jednalo o daňové 

rozhodnutí a pouze 10 případů se 

vyšetřovalo na základě formálního 

nahlášení ze strany členských států, což 

dokazuje význam zveřejňování informací 

o daních s cílem podněcovat vyšetřování 

většího počtu podezřelých případů; 

__________________ __________________ 
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24 Sdělení, které dne 29. dubna 2015 

zaslala výboru TAXE komisařka 

Vestagerová. 

24 Sdělení, které dne 29. dubna 2015 

zaslala výboru TAXE komisařka 

Vestagerová. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  481 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 52 – návětí 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

52. zdůrazňuje, že Komise se v letech 

2005–2010 zabývala pouze malým počtem 

případů v oblasti státní podpory 

poskytované na základě daňových opatření 

a že nedávná jednání týkající se státní 

podpory zahrnovala: 

52. vyjadřuje politování nad tím, že v 

období 2002–2012 Komise aktivně 

neprovedla nebo neuzavřela několik 

šetření státní podpory poskytované 

na základě daňových opatření, ačkoli byly 

k dispozici informace o podezřelých 

případech;  vítá nedávná jednání týkající 

se státní podpory zahrnující 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  482 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh usnesení 

Bod 52 – odrážka 1 a (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – vyšetřování zahájené v říjnu 2013 

ohledně toho, zda režim daně právníckých 

osob na Gibraltaru zvýhodňuje některé 

společnosti, které bylo v říjnu 2014 

rozšířeno tak, aby zkoumalo také daňová 

rozhodnutí na uvedeném území; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  483 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 52 – odrážka 2 a (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – zahájení podrobného šetření režimu 

daně právnických osob na Gibraltaru 

v říjnu 2013, které bylo v říjnu 2014 

rozšířeno tak, aby pokrývalo také praxi 

daňových rozhodnutí na tomto území, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  484 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 52 – odrážka 3 a (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – zahájení podrobného šetření daňového 

režimu právnických osob na Gibraltaru 

v říjnu 2014, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  485 

Pablo Zalba Bidegain, Sven Giegold 

 

Návrh usnesení 

Bod 52 – odrážka 4 a (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – zahájení podrobného šetření v říjnu 

2013 s cílem ověřit, zda režim daně 

právníckých osob na Gibraltaru selektivně 

zvýhodňuje některé kategorie společností, 

které bylo v říjnu 2014 rozšířeno tak, aby 
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zkoumalo také daňová rozhodnutí na 

Gibraltaru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  486 

Marian Harkin 

 

Návrh usnesení 

Bod 53 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

53. zdůrazňuje, že probíhající šetření 

ze strany Komise a případy, které pronikly 

na veřejnost prostřednictvím stránky 

LuxLeaks, ukazují, že některé členské státy 

neplní svou zákonnou povinnost25 hlásit 

veškeré potenciální případy poskytování 

státní podpory Komisi; 

53. zdůrazňuje, že případy, které pronikly 

na veřejnost prostřednictvím stránky 

LuxLeaks, ukazují, že některé členské státy 

neplní svou zákonnou povinnost25 hlásit 

veškeré potenciální případy poskytování 

státní podpory Komisi; a s ohledem na 

probíhající šetření ze strany Komise 

zůstává tato otázka nadále otevřená; 

__________________ __________________ 

25 Jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) 

č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, 

kterým se stanovují prováděcí pravidla k 

článku 108 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, pokud jde o povinnost spolupracovat 

a poskytovat veškeré nezbytné dokumenty. 

25 Jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) 

č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, 

kterým se stanovují prováděcí pravidla k 

článku 108 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, pokud jde o povinnost spolupracovat 

a poskytovat veškeré nezbytné dokumenty. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  487 

Brian Hayes 

 

Návrh usnesení 

Bod 53 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

53. zdůrazňuje, že probíhající šetření 

ze strany Komise a případy, které pronikly 

na veřejnost prostřednictvím stránky 

LuxLeaks, ukazují, že některé členské státy 

neplní svou zákonnou povinnost25 hlásit 

53. zdůrazňuje, že případy, které pronikly 

na veřejnost prostřednictvím stránky 

LuxLeaks, ukazují, že některé členské státy 

neplní svou zákonnou povinnost25 hlásit 

veškeré potenciální případy poskytování 
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veškeré potenciální případy poskytování 

státní podpory Komisi; 

státní podpory Komisi; 

__________________ __________________ 

25 Jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) 

č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, 

kterým se stanovují prováděcí pravidla k 

článku 108 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, pokud jde o povinnost spolupracovat 

a poskytovat veškeré nezbytné dokumenty. 

25 Jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) 

č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, 

kterým se stanovují prováděcí pravidla k 

článku 108 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, pokud jde o povinnost spolupracovat 

a poskytovat veškeré nezbytné dokumenty. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh 488 

Aldo Patriciello 

 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 

54. zdůrazňuje, že tato šetření vnesla světlo 

pouze do velmi omezeného počtu 

typických postupů, které jsou potenciálně 

nejméně korektní a nejvíce narušují trh 

a které mají vliv na zdanitelný zisk 

přidělený některým dceřiným 

společnostem nadnárodních společností 

na základě převodních cen; je znepokojen 

tím, že stávající zdroje příslušných 

oddělení Komise mohou omezovat její 

schopnost zabývat se podstatně větším 

počtem těchto případů; 

54. zdůrazňuje, že tato šetření vnesla světlo 

pouze do velmi omezeného počtu 

typických postupů, které jsou potenciálně 

nejméně korektní a nejvíce narušují trh 

a které mají vliv na zdanitelný zisk 

přidělený některým dceřiným 

společnostem nadnárodních společností 

na základě převodních cen; je znepokojen 

tím, že stávající zdroje příslušných 

oddělení Komise mohou omezovat její 

schopnost zabývat se podstatně větším 

počtem těchto případů, a vyzývá dále k 

vytvoření ad hoc orgánu s finančními 

prostředky a zaměstnanci, jehož úkolem 

bude vyšetřovat nelegální finanční 

praktiky;  
Or. it 

 

Pozměňovací návrh  489 

Peter Simon 

 

Návrh usnesení 

Bod 54 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. zdůrazňuje, že tato šetření vnesla světlo 

pouze do velmi omezeného počtu 

typických postupů, které jsou potenciálně 

nejméně korektní a nejvíce narušují trh 

a které mají vliv na zdanitelný zisk 

přidělený některým dceřiným 

společnostem nadnárodních společností 

na základě převodních cen; je znepokojen 

tím, že stávající zdroje příslušných 

oddělení Komise mohou omezovat její 

schopnost zabývat se podstatně větším 

počtem těchto případů; 

54. zdůrazňuje, že tato šetření vnesla světlo 

pouze do velmi omezeného počtu 

typických postupů, které jsou potenciálně 

nejméně korektní a nejvíce narušují trh 

a které mají vliv na zdanitelný zisk 

přidělený některým dceřiným 

společnostem nadnárodních společností 

na základě převodních cen; je znepokojen 

tím, že stávající zdroje příslušných 

oddělení Komise mohou omezovat její 

schopnost zabývat se podstatně větším 

počtem těchto případů; a provádět 

systématické kontroly s cílem zjistit, zda i 

další praktiky v oblasti danění 

právnických osob mohou být v rozporu 

s právními předpisy o státní podpoře; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  490 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. zdůrazňuje, že tato šetření vnesla světlo 

pouze do velmi omezeného počtu 

typických postupů, které jsou potenciálně 

nejméně korektní a nejvíce narušují trh 

a které mají vliv na zdanitelný zisk 

přidělený některým dceřiným 

společnostem nadnárodních společností 

na základě převodních cen; je znepokojen 

tím, že stávající zdroje příslušných 

oddělení Komise mohou omezovat její 

schopnost zabývat se podstatně větším 

počtem těchto případů; 

54. zdůrazňuje, že tato šetření vnesla světlo 

pouze do velmi omezeného počtu 

typických postupů, které jsou potenciálně 

nejméně korektní a nejvíce narušují trh 

a které mají vliv na zdanitelný zisk 

přidělený některým dceřiným 

společnostem nadnárodních společností 

na základě převodních cen; důrazně 

doporučuje provádět další šetření a 

prověřovat situaci za rámec problematiky 

stanovování převodních cen; je 

znepokojen tím, že stávající zdroje 

příslušných oddělení Komise mohou 

omezovat její schopnost zabývat se 

podstatně větším počtem těchto případů; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  491 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. zdůrazňuje, že tato šetření vnesla světlo 

pouze do velmi omezeného počtu 

typických postupů, které jsou potenciálně 

nejméně korektní a nejvíce narušují trh 

a které mají vliv na zdanitelný zisk 

přidělený některým dceřiným 

společnostem nadnárodních společností 

na základě převodních cen; je znepokojen 

tím, že stávající zdroje příslušných 

oddělení Komise mohou omezovat její 

schopnost zabývat se podstatně větším 

počtem těchto případů; 

54. zdůrazňuje, že tato šetření vnesla světlo 

pouze do velmi omezeného počtu 

typických postupů, které mají vliv 

na zdanitelný zisk přidělený některým 

dceřiným společnostem nadnárodních 

společností na základě převodních cen; je 

znepokojen tím, že stávající zdroje 

příslušných oddělení Komise mohou 

omezovat její schopnost zabývat se 

podstatně větším počtem případů 

potenciálního zneužívání státní podpory 

poskytované formou daňových opatření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  492 

Brian Hayes 

 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. zdůrazňuje, že tato šetření vnesla světlo 

pouze do velmi omezeného počtu 

typických postupů, které jsou potenciálně 

nejméně korektní a nejvíce narušují trh 

a které mají vliv na zdanitelný zisk 

přidělený některým dceřiným 

společnostem nadnárodních společností 

na základě převodních cen; je znepokojen 

tím, že stávající zdroje příslušných 

oddělení Komise mohou omezovat její 

schopnost zabývat se podstatně větším 

54. zdůrazňuje, že tato šetření vnesla světlo 

pouze do velmi omezeného počtu postupů, 

které mají vliv na zdanitelný zisk přidělený 

některým dceřiným společnostem 

nadnárodních společností na základě 

převodních cen; je znepokojen tím, 

že stávající zdroje příslušných oddělení 

Komise mohou omezovat její schopnost 

zabývat se podstatně větším počtem těchto 

případů; 
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počtem těchto případů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  493 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. zdůrazňuje, že tato šetření vnesla světlo 

pouze do velmi omezeného počtu 

typických postupů, které jsou potenciálně 

nejméně korektní a nejvíce narušují trh 

a které mají vliv na zdanitelný zisk 

přidělený některým dceřiným 

společnostem nadnárodních společností 

na základě převodních cen; je znepokojen 

tím, že stávající zdroje příslušných 

oddělení Komise mohou omezovat její 

schopnost zabývat se podstatně větším 

počtem těchto případů; 

54. zdůrazňuje, že tato šetření vnesla světlo 

pouze do velmi omezeného počtu 

typických postupů, které jsou potenciálně 

nejméně korektní a nejvíce narušují trh 

a které mají vliv na zdanitelný zisk 

přidělený některým dceřiným 

společnostem nadnárodních společností 

na základě převodních cen; je znepokojen 

tím, že stávající zdroje příslušných 

oddělení Komise mohou omezovat její 

schopnost zabývat se podstatně větším 

počtem těchto případů; navrhuje, aby 

Komise přerozdělila některé ze svých již 

využívaných zdrojů do této důležité oblasti 

tak, aby se mohla zabývat všemi 

závažnými případy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  494 

Marian Harkin 

 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. zdůrazňuje, že tato šetření vnesla světlo 

pouze do velmi omezeného počtu 

typických postupů, které jsou potenciálně 

nejméně korektní a nejvíce narušují trh 

a které mají vliv na zdanitelný zisk 

přidělený některým dceřiným 

54. zdůrazňuje, že tato šetření vnesla světlo 

pouze do omezeného počtu postupů, které 

jsou potenciálně nejméně korektní a 

nejvíce narušují trh a které mají vliv 

na zdanitelný zisk přidělený některým 

dceřiným společnostem nadnárodních 
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společnostem nadnárodních společností 

na základě převodních cen; je znepokojen 

tím, že stávající zdroje příslušných 

oddělení Komise mohou omezovat její 

schopnost zabývat se podstatně větším 

počtem těchto případů; 

společností na základě převodních cen; je 

znepokojen tím, že stávající zdroje 

příslušných oddělení Komise mohou 

omezovat její schopnost zabývat se 

podstatně větším počtem těchto případů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  495 

Brian Hayes 

 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. jednoznačně podporuje postup Komise 

spočívající v tom, že si při důkladném 

posuzování stávajících případů dává 

načas a provádí jej s veškerou náležitou 

péčí; domnívá se, že výsledek šetření 

přispěje k zavedení přesnějších 

a účinnějších pokynů týkajících se státní 

podpory poskytované na základě daňových 

opatření a převodních cen a k příslušné 

úpravě postupů členských států; 

55. jednoznačně podporuje postup Komise 

a domnívá se, že by stávající případy měly 

být důkladně posouzeny s náležitou péčí; 

zdůrazňuje však, že by Komise měla 

dodržovat časové rámce, které stanoví pro 

vydávání rozhodnutí o případech státní 

podpory s tím, že takové stávající případy 

mohou zapříčinit výraznou nejistotu 

zúčastněných a mohou z Evropské unie 

učinit méně konkurenceschopné místo 

pro podnikání; domnívá se, že výsledek 

šetření přispěje k zavedení přesnějších 

a účinnějších pokynů týkajících se státní 

podpory poskytované na základě daňových 

opatření a převodních cen a k příslušné 

úpravě postupů členských států; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  496 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 55 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. jednoznačně podporuje postup Komise 

spočívající v tom, že si při důkladném 

posuzování stávajících případů dává načas 

a provádí jej s veškerou náležitou péčí; 

domnívá se, že výsledek šetření přispěje k 

zavedení přesnějších a účinnějších pokynů 

týkajících se státní podpory poskytované 

na základě daňových opatření a převodních 

cen a k příslušné úpravě postupů členských 

států; 

55. jednoznačně podporuje postup Komise 

spočívající v tom, že si při důkladném 

posuzování stávajících případů dává načas 

a provádí jej s veškerou náležitou péčí; 

domnívá se, že výsledek šetření přispěje k 

zavedení přesnějších a účinnějších pokynů 

týkajících se státní podpory poskytované 

na základě daňových opatření a k příslušné 

úpravě postupů členských států; vyzývá 

Komisi, aby požadovala vrácení každého 

chybějícího eura, pokud se během 

probíhajících šetření potvrdí nelegální 

státní podpora; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  497 

Peter Simon 

 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. jednoznačně podporuje postup Komise 

spočívající v tom, že si při důkladném 

posuzování stávajících případů dává načas 

a provádí jej s veškerou náležitou péčí; 

domnívá se, že výsledek šetření přispěje k 

zavedení přesnějších a účinnějších pokynů 

týkajících se státní podpory poskytované 

na základě daňových opatření a převodních 

cen a k příslušné úpravě postupů členských 

států; 

55. jednoznačně podporuje postup Komise 

spočívající v tom, že si při důkladném 

posuzování stávajících případů dává načas 

a provádí jej s veškerou náležitou péčí; 

domnívá se, že výsledek šetření přispěje k 

zavedení přesnějších a účinnějších pokynů 

týkajících se státní podpory poskytované 

na základě daňových opatření a převodních 

cen a k příslušné úpravě postupů členských 

států; zdůrazňuje, že v jiných odvětvích se 

takové pokyny prokázaly jako vysoce 

účinné při ukončení praktik v členských 

státech, které jsou v rozporu s právními 

předpisy EU o státní podpoře, a při 

předcházení těmto praktikám; tento 

účinek však vyžaduje, aby pokyny byly 

velmi podrobné, včetně číselných 

prahových hodnot; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  498 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. jednoznačně podporuje postup Komise 

spočívající v tom, že si při důkladném 

posuzování stávajících případů dává načas 

a provádí jej s veškerou náležitou péčí; 

domnívá se, že výsledek šetření přispěje k 

zavedení přesnějších a účinnějších pokynů 

týkajících se státní podpory poskytované 

na základě daňových opatření a převodních 

cen a k příslušné úpravě postupů členských 

států; 

55. jednoznačně podporuje postup Komise 

spočívající v tom, že si při důkladném 

posuzování stávajících případů dává načas 

a provádí jej s veškerou náležitou péčí; 

domnívá se, že výsledek šetření přispěje k 

zavedení přesnějších a účinnějších pokynů 

týkajících se státní podpory poskytované 

na základě daňových opatření a převodních 

cen a že přiměje členské státy k příslušné 

úpravě jejich postupů; zdůrazňuje, že 

takovéto pokyny prokázaly svou vysokou 

účinnost v dalších odvětvích. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  499 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. jednoznačně podporuje postup Komise 

spočívající v tom, že si při důkladném 

posuzování stávajících případů dává načas 

a provádí jej s veškerou náležitou péčí; 

domnívá se, že výsledek šetření přispěje k 

zavedení přesnějších a účinnějších pokynů 

týkajících se státní podpory poskytované 

na základě daňových opatření a převodních 

cen a k příslušné úpravě postupů členských 

států; 

55. jednoznačně podporuje postup Komise 

spočívající v tom, že si při důkladném 

posuzování stávajících případů dává načas 

a provádí jej s veškerou náležitou péčí; 

domnívá se, že výsledek šetření přispěje k 

zavedení přesnějších a účinnějších pokynů 

týkajících se státní podpory poskytované 

na základě daňových opatření a převodních 

cen a k příslušné úpravě postupů členských 

států; souhlasí s komisařkou pro 

hospodářskou soutěž, že vyšetřování státní 

podpory problém agresivního daňového 

plánování samo nevyřeší a že jsou 
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zapotřebí změny právních předpisů v 

členských státech i na úrovni EU1; 

 __________________ 

 1 

https://www.theparliamentmagazine.eu/ar

ticles/news/competition-commissioner-

warns-meps-state-aid-investigation-delay 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  500 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. jednoznačně podporuje postup Komise 

spočívající v tom, že si při důkladném 

posuzování stávajících případů dává načas 

a provádí jej s veškerou náležitou péčí; 

domnívá se, že výsledek šetření přispěje k 

zavedení přesnějších a účinnějších pokynů 

týkajících se státní podpory poskytované 

na základě daňových opatření a převodních 

cen a k příslušné úpravě postupů členských 

států; 

55. jednoznačně podporuje postup Komise 

spočívající v tom, že si při důkladném 

posuzování stávajících případů dává načas 

a provádí jej s veškerou náležitou péčí; 

domnívá se, že výsledek šetření přispěje k 

zavedení přesnějších a účinnějších pokynů 

týkajících se státní podpory poskytované 

na základě daňových opatření a převodních 

cen a k příslušné úpravě postupů členských 

států; vyzývá však Komisi, aby probíhající 

vyšetřování státní podpory poskytované 

formou daňových opatření ukončila, 

jakmile to bude prakticky možné, aniž by 

tím utrpěla kvalita a důvěryhodnost 

šetření, a očekává s velkým zájmem jeho 

výsledky vyzývá Komisi, aby Evropskému 

parlamentu o tomto vyšetřování 

pravidelně podávala zprávy;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  501 

Brian Hayes 
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Návrh usnesení 

Bod 56 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. zdůrazňuje, že probíhající šetření by 

mohlo v případě porušování právních 

předpisů EU vést k tomu, že by členské 

státy, které schválily dané daňové opatření, 

vymáhaly částky odpovídající výši státní 

podpory nezákonně poskytnuté příslušným 

podnikům; zdůrazňuje, že přestože to může 

velmi negativně ovlivnit pověst 

konkrétních členských států, představuje to 

de facto bonus za nedodržování předpisů, 

což v případě pochybností neodradí 

členské státy od poskytování nepatřičných 

daňových úlev, spíše, než aby tomu bylo 

naopak; 

56. zdůrazňuje, že probíhající šetření by 

mohlo v případě porušování právních 

předpisů EU vést k tomu, že by členské 

státy, které schválily dané daňové opatření, 

vymáhaly částky odpovídající výši státní 

podpory nezákonně poskytnuté příslušným 

podnikům; zdůrazňuje, že to může velmi 

negativně ovlivnit pověst konkrétních 

členských států; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  502 

Frank Engel 

 

Návrh usnesení 

Bod 56 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. zdůrazňuje, že probíhající šetření by 

mohlo v případě porušování právních 

předpisů EU vést k tomu, že by členské 

státy, které schválily dané daňové opatření, 

vymáhaly částky odpovídající výši státní 

podpory nezákonně poskytnuté příslušným 

podnikům; zdůrazňuje, že přestože to 

může velmi negativně ovlivnit pověst 

konkrétních členských států, představuje 

to de facto bonus za nedodržování 

předpisů, což v případě pochybností 

neodradí členské státy od poskytování 

nepatřičných daňových úlev, spíše, než 

aby tomu bylo naopak; 

56. zdůrazňuje, že probíhající šetření by 

mohlo v případě porušování právních 

předpisů EU vést k tomu, že by členské 

státy, které schválily dané daňové opatření, 

vymáhaly částky odpovídající výši státní 

podpory nezákonně poskytnuté příslušným 

podnikům; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  503 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 56 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. zdůrazňuje, že probíhající šetření by 

mohlo v případě porušování právních 

předpisů EU vést k tomu, že by členské 

státy, které schválily dané daňové opatření, 

vymáhaly částky odpovídající výši státní 

podpory nezákonně poskytnuté příslušným 

podnikům; zdůrazňuje, že přestože to může 

velmi negativně ovlivnit pověst 

konkrétních členských států, představuje to 

de facto bonus za nedodržování předpisů, 

což v případě pochybností neodradí 

členské státy od poskytování nepatřičných 

daňových úlev, spíše, než aby tomu bylo 

naopak; 

56. zdůrazňuje, že probíhající šetření by 

mohlo v případě porušování právních 

předpisů EU vést k tomu, že by členské 

státy, které schválily dané daňové opatření, 

vymáhaly částky odpovídající výši státní 

podpory nezákonně poskytnuté příslušným 

podnikům; zdůrazňuje, že přestože to může 

velmi negativně ovlivnit pověst 

konkrétních členských států, představuje to 

de facto bonus za nedodržování předpisů, 

což v případě pochybností neodradí 

členské státy od poskytování nepatřičných 

daňových úlev, spíše, než aby tomu bylo 

naopak; zdůrazňuje obecněji, že pravidla 

státní podpory neumožňují přijetí 

trestních sankcí ani proti zúčastněnému 

státu ani proti zúčastněné společnosti a že 

tento nástroj je tudíž slabší než 

antimonopolní předpisy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  504 

Petr Ježek 

 

Návrh usnesení 

Bod 56 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. zdůrazňuje, že probíhající šetření by 

mohlo v případě porušování právních 

předpisů EU vést k tomu, že by členské 

státy, které schválily dané daňové opatření, 

vymáhaly částky odpovídající výši státní 

56. zdůrazňuje, že probíhající šetření by 

mohlo v případě porušování právních 

předpisů EU vést k tomu, že by členské 

státy, které schválily dané daňové opatření, 

vymáhaly částky odpovídající výši státní 
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podpory nezákonně poskytnuté příslušným 

podnikům; zdůrazňuje, že přestože to může 

velmi negativně ovlivnit pověst 

konkrétních členských států, představuje to 

de facto bonus za nedodržování předpisů, 

což v případě pochybností neodradí 

členské státy od poskytování nepatřičných 

daňových úlev, spíše, než aby tomu bylo 

naopak; 

podpory nezákonně poskytnuté příslušným 

podnikům; zdůrazňuje, že přestože to může 

velmi negativně ovlivnit pověst 

konkrétních členských států, představuje to 

de facto bonus za nedodržování předpisů, 

což v případě pochybností neodradí 

členské státy od poskytování nepatřičných 

daňových úlev a naopak je to zbaví jejich 

odpovědnosti za dodržování pravidel EU 

o státní podpoře; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  505 

Emmanuel Maurel 

 

Návrh usnesení 

Bod 56 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. zdůrazňuje, že probíhající šetření by 

mohlo v případě porušování právních 

předpisů EU vést k tomu, že by členské 

státy, které schválily dané daňové opatření, 

vymáhaly částky odpovídající výši státní 

podpory nezákonně poskytnuté příslušným 

podnikům; zdůrazňuje, že přestože to může 

velmi negativně ovlivnit pověst 

konkrétních členských států, představuje to 

de facto bonus za nedodržování předpisů, 

což v případě pochybností neodradí 

členské státy od poskytování nepatřičných 

daňových úlev, spíše, než aby tomu bylo 

naopak; 

56. zdůrazňuje, že probíhající šetření by 

mohlo v případě porušování právních 

předpisů EU vést k tomu, že by členské 

státy, které schválily dané daňové opatření, 

vymáhaly částky odpovídající výši státní 

podpory nezákonně poskytnuté příslušným 

podnikům; zdůrazňuje, že přestože to může 

velmi negativně ovlivnit pověst 

konkrétních členských států, představuje to 

de facto bonus za nedodržování předpisů, 

což v případě pochybností neodradí 

členské státy od poskytování nepatřičných 

daňových úlev, spíše, než aby tomu bylo 

naopak; upozorňuje dále na to, že zpětný 

převod nezákonně poskytnutých státních 

podpor neřeší finanční ztrátu v rozpočtech 

členských států, jichž se příslušné vydané 

daňové rozhodnutí týká; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  506 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 
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Návrh usnesení 

Bod 56 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. zdůrazňuje, že probíhající šetření by 

mohlo v případě porušování právních 

předpisů EU vést k tomu, že by členské 

státy, které schválily dané daňové opatření, 

vymáhaly částky odpovídající výši státní 

podpory nezákonně poskytnuté příslušným 

podnikům; zdůrazňuje, že přestože to může 

velmi negativně ovlivnit pověst 

konkrétních členských států, představuje to 

de facto bonus za nedodržování předpisů, 

což v případě pochybností neodradí 

členské státy od poskytování nepatřičných 

daňových úlev, spíše, než aby tomu bylo 

naopak; 

56. zdůrazňuje, že probíhající šetření by 

mohlo v případě porušování právních 

předpisů EU vést k tomu, že by členské 

státy, které schválily dané daňové opatření, 

vymáhaly částky odpovídající výši státní 

podpory nezákonně poskytnuté příslušným 

podnikům; zdůrazňuje, že přestože to může 

velmi negativně ovlivnit pověst 

konkrétních členských států, představuje to 

de facto bonus za nedodržování předpisů, 

což v případě pochybností neodradí 

členské státy od provádění praktik 

nelegální státní podpory; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  507 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 58 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

58. připomíná, že daňová rozhodnutí by se 

měla zaměřovat na zajištění právní jistoty 

a dát vzniknout legitimním očekáváním 

příjemců státní podpory; zdůrazňuje, 

že v situaci, kdy soudní rozhodnutí 

členských států mohou být zpochybněna 

unijními pravidly pro poskytování státní 

podpory, existuje riziko masového 

podávání žádostí ze strany členských států 

týkající se jednotlivých rozhodnutí, 

v nichž by Komisi žádaly o předběžné 

vyjasnění, tak aby v případě daňových 

úřadů a podniků nedocházelo ke vzniku 

právní nejistoty; 

58. připomíná, že daňová rozhodnutí by se 

měla striktně zaměřovat na zajištění právní 

jistoty a dát vzniknout legitimním 

očekáváním příjemců státní podpory; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  508 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 58 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

58. připomíná, že daňová rozhodnutí by se 

měla zaměřovat na zajištění právní jistoty 

a dát vzniknout legitimním očekáváním 

příjemců státní podpory; zdůrazňuje, 

že v situaci, kdy soudní rozhodnutí 

členských států mohou být zpochybněna 

unijními pravidly pro poskytování státní 

podpory, existuje riziko masového 

podávání žádostí ze strany členských států 

týkající se jednotlivých rozhodnutí, v nichž 

by Komisi žádaly o předběžné vyjasnění, 

tak aby v případě daňových úřadů 

a podniků nedocházelo ke vzniku právní 

nejistoty; 

58. připomíná, že daňová rozhodnutí by se 

měla zaměřovat na zajištění právní jistoty 

a dát vzniknout legitimním očekáváním 

příjemců státní podpory; zdůrazňuje, 

že v situaci, kdy soudní rozhodnutí 

členských států mohou být zpochybněna 

unijními pravidly pro poskytování státní 

podpory, existuje riziko masového 

podávání žádostí ze strany členských států 

týkající se jednotlivých rozhodnutí, v nichž 

by Komisi žádaly o předběžné vyjasnění, 

tak aby v případě daňových úřadů 

a podniků nedocházelo ke vzniku právní 

nejistoty; zdůrazňuje, že zvýšení kapacity v 

Komisi a zlepšení postupů předávání 

informací jsou vhodné způsoby, jak 

zpracovat zvýšený příliv žádostí a zajistit 

posílení transparentnosti požadované 

členskými státy v daňových záležitostech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  509 

Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 58 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 58a. zdůrazňuje, že za problematická 

nejsou považována daňová rozhodnutí 

jako taková, ale spíše jejich obsah 

vzhledem k nedostatku odpovídajících 
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pravidel transparentnosti a požadavků na 

výkaznictví, zdůrazňuje proto význam 

pravidelné výměny údajů mezi EK 

a členskými státy i zavedení veřejně 

přístupného rejstříku EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  510 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh usnesení 

Nadpis 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Třetí země Třetí země a závislá území 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  511 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Návrh usnesení 

Bod 59 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

59. je znepokojen tím, že negativní vedlejší 

účinky škodlivých daňových postupů 

nadnárodních společností jsou podle všeho 

mnohem škodlivější v případě rozvojových 

zemí než rozvinutých zemí26, protože 

rozvojové země získávají daleko větší část 

svých příjmů z příjmů právnických osob 

a mají méně rozvinuté systémy veřejných 

financí, regulační systémy 

a administrativní kapacitu, aby zajistily 

dodržování daňových zákonů a bojovaly 

s těmito škodlivými daňovými postupy; 

zdůrazňuje, že několik málo „vítězů“ v 

rámci celosvětové hospodářské soutěže v 

oblasti daní, což jsou země s velmi 

atraktivní daňovou politikou týkající se 

právnických osob, a to jak v rámci 

59. je znepokojen tím, že negativní vedlejší 

účinky škodlivých daňových postupů 

nadnárodních společností jsou podle všeho 

mnohem škodlivější v případě rozvojových 

zemí než rozvinutých zemí26  protože 

rozvojové země získávají daleko větší část 

svých příjmů z příjmů právnických osob 

a mají méně rozvinuté systémy veřejných 

financí, regulační systémy 

a administrativní kapacitu, aby zajistily 

dodržování daňových zákonů a bojovaly 

s těmito škodlivými daňovými postupy; 

zdůrazňuje, že by se měla shodovat místa, 

kde dochází k vytváření hodnoty, a místa, 

kde dochází ke zdanění; 
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Evropské unie, tak i mimo ni, představuje 

zároveň některé z neúměrných základních 

hospodářských ukazatelů ve srovnání se 

svou velikostí a skutečnou hospodářskou 

činností, zejména podíváme-li se 

např. na počet společností se sídlem 

v dané zemi na jednoho obyvatele, 

množství zaznamenaných zahraničních 

zisků, přímé zahraniční investice nebo 

finanční toky směřující ze země 

ve srovnání s HDP apod.; konstatuje, že to 

poukazuje na umělou povahu jejich 

daňového základu a finančních toků 

směřujících do země a na nedostatečné 

propojení místa, kde dochází k vytváření 

hodnoty, a místa, kde dochází ke zdanění, 

což umožňují současné daňové systémy; 

__________________ __________________ 

26 Politický dokument MMF „Vedlejší 

vlivy mezinárodních systémů zdanění 

právnických osob“ („Spillovers in 

international corporate taxation“), 

9. května 2014. 

26 Politický dokument MMF „Vedlejší 

vlivy mezinárodních systémů zdanění 

právnických osob“ („Spillovers in 

international corporate taxation“), 

9. května 2014. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  512 

Ulla Tørnæs 

 

Návrh usnesení 

Bod 59 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

59. je znepokojen tím, že negativní vedlejší 

účinky škodlivých daňových postupů 

nadnárodních společností jsou podle všeho 

mnohem škodlivější v případě rozvojových 

zemí než rozvinutých zemí26, protože 

rozvojové země získávají daleko větší část 

svých příjmů z příjmů právnických osob 

a mají méně rozvinuté systémy veřejných 

financí, regulační systémy 

a administrativní kapacitu, aby zajistily 

dodržování daňových zákonů a bojovaly 

s těmito škodlivými daňovými postupy; 

59. je znepokojen tím, že negativní vedlejší 

účinky škodlivých daňových postupů 

některých nadnárodních společností jsou 

podle všeho mnohem škodlivější v případě 

rozvojových zemí než rozvinutých zemí26, 

protože rozvojové země získávají daleko 

větší část svých příjmů z příjmů 

právnických osob a mají méně rozvinuté 

systémy veřejných financí, regulační 

systémy a administrativní kapacitu, aby 

zajistily dodržování daňových zákonů 

a bojovaly s těmito škodlivými daňovými 
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zdůrazňuje, že několik málo „vítězů“ v 

rámci celosvětové hospodářské soutěže v 

oblasti daní, což jsou země s velmi 

atraktivní daňovou politikou týkající se 

právnických osob, a to jak v rámci 

Evropské unie, tak i mimo ni, představuje 

zároveň některé z neúměrných základních 

hospodářských ukazatelů ve srovnání se 

svou velikostí a skutečnou hospodářskou 

činností, zejména podíváme-li se 

např. na počet společností se sídlem v dané 

zemi na jednoho obyvatele, množství 

zaznamenaných zahraničních zisků, přímé 

zahraniční investice nebo finanční toky 

směřující ze země ve srovnání s HDP 

apod.; konstatuje, že to poukazuje 

na umělou povahu jejich daňového základu 

a finančních toků směřujících do země 

a na nedostatečné propojení místa, kde 

dochází k vytváření hodnoty, a místa, kde 

dochází ke zdanění, což umožňují současné 

daňové systémy; 

postupy; zdůrazňuje, že několik málo 

„vítězů“ v rámci celosvětové hospodářské 

soutěže v oblasti daní, což jsou země 

s velmi atraktivní daňovou politikou 

týkající se právnických osob, a to jak 

v rámci Evropské unie, tak i mimo ni, 

představuje zároveň některé z neúměrných 

základních hospodářských ukazatelů 

ve srovnání se svou velikostí a skutečnou 

hospodářskou činností, zejména podíváme-

li se např. na počet společností se sídlem 

v dané zemi na jednoho obyvatele, 

množství zaznamenaných zahraničních 

zisků, přímé zahraniční investice nebo 

finanční toky směřující ze země 

ve srovnání s HDP apod.; konstatuje, že to 

poukazuje na umělou povahu jejich 

daňového základu a finančních toků 

směřujících do země a na nedostatečné 

propojení místa, kde dochází k vytváření 

hodnoty, a místa, kde dochází ke zdanění, 

což umožňují současné daňové systémy; 

__________________ __________________ 

26 Politický dokument MMF „Vedlejší 

vlivy mezinárodních systémů zdanění 

právnických osob“ („Spillovers in 

international corporate taxation“), 

9. května 2014. 

26 Politický dokument MMF „Vedlejší 

vlivy mezinárodních systémů zdanění 

právnických osob“ („Spillovers in 

international corporate taxation“), 

9. května 2014. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  513 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 59 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 59a. zdůrazňuje, že škodlivé daňové 

praktiky postihující rozvojové země 

spadají do oblasti nezákonných 

finančních toků, které zahrnují nejen 

umělé toky kapitálu, jako jsou režimy 
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agresivního daňového plánování, ale také 

finanční trestné činy, jako je praní peněz 

a financování terorismu; konstatuje, že 

při zavádění nových pravidel pro daně z 

příjmu právnických osob je důležité 

věnovat zvláštní pozornost rozvojovým 

zemím, které vyhýbání se dani z přímu 

právnických osob postihuje nejvíce; 

zdůrazňuje, že podle odhadů je přibližně 

6 % aktiv EU vedeno v zahraničí, ale že je 

to také více než 30 % afrických aktiv, což 

představuje ohromný potenciální zdroj 

příjmů z daní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  514 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Návrh usnesení 

Bod 60 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

60. zdůrazňuje, že daňová hospodářská 

soutěž se zdaleka neomezuje pouze 

na členské státy, včetně jejich závislých 

nebo přidružených území, a že většina 

posuzovaných postupů má v důsledku 

přesouvání zisků do jurisdikcí s žádnými 

nebo jen nízkými daněmi nebo do tajných 

jurisdikcí, kde často nedochází k žádné 

významnější hospodářské činnosti, 

mezinárodní rozměr; s politováním 

konstatuje, že členské státy nepostupují 

vůči všem těmto jurisdikcím koordinovaně, 

nejen pokud jde o společné kroky nebo 

reakci na tuto škodlivou praxi, ale také 

pokud jde o jejich vyhledávání 

a o příslušná kritéria, a to navzdory snahám 

Komise; jednoznačně proto podporuje 

návrh Komise z roku 2012, který obsahuje 

podstatná kritéria, která mají kromě 

transparentnosti a výměny informací 

zajistit spravedlivou soutěž, a dále 

podporuje nedávné zveřejnění seznamu 

nespolupracujících jurisdikcí v rámci 

60. zdůrazňuje, že daňová hospodářská 

soutěž se zdaleka neomezuje pouze 

na členské státy, včetně jejich závislých 

nebo přidružených území, a že většina 

posuzovaných postupů má v důsledku 

přesouvání zisků do jurisdikcí s žádnými 

nebo jen nízkými daněmi nebo do tajných 

jurisdikcí, kde často nedochází k žádné 

významnější hospodářské činnosti, 

mezinárodní rozměr; s politováním 

konstatuje, že členské státy nepostupují 

vůči všem těmto jurisdikcím koordinovaně, 

nejen pokud jde o společné kroky nebo 

reakci na tuto škodlivou praxi, ale také 

pokud jde o jejich vyhledávání 

a o příslušná kritéria, a to navzdory snahám 

Komise; jednoznačně proto podporuje 

návrh Komise z roku 2012, který obsahuje 

podstatná kritéria, která mají kromě 

transparentnosti a výměny informací 

zajistit spravedlivou soutěž; lituje však, že, 

návrh vycházel z překonaných kritérií 

OECD z roku 1998, pokud jde o definici 
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daňového balíčku Komise ze dne 

17. června 2015, který byl sestaven 

po zavedení postupu „společného 

jmenovatele“ na základě seznamů 

existujících na úrovni členských států; 

zdůrazňuje, že vytvoření tohoto seznamu je 

základní podmínkou k přijetí vhodných 

kroků proti těmto jurisdikcím; 

škodlivých daňových opatření, a zvláště, 

že nedávné zveřejnění seznamu 

nespolupracujících jurisdikcí v rámci 

daňového balíčku Komise ze dne 

17. června 2015, který byl sestaven 

po zavedení postupu „společného 

jmenovatele“ na základě seznamů 

existujících na úrovni členských států, 

nevychází z podstatných kritérií, a tudíž 

opomíjí celou řadu klíčových jurisdikcí 

daňového plánování v EU i mimo ni; 

zdůrazňuje, že v rámci této logiky jsou 

jurisdikce daňového plánování 

motivovány k ovlivňování jednotlivých 

členských států, aby byly odstraněny 

z jejich vnitrostátních seznamů, například 

s argumentem, že si vyměňují informace 

o soukromých finančních aktivech (což 

zdaleka nestačí k potírání vyhýbání se 

daňovým povinnostem podniků), 

a konstatuje, že to má dopad na 

kategorizaci EU; zdůrazňuje, že vytvoření 

tohoto seznamu je základní podmínkou 

k přijetí vhodných kroků proti těmto 

jurisdikcím; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  515 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 60 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

60. zdůrazňuje, že daňová hospodářská 

soutěž se zdaleka neomezuje pouze 

na členské státy, včetně jejich závislých 

nebo přidružených území, a že většina 

posuzovaných postupů má v důsledku 

přesouvání zisků do jurisdikcí s žádnými 

nebo jen nízkými daněmi nebo do tajných 

jurisdikcí, kde často nedochází k žádné 

významnější hospodářské činnosti, 

60. zdůrazňuje, že daňová hospodářská 

soutěž se zdaleka neomezuje pouze 

na členské státy, včetně jejich závislých 

nebo přidružených území, a že většina 

posuzovaných postupů má v důsledku 

přesouvání zisků do jurisdikcí s žádnými 

nebo jen nízkými daněmi nebo do tajných 

jurisdikcí, kde často nedochází k žádné 

významnější hospodářské činnosti, 
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mezinárodní rozměr; s politováním 

konstatuje, že členské státy nepostupují 

vůči všem těmto jurisdikcím koordinovaně, 

nejen pokud jde o společné kroky nebo 

reakci na tuto škodlivou praxi, ale také 

pokud jde o jejich vyhledávání 

a o příslušná kritéria, a to navzdory snahám 

Komise; jednoznačně proto podporuje 

návrh Komise z roku 2012, který obsahuje 

podstatná kritéria, která mají kromě 

transparentnosti a výměny informací 

zajistit spravedlivou soutěž, a dále 

podporuje nedávné zveřejnění seznamu 

nespolupracujících jurisdikcí v rámci 

daňového balíčku Komise ze dne 

17. června 2015, který byl sestaven 

po zavedení postupu „společného 

jmenovatele“ na základě seznamů 

existujících na úrovni členských států; 

zdůrazňuje, že vytvoření tohoto seznamu je 

základní podmínkou k přijetí vhodných 

kroků proti těmto jurisdikcím; 

mezinárodní rozměr; s politováním 

konstatuje, že členské státy nepostupují 

vůči všem těmto jurisdikcím koordinovaně, 

nejen pokud jde o společné kroky nebo 

reakci na tuto škodlivou praxi, ale také 

pokud jde o jejich vyhledávání 

a o příslušná kritéria, a to navzdory snahám 

Komise; jednoznačně proto podporuje 

návrh Komise z roku 2012, který obsahuje 

podstatná kritéria, která mají kromě 

transparentnosti a výměny informací 

zajistit spravedlivou soutěž, a dále 

podporuje nedávné zveřejnění seznamu 

nespolupracujících jurisdikcí v rámci 

daňového balíčku Komise ze dne 

17. června 2015, který byl sestaven 

po zavedení postupu „společného 

jmenovatele“ na základě seznamů 

existujících na úrovni členských států; 

vyjadřuje politování nad tlakem, který je 

vyvíjen na některé členské státy nebo na 

Evropskou komisi, aby své příslušné 

seznamy stáhly; zdůrazňuje, že vytvoření 

tohoto seznamu je základní podmínkou 

k přijetí vhodných kroků proti těmto 

jurisdikcím a že by brzy po něm měla 

následovat společná definice daňových 

rájů a společný postup, pokud jde o 

sankce proti jurisdikcím uvedeným 

v tomto seznamu; vybízí Evropskou 

komisi, aby s těmito seznamy postupovala 

dále a posoudila, zda evropské země 

dodržují také zásady řádné správy v 

daňových záležitostech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  516 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh usnesení 

Bod 60 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

60. zdůrazňuje, že daňová hospodářská 

soutěž se zdaleka neomezuje pouze 

60. zdůrazňuje, že daňová hospodářská 

soutěž se zdaleka neomezuje pouze 
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na členské státy, včetně jejich závislých 

nebo přidružených území, a že většina 

posuzovaných postupů má v důsledku 

přesouvání zisků do jurisdikcí s žádnými 

nebo jen nízkými daněmi nebo do tajných 

jurisdikcí, kde často nedochází k žádné 

významnější hospodářské činnosti, 

mezinárodní rozměr; s politováním 

konstatuje, že členské státy nepostupují 

vůči všem těmto jurisdikcím koordinovaně, 

nejen pokud jde o společné kroky nebo 

reakci na tuto škodlivou praxi, ale také 

pokud jde o jejich vyhledávání 

a o příslušná kritéria, a to navzdory snahám 

Komise; jednoznačně proto podporuje 

návrh Komise z roku 2012, který obsahuje 

podstatná kritéria, která mají kromě 

transparentnosti a výměny informací 

zajistit spravedlivou soutěž, a dále 

podporuje nedávné zveřejnění seznamu 

nespolupracujících jurisdikcí v rámci 

daňového balíčku Komise ze dne 

17. června 2015, který byl sestaven 

po zavedení postupu „společného 

jmenovatele“ na základě seznamů 

existujících na úrovni členských států; 

zdůrazňuje, že vytvoření tohoto seznamu je 

základní podmínkou k přijetí vhodných 

kroků proti těmto jurisdikcím; 

na členské státy, včetně jejich závislých 

nebo přidružených území, a že většina 

posuzovaných postupů má v důsledku 

přesouvání zisků do jurisdikcí s žádnými 

nebo jen nízkými daněmi nebo do tajných 

jurisdikcí, kde často nedochází k žádné 

významnější hospodářské činnosti, 

mezinárodní rozměr, což je kritérium, 

které by mělo být základní a které 

vyžaduje společnou definici na úrovni 

EU; s politováním konstatuje, že členské 

státy nepostupují vůči všem těmto 

jurisdikcím koordinovaně, nejen pokud jde 

o společné kroky nebo reakci na tuto 

škodlivou praxi, ale také pokud jde o jejich 

vyhledávání a o příslušná kritéria, a to 

navzdory snahám Komise; jednoznačně 

proto podporuje návrh Komise z roku 

2012, který obsahuje podstatná kritéria, 

která mají kromě transparentnosti 

a výměny informací zajistit spravedlivou 

soutěž, a dále podporuje nedávné 

zveřejnění seznamu nespolupracujících 

jurisdikcí v rámci daňového balíčku 

Komise ze dne 17. června 2015, který byl 

sestaven po zavedení postupu „společného 

jmenovatele“ na základě seznamů 

existujících na úrovni členských států; 

zdůrazňuje, že vytvoření tohoto seznamu je 

základní podmínkou k přijetí vhodných 

kroků proti těmto jurisdikcím a že by 

seznam měl vycházet nikoli pouze 

z vnitrostátních seznamů, ale z důsledné 

a objektivní definice daňových rájů 

v souladu s třemi klíčovými kritérii: 

poskytování daňových výhod 

nerezidentům (jednotlivcům nebo 

společnostem) bez požadavku, aby se 

hlavní hospodářská činnost prováděla 

v dané zemi, poskytování výrazně nižší 

účinné sazby daně (jednotlivcům nebo 

společnostem) a nezaručení automatické 

výměny informací s jinými jurisdikcemi; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  517 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 60 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

60. zdůrazňuje, že daňová hospodářská 

soutěž se zdaleka neomezuje pouze 

na členské státy, včetně jejich závislých 

nebo přidružených území, a že většina 

posuzovaných postupů má v důsledku 

přesouvání zisků do jurisdikcí s žádnými 

nebo jen nízkými daněmi nebo do tajných 

jurisdikcí, kde často nedochází k žádné 

významnější hospodářské činnosti, 

mezinárodní rozměr; s politováním 

konstatuje, že členské státy nepostupují 

vůči všem těmto jurisdikcím koordinovaně, 

nejen pokud jde o společné kroky nebo 

reakci na tuto škodlivou praxi, ale také 

pokud jde o jejich vyhledávání 

a o příslušná kritéria, a to navzdory snahám 

Komise; jednoznačně proto podporuje 

návrh Komise z roku 2012, který obsahuje 

podstatná kritéria, která mají kromě 

transparentnosti a výměny informací 

zajistit spravedlivou soutěž, a dále 

podporuje nedávné zveřejnění seznamu 

nespolupracujících jurisdikcí v rámci 

daňového balíčku Komise ze dne 

17. června 2015, který byl sestaven 

po zavedení postupu „společného 

jmenovatele“ na základě seznamů 

existujících na úrovni členských států; 

zdůrazňuje, že vytvoření tohoto seznamu je 

základní podmínkou k přijetí vhodných 

kroků proti těmto jurisdikcím; 

60. zdůrazňuje, že daňová hospodářská 

soutěž se zdaleka neomezuje pouze 

na členské státy, včetně jejich závislých 

nebo přidružených území, a že většina 

posuzovaných postupů má v důsledku 

přesouvání zisků do jurisdikcí s žádnými 

nebo jen nízkými daněmi nebo do tajných 

jurisdikcí, kde často nedochází k žádné 

významnější hospodářské činnosti, 

mezinárodní rozměr; s politováním 

konstatuje, že členské státy nepostupují 

vůči všem těmto jurisdikcím koordinovaně, 

nejen pokud jde o společné kroky nebo 

reakci na tuto škodlivou praxi, ale také 

pokud jde o jejich vyhledávání 

a o příslušná kritéria, a to navzdory snahám 

Komise; jednoznačně proto podporuje 

návrh Komise z roku 2012, který obsahuje 

podstatná kritéria, která mají kromě 

transparentnosti a výměny informací 

zajistit spravedlivou soutěž, a dále 

podporuje nedávné zveřejnění seznamu 

nespolupracujících jurisdikcí v rámci 

daňového balíčku Komise ze dne 

17. června 2015, který byl sestaven 

po zavedení postupu „společného 

jmenovatele“ na základě seznamů 

existujících na úrovni členských států; 

zdůrazňuje, že vytvoření tohoto seznamu je 

základní podmínkou k přijetí vhodných 

kroků proti těmto jurisdikcím; je 

přesvědčen, že tento seznam by měl být 

první iterací postupu, který vyústí 

v důslednou a objektivní definici 

„daňových rájů“, z níž pak mohou 

vycházet další seznamy; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  518 

Emmanuel Maurel 

 

Návrh usnesení 

Bod 60 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

60. zdůrazňuje, že daňová hospodářská 

soutěž se zdaleka neomezuje pouze 

na členské státy, včetně jejich závislých 

nebo přidružených území, a že většina 

posuzovaných postupů má v důsledku 

přesouvání zisků do jurisdikcí s žádnými 

nebo jen nízkými daněmi nebo do tajných 

jurisdikcí, kde často nedochází k žádné 

významnější hospodářské činnosti, 

mezinárodní rozměr; s politováním 

konstatuje, že členské státy nepostupují 

vůči všem těmto jurisdikcím koordinovaně, 

nejen pokud jde o společné kroky nebo 

reakci na tuto škodlivou praxi, ale také 

pokud jde o jejich vyhledávání 

a o příslušná kritéria, a to navzdory snahám 

Komise; jednoznačně proto podporuje 

návrh Komise z roku 2012, který obsahuje 

podstatná kritéria, která mají kromě 

transparentnosti a výměny informací 

zajistit spravedlivou soutěž, a dále 

podporuje nedávné zveřejnění seznamu 

nespolupracujících jurisdikcí v rámci 

daňového balíčku Komise ze dne 

17. června 2015, který byl sestaven 

po zavedení postupu „společného 

jmenovatele“ na základě seznamů 

existujících na úrovni členských států; 

zdůrazňuje, že vytvoření tohoto seznamu je 

základní podmínkou k přijetí vhodných 

kroků proti těmto jurisdikcím; 

60. zdůrazňuje, že daňová hospodářská 

soutěž se zdaleka neomezuje pouze 

na členské státy, včetně jejich závislých 

nebo přidružených území, a že většina 

posuzovaných postupů má v důsledku 

přesouvání zisků do jurisdikcí s žádnými 

nebo jen nízkými daněmi nebo do tajných 

jurisdikcí, kde často nedochází k žádné 

významnější hospodářské činnosti, 

mezinárodní rozměr; s politováním 

konstatuje, že členské státy nepostupují 

vůči všem těmto jurisdikcím koordinovaně, 

nejen pokud jde o společné kroky nebo 

reakci na tuto škodlivou praxi, ale také 

pokud jde o jejich vyhledávání 

a o příslušná kritéria, a to navzdory snahám 

Komise; jednoznačně proto podporuje 

návrh Komise z roku 2012, který obsahuje 

podstatná kritéria, která mají kromě 

transparentnosti a výměny informací 

zajistit spravedlivou soutěž, a dále 

podporuje nedávné zveřejnění seznamu 

nespolupracujících jurisdikcí v rámci 

daňového balíčku Komise ze dne 

17. června 2015, který byl sestaven 

po zavedení postupu „společného 

jmenovatele“ na základě seznamů 

existujících na úrovni členských států; 

zdůrazňuje, že vytvoření tohoto seznamu 

musí bezpodmínečně doplnit odpovídající 

preventivní opatření, jako je ukončení 

režimů mateřských a dceřiných 

společností nebo daň vybíraná srážkou 

z odlivu finančních prostředků 

z členského státu EU do těchto jurisdikcí; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  519 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Návrh usnesení 

Bod 60 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 60a. zdůrazňuje, že kritéria pro uvedení 

na takový seznam by měla být jasně 

definována předem a měly by být zřejmé 

důsledky nedodržení těchto požadavků; 

zdůrazňuje, že vývoj v rámci světového 

fóra OECD je třeba pečlivě monitorovat; 

zdůrazňuje dále, že seznam by měl 

zahrnovat pouze třetí země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  520 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 60 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 60a. domnívá se, že mimořádně 

negativním jevem je chování některých 

královských a závislých území, která 

v rámci Unie fungují jako daňové ráje 

a která sama sebe propagují jako 

střediska umožňující vyhnutí se daňovým 

povinnostem, v nichž jsou daně 

právnických osob téměř nulové a v nichž 

má sídlo více společností, než v nich žije 

obyvatel, přičemž tyto společnosti obecně 

nemají žádné zaměstnance;     

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  521 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 
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Návrh usnesení 

Bod 61 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

61. zdůrazňuje, že se na základě činnosti 

OECD v této oblasti podařilo dosáhnout 

řady pozoruhodných výsledků, pokud jde 

o transparentnost a výměnu informací; 

vítá zejména podepsání mnohostranné 

Úmluvy OECD o vzájemné správní 

pomoci v daňových záležitostech 

(tzv. „společné úmluvy“), kterou k červnu 

2015 podepsalo téměř 100 zemí a kterou se 

řídí správní spolupráce mezi státy 

při vyměřování a výběru daní, zejména 

s ohledem na boj proti vyhýbání se 

daňovým povinnostem a proti daňovým 

únikům; 

61. zdůrazňuje, že se na základě činnosti 

OECD v této oblasti podařilo dosáhnout 

výsledků pouze na papíře, že však 

podepsání mnohostranné Úmluvy OECD 

o vzájemné správní pomoci v daňových 

záležitostech (tzv. „společné úmluvy“), 

kterou k červnu 2015 podepsalo téměř 

100 zemí a kterou se řídí správní 

spolupráce mezi státy při vyměřování 

a výběru daní, zejména s ohledem na boj 

proti vyhýbání se daňovým povinnostem 

a proti daňovým únikům, neumožnilo 

dosáhnout v rámci tohoto boje 

významného posunu vpřed v praxi; je 

v této souvislosti znepokojen rozšířenou 

praxí vynalézavého obcházení pravidel, 

kdy státy dodržují mezinárodní normy jen 

teoreticky, aniž by však změnily svůj 

přístup ke zdaňování podniků v praxi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  522 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 61 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

61. zdůrazňuje, že se na základě činnosti 

OECD v této oblasti podařilo dosáhnout 

řady pozoruhodných výsledků, pokud jde 

o transparentnost a výměnu informací; vítá 

zejména podepsání mnohostranné Úmluvy 

OECD o vzájemné správní pomoci 

v daňových záležitostech (tzv. „společné 

úmluvy“), kterou k červnu 2015 podepsalo 

téměř 100 zemí a kterou se řídí správní 

61. zdůrazňuje, že se na základě činnosti 

OECD v této oblasti podařilo na 

celosvětové úrovni pokročit v práci, pokud 

jde o transparentnost a výměnu informací, 

že ale vykazuje značné rezervy; vítá 

zejména podepsání mnohostranné Úmluvy 

OECD o vzájemné správní pomoci 

v daňových záležitostech (tzv. „společné 

úmluvy“), kterou k červnu 2015 podepsalo 
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spolupráce mezi státy při vyměřování 

a výběru daní, zejména s ohledem na boj 

proti vyhýbání se daňovým povinnostem 

a proti daňovým únikům; 

téměř 100 zemí a kterou se řídí správní 

spolupráce mezi státy při vyměřování 

a výběru daní, zejména s ohledem na boj 

proti vyhýbání se daňovým povinnostem 

a proti daňovým únikům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  523 

Brian Hayes 

 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. zdůrazňuje však, že práce OECD 

na jejím předchozím seznamu 

nespolupracujících jurisdikcí byla 

založena na politickém procesu, který vedl 

ke svévolným kompromisům již 

při stanovování kritérií pro sestavení 

seznamu, jako např. požadavek 

na uzavření daňových dohod se 12 dalšími 

zeměmi, což vedlo k tomu, že se 

na seznam jako nespolupracující daňový 

ráj nedostala žádná jurisdikce; 

zdůrazňuje, že stávající přístup této 

organizace je stále založen na kritériích, 

která se týkají daňové transparentnosti 

a výměny informací a nejsou dostatečně 

komplexní na to, aby postihly škodlivost 

určitých daňových praktik; podotýká, že 

nehledě na zásluhy OECD ztrácí její 

postup při zjišťování daňových jurisdikcí, 

které slouží jako základ vyhýbání se 

daňovým povinnostem a škodlivé daňové 

konkurence na celém světě, na významu; 

zdůrazňuje zejména, že tento přístup 

nezahrnuje žádné kvalitativní ukazatele 

pro objektivní posuzování dodržování 

postupů řádné správy ani se nezabývá 

kvantitativními údaji, jako jsou 

zaznamenané zisky, příchozí a odchozí 

finanční toky a jejich spojitost nebo 

nedostatek spojitosti s reálnou 

vypouští se 
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hospodářskou situací v dané jurisdikci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  524 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. zdůrazňuje však, že práce OECD 

na jejím předchozím seznamu 

nespolupracujících jurisdikcí byla založena 

na politickém procesu, který vedl 

ke svévolným kompromisům již 

při stanovování kritérií pro sestavení 

seznamu, jako např. požadavek na uzavření 

daňových dohod se 12 dalšími zeměmi, což 

vedlo k tomu, že se na seznam jako 

nespolupracující daňový ráj nedostala 

žádná jurisdikce; zdůrazňuje, že stávající 

přístup této organizace je stále založen 

na kritériích, která se týkají daňové 

transparentnosti a výměny informací 

a nejsou dostatečně komplexní na to, aby 

postihly škodlivost určitých daňových 

praktik; podotýká, že nehledě na zásluhy 

OECD ztrácí její postup při zjišťování 

daňových jurisdikcí, které slouží jako 

základ vyhýbání se daňovým povinnostem 

a škodlivé daňové konkurence na celém 

světě, na významu; zdůrazňuje zejména, že 

tento přístup nezahrnuje žádné kvalitativní 

ukazatele pro objektivní posuzování 

dodržování postupů řádné správy ani se 

nezabývá kvantitativními údaji, jako jsou 

zaznamenané zisky, příchozí a odchozí 

finanční toky a jejich spojitost nebo 

nedostatek spojitosti s reálnou 

hospodářskou situací v dané jurisdikci; 

62. zdůrazňuje však, že práce OECD 

na jejím předchozím seznamu 

nespolupracujících jurisdikcí byla založena 

na politickém procesu, který vedl 

ke svévolným kompromisům již 

při stanovování kritérií pro sestavení 

seznamu, jako např. požadavek na uzavření 

daňových dohod se 12 dalšími zeměmi, což 

vedlo k tomu, že se na seznam jako 

nespolupracující daňový ráj nedostala 

žádná jurisdikce; zdůrazňuje, že stávající 

přístup této organizace je stále založen 

na kritériích, která se týkají daňové 

transparentnosti a výměny informací 

a nejsou dostatečně komplexní na to, aby 

postihly škodlivost určitých daňových 

praktik; podotýká, že nehledě na zásluhy 

OECD ztrácí její postup při zjišťování 

daňových jurisdikcí, které slouží jako 

základ vyhýbání se daňovým povinnostem 

a škodlivé daňové konkurence na celém 

světě, na významu; zdůrazňuje zejména, že 

tento přístup nezahrnuje žádné kvalitativní 

ukazatele pro objektivní posuzování 

dodržování postupů řádné správy ani se 

nezabývá kvantitativními údaji, jako jsou 

zaznamenané zisky, příchozí a odchozí 

finanční toky a jejich spojitost nebo 

nedostatek spojitosti s reálnou 

hospodářskou situací v dané jurisdikci; 

vyjadřuje kromě toho politování nad tím, 

že nedostatek objektivních kritérií věcné 

podstaty v definici daňových rájů otevírá 

možnost dohodám nedaňového a dokonce 
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i geopolitického charakteru;    

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  525 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. zdůrazňuje však, že práce OECD 

na jejím předchozím seznamu 

nespolupracujících jurisdikcí byla založena 

na politickém procesu, který vedl 

ke svévolným kompromisům již 

při stanovování kritérií pro sestavení 

seznamu, jako např. požadavek na uzavření 

daňových dohod se 12 dalšími zeměmi, což 

vedlo k tomu, že se na seznam jako 

nespolupracující daňový ráj nedostala 

žádná jurisdikce; zdůrazňuje, že stávající 

přístup této organizace je stále založen 

na kritériích, která se týkají daňové 

transparentnosti a výměny informací 

a nejsou dostatečně komplexní na to, aby 

postihly škodlivost určitých daňových 

praktik; podotýká, že nehledě na zásluhy 

OECD ztrácí její postup při zjišťování 

daňových jurisdikcí, které slouží jako 

základ vyhýbání se daňovým povinnostem 

a škodlivé daňové konkurence na celém 

světě, na významu; zdůrazňuje zejména, že 

tento přístup nezahrnuje žádné kvalitativní 

ukazatele pro objektivní posuzování 

dodržování postupů řádné správy ani se 

nezabývá kvantitativními údaji, jako jsou 

zaznamenané zisky, příchozí a odchozí 

finanční toky a jejich spojitost nebo 

nedostatek spojitosti s reálnou 

hospodářskou situací v dané jurisdikci; 

62. zdůrazňuje však, že práce OECD 

na jejím předchozím seznamu 

nespolupracujících jurisdikcí byla založena 

na politickém procesu, který vedl 

ke svévolným kompromisům již 

při stanovování kritérií pro sestavení 

seznamu, jako např. požadavek na uzavření 

daňových dohod se 12 dalšími zeměmi, což 

vedlo k tomu, že se na seznam jako 

nespolupracující daňový ráj nedostala 

žádná jurisdikce; zdůrazňuje, že stávající 

přístup této organizace je stále založen 

na kritériích, která se týkají daňové 

transparentnosti a výměny informací 

a nejsou dostatečně komplexní na to, aby 

postihly škodlivost určitých daňových 

praktik, jako jsou např. téměř nulové 

sazby daně z příjmů právnických osob 

a vyloučení kritéria dostatečné 

ekonomické podstaty; podotýká, že 

nehledě na zásluhy OECD ztrácí její 

postup při zjišťování daňových jurisdikcí, 

které slouží jako základ vyhýbání se 

daňovým povinnostem a škodlivé daňové 

konkurence na celém světě, na významu; 

zdůrazňuje zejména, že tento přístup 

nezahrnuje žádné kvalitativní ukazatele 

pro objektivní posuzování dodržování 

postupů řádné správy ani se nezabývá 

kvantitativními údaji, jako jsou 

zaznamenané zisky, příchozí a odchozí 

finanční toky a jejich spojitost nebo 

nedostatek spojitosti s reálnou 

hospodářskou situací v dané jurisdikci; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  526 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Návrh usnesení 

Bod 63 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

63. zdůrazňuje však, že tyto seznamy lze 

používat na úrovni členských států 

za účelem uplatňování vlastních předpisů 

na ochranu hospodářství a proti vyhýbání 

se daňovým povinnostem vůči třetím 

zemím (jako je omezení výhod, 

uplatňování testu hlavního účelu, pravidla 

týkající se ovládaných zahraničních firem 

apod.) a že omezení těchto seznamů může 

proto vést také k omezení působnosti 

a účinnosti opatření členských států 

zaměřených na boj proti škodlivým 

daňovým praktikám; 

63. zdůrazňuje však, že tyto seznamy lze 

používat na úrovni členských států 

za účelem uplatňování vlastních předpisů 

na ochranu hospodářství a proti vyhýbání 

se daňovým povinnostem vůči třetím 

zemím (jako je omezení výhod, 

uplatňování testu hlavního účelu, pravidla 

týkající se ovládaných zahraničních firem, 

pravidla pro investice do nástrojů 

soukromého kapitálu stanovená veřejnými 

rozvojovými finančními institucemi apod.) 

a že omezení těchto seznamů může proto 

vést také k omezení působnosti a účinnosti 

opatření členských států zaměřených na boj 

proti škodlivým daňovým praktikám; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  527 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 64 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

64. je přesvědčen o tom, že zajištění 

spravedlivé hospodářské soutěže 

na vnitřním trhu a ochrana daňového 

základu členských států závisí do velké 

míry na řešení nejslabšího článku, pokud 

jde o interakce s jurisdikcemi s nízkými 

nebo žádnými daněmi či tajnými 

64. je přesvědčen o tom, že zajištění 

spravedlivé hospodářské soutěže 

na vnitřním trhu a ochrana daňového 

základu členských států závisí do velké 

míry na řešení nejslabšího článku, pokud 

jde o interakce s jurisdikcemi s nízkými 

nebo žádnými daněmi či tajnými 
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jurisdikcemi, jelikož nehledě na jejich 

daňovou praxi rozšiřuje možnost úniků 

daní do třetích zemí (tj. neexistence 

srážkové daně) podstatným způsobem 

možnosti vyhýbání se daňovým 

povinnostem v rámci EU; 

jurisdikcemi, jelikož nehledě na jejich 

daňovou praxi rozšiřuje možnost úniků 

daní do třetích zemí (tj. neexistence 

srážkové daně) podstatným způsobem 

možnosti vyhýbání se daňovým 

povinnostem v rámci EU; zdůrazňuje, že 

vzhledem k návrhům týkajícím se 

problému oslabování daňové základny 

a přesouvání zisku[1] mohou členské státy 

předcházet kupčení se smlouvami 

a dalšími formami považovanými za 

zneužití smluv tak, že změní smlouvy 

o zdanění, které uzavřely se třetími 

zeměmi, jež příliš často svá práva na 

zdanění převádějí jinam a snižují platby 

srážkových daní za rozvojové země;  

navrhuje, aby byla zavedena evropská 

vzorová úmluva o daních, která by mohla 

v případě všech nebo pro začátek několika 

členských států nahradit tisíce 

dvoustranných dohod, a tudíž snížit 

byrokratickou zátěž a zacelit právní 

mezery;  

 [1] 

http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-

discussion-draft-beps-action-6-prevent-

treaty-abuse.pdf 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  528 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 64 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

64. je přesvědčen o tom, že zajištění 

spravedlivé hospodářské soutěže 

na vnitřním trhu a ochrana daňového 

základu členských států závisí do velké 

míry na řešení nejslabšího článku, pokud 

jde o interakce s jurisdikcemi s nízkými 

nebo žádnými daněmi či tajnými 

64. je přesvědčen o tom, že zajištění 

spravedlivé hospodářské soutěže 

na vnitřním trhu a ochrana daňového 

základu členských států závisí do velké 

míry na řešení nejslabšího článku, pokud 

jde o interakce s jurisdikcemi s nízkými 

nebo žádnými daněmi či tajnými 

http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-discussion-draft-beps-action-6-prevent-treaty-abuse.pdf
http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-discussion-draft-beps-action-6-prevent-treaty-abuse.pdf
http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-discussion-draft-beps-action-6-prevent-treaty-abuse.pdf
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jurisdikcemi, jelikož nehledě na jejich 

daňovou praxi rozšiřuje možnost úniků 

daní do třetích zemí (tj. neexistence 

srážkové daně) podstatným způsobem 

možnosti vyhýbání se daňovým 

povinnostem v rámci EU; 

jurisdikcemi, jelikož nehledě na jejich 

daňovou praxi rozšiřuje možnost úniků 

daní do třetích zemí (tj. neexistence 

srážkové daně na vnější hranici) 

podstatným způsobem možnosti vyhýbání 

se daňovým povinnostem v rámci EU; 

navrhuje, aby na nespolupracující 

jurisdikce byly uplatňovány postihy;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  529 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 64 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

64. je přesvědčen o tom, že zajištění 

spravedlivé hospodářské soutěže 

na vnitřním trhu a ochrana daňového 

základu členských států závisí do velké 

míry na řešení nejslabšího článku, pokud 

jde o interakce s jurisdikcemi s nízkými 

nebo žádnými daněmi či tajnými 

jurisdikcemi, jelikož nehledě na jejich 

daňovou praxi rozšiřuje možnost úniků 

daní do třetích zemí (tj. neexistence 

srážkové daně) podstatným způsobem 

možnosti vyhýbání se daňovým 

povinnostem v rámci EU; 

64. je přesvědčen o tom, že zajištění 

spravedlivé hospodářské soutěže 

na vnitřním trhu a ochrana daňového 

základu členských států závisí do velké 

míry na řešení nejslabšího článku, pokud 

jde o interakce s jurisdikcemi s nízkými 

nebo žádnými daněmi či tajnými 

jurisdikcemi, přičemž je třeba mít na 

paměti, že daňové sazby spadají do 

pravomoci členských států, jelikož nehledě 

na jejich daňovou praxi rozšiřuje možnost 

úniků daní do třetích zemí (tj. neexistence 

srážkové daně) podstatným způsobem 

možnosti vyhýbání se daňovým 

povinnostem v rámci EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  530 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva 

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Návrh usnesení 

Bod 64 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

64. je přesvědčen o tom, že zajištění 

spravedlivé hospodářské soutěže 

na vnitřním trhu a ochrana daňového 

základu členských států závisí do velké 

míry na řešení nejslabšího článku, pokud 

jde o interakce s jurisdikcemi s nízkými 

nebo žádnými daněmi či tajnými 

jurisdikcemi, jelikož nehledě na jejich 

daňovou praxi rozšiřuje možnost úniků 

daní do třetích zemí (tj. neexistence 

srážkové daně) podstatným způsobem 

možnosti vyhýbání se daňovým 

povinnostem v rámci EU; 

64. je přesvědčen o tom, že zajištění 

spravedlivé hospodářské soutěže 

na vnitřním trhu a ochrana daňového 

základu členských států závisí do velké 

míry na řešení nejslabšího článku, pokud 

jde o interakce s jurisdikcemi s nízkými 

nebo žádnými daněmi či tajnými 

jurisdikcemi, jelikož nehledě na jejich 

daňovou praxi rozšiřuje možnost úniků 

daní do třetích zemí podstatným způsobem 

možnosti vyhýbání se daňovým 

povinnostem v rámci EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  531 

Paul Tang 

 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. zdůrazňuje, že koordinovaný postup 

členských států vůči rozvojovým 

i rozvinutým zemím by se mohl v boji proti 

škodlivým praktikám a při podpoře větší 

reciprocity v daňových záležitostech 

ukázat jako daleko účinnější; 

65. zdůrazňuje, že koordinovaný postup 

členských států vůči rozvojovým 

i rozvinutým zemím by se s ohledem na 

stávající dvoustranné daňové dohody 

mohl v boji proti škodlivým praktikám 

a při podpoře větší reciprocity v daňových 

záležitostech ukázat jako daleko účinnější; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  532 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 66 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

66. zdůrazňuje, že v reakci na tlak ze 

strany EU a skupiny G20 na zajištění větší 

daňové transparentnosti a v souvislosti 

s finanční a hospodářskou krizí některé 

třetí země nakonec s EU podepsaly dohody 

o výměně informací o daních, což by mělo 

zlepšit spolupráci s těmito zeměmi; 

poukazuje na to, že v případě Švýcarska 

byla dohoda podepsána v květnu 2015, 

po dlouhém „přechodném“ období, po 

které tento důležitý obchodní partner EU 

v důsledku svého dlouhodobého statusu 

kandidátské země využíval zvýhodněný 

přístup k jednotnému trhu, avšak zároveň 

odmítal spolupráci v jiných oblastech, 

zejména v oblasti daní; 

66. zdůrazňuje, že v reakci na tlak ze 

strany EU a skupiny G20 na zajištění větší 

daňové transparentnosti a v souvislosti 

s finanční a hospodářskou krizí některé 

třetí země nakonec s EU podepsaly dohody 

o výměně informací o daních, což by mělo 

zlepšit spolupráci s těmito zeměmi; 

poukazuje na to, že v případě Švýcarska 

byla dohoda podepsána v květnu 2015, 

po dlouhém „přechodném“ období, po 

které tento důležitý obchodní partner EU 

v důsledku svého dlouhodobého statusu 

kandidátské země využíval zvýhodněný 

přístup k jednotnému trhu, avšak zároveň 

odmítal spolupráci v jiných oblastech, 

zejména v oblasti daní; zdůrazňuje riziko, 

že ačkoliv se Švýcarsko zavazuje 

k automatické výměně informací, zároveň 

uplatňuje jiná, v budoucnu potenciálně 

škodlivá daňová opatření; doufá, že 

švýcarské orgány ratifikují a zavedou do 

vnitrostátních právních předpisů novou 

dohodu v co nejbližší době, aby byla 

automatická výměna informací uvedena 

do praxe;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  533 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Návrh usnesení 

Bod 66 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

66. zdůrazňuje, že v reakci na tlak ze 

strany EU a skupiny G20 na zajištění větší 

daňové transparentnosti a v souvislosti 

s finanční a hospodářskou krizí některé 

třetí země nakonec s EU podepsaly dohody 

o výměně informací o daních, což by mělo 

zlepšit spolupráci s těmito zeměmi; 

poukazuje na to, že v případě Švýcarska 

66. zdůrazňuje, že v reakci na tlak ze 

strany EU a skupiny G20 na zajištění větší 

daňové transparentnosti a v souvislosti 

s finanční a hospodářskou krizí některé 

třetí země nakonec s EU podepsaly dohody 

o výměně informací o daních, což by mělo 

zlepšit spolupráci s těmito zeměmi; 

poukazuje na to, že v případě Švýcarska 
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byla dohoda podepsána v květnu 2015, 

po dlouhém „přechodném“ období, po 

které tento důležitý obchodní partner EU 

v důsledku svého dlouhodobého statusu 

kandidátské země využíval zvýhodněný 

přístup k jednotnému trhu, avšak zároveň 

odmítal spolupráci v jiných oblastech, 

zejména v oblasti daní; 

byla dohoda podepsána v květnu 2015, 

po dlouhém „přechodném“ období, po 

které tento důležitý obchodní partner EU 

využíval zvýhodněný přístup k jednotnému 

trhu, avšak zároveň odmítal spolupráci 

v jiných oblastech, zejména v oblasti daní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  534 

Thomas Mann 

 

Návrh usnesení 

Bod 66 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

66. zdůrazňuje, že v reakci na tlak ze 

strany EU a skupiny G20 na zajištění větší 

daňové transparentnosti a v souvislosti 

s finanční a hospodářskou krizí některé 

třetí země nakonec s EU podepsaly dohody 

o výměně informací o daních, což by mělo 

zlepšit spolupráci s těmito zeměmi; 

poukazuje na to, že v případě Švýcarska 

byla dohoda podepsána v květnu 2015, 

po dlouhém „přechodném“ období, po 

které tento důležitý obchodní partner EU 

v důsledku svého dlouhodobého statusu 

kandidátské země využíval zvýhodněný 

přístup k jednotnému trhu, avšak zároveň 

odmítal spolupráci v jiných oblastech, 

zejména v oblasti daní; 

66. zdůrazňuje, že v reakci na tlak ze 

strany EU a skupiny G20 na zajištění větší 

daňové transparentnosti a v souvislosti 

s finanční, hospodářskou a dluhovou krizí 

některé třetí země nakonec s EU podepsaly 

dohody o výměně informací o daních, což 

by mělo zlepšit spolupráci s těmito 

zeměmi; poukazuje na to, že v případě 

Švýcarska byla dohoda podepsána v květnu 

2015, po dlouhém „přechodném“ období, 

po které tento důležitý obchodní partner 

EU v důsledku svého dlouhodobého 

statusu kandidátské země využíval 

zvýhodněný přístup k jednotnému trhu, 

avšak zároveň odmítal spolupráci v jiných 

oblastech, zejména v oblasti daní; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  535 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 66 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 66a. konstatuje, že navzdory pokračujícím 

jednáním je pokrok při podepisování 

podobných dohod o spolupráci se San 

Marinem, Monakem, Lichtenštejnskem 

a Andorrou pomalý;  vyjadřuje politování 

nad tím, že Evropská komise nemá 

podobný evropský mandát k vyjednávání 

dohod o automatické výměně informací se 

zámořskými územími, na něž se 

v současnosti vztahuje směrnice EU 

o zdanění příjmů z úspor;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  536 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 66 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 66b. vítá, že Spojené státy americké stojí 

v čele boje proti daňovým podvodům 

a daňovým únikům, zejména vůči těm 

bankám a finančním institucím, jež 

usnadňují praxi vyhýbání se daňovým 

povinnostem, avšak vyjadřuje politování 

nad tím, že opatření Spojených států ke 

shromažďování informací o skutečném 

vlastnictví jsou do velké míry 

jednostranná a že některé státy v USA, 

jako např. Delaware, nabízejí vysoký 

stupeň zachování obchodního tajemství;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  537 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 
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Návrh usnesení 

Bod 67 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

67. se znepokojením konstatuje, že 

u mnoha rozvojových zemí existuje 

nebezpečí, že v nich bude docházet 

k vyhýbání se daňovým povinnostem 

ze strany podniků a že hlavní příčinou 

nevybraných příjmů v rozpočtu 

rozvojových zemí je využívání převodních 

cen ze strany nadnárodních společností27 ; 

zdůrazňuje navíc, že tyto země mají vůči 

některým nadnárodním společnostem nebo 

přímým zahraničním investorům, kteří 

hledají nejsnazší možnost, jak ve světě 

získat daňové subvence a možnost 

osvobození od daní, velmi slabou 

vyjednávací pozici; odsuzuje skutečnost, že 

podle některých odhadů28 dosahují tyto 

ztráty rozpočtu jednotlivých států přibližně 

125 mld. EUR daňových příjmů ročně; 

67. se znepokojením konstatuje, že 

u mnoha rozvojových zemí existuje 

nebezpečí, že v nich bude docházet 

k vyhýbání se daňovým povinnostem 

ze strany podniků a že hlavní příčinou 

nevybraných příjmů v rozpočtu 

rozvojových zemí je využívání převodních 

cen ze strany nadnárodních společností27; 

zdůrazňuje navíc, že tyto země mají vůči 

některým nadnárodním společnostem nebo 

přímým zahraničním investorům, kteří 

hledají nejsnazší možnost, jak ve světě 

získat daňové subvence a možnost 

osvobození od daní, velmi slabou 

vyjednávací pozici; odsuzuje skutečnost, že 

podle některých odhadů28 dosahují tyto 

ztráty rozpočtu jednotlivých států přibližně 

125 mld. EUR daňových příjmů ročně; 

dále odsuzuje skutečnost, že daňové 

dohody s rozvojovými zeměmi umožňují 

převod práva na zdanění z rozvojových 

zemí a současně také snižují srážkovou 

daň;    

__________________ __________________ 

27 Studie „Mobilizace daňových příjmů 

v rozvojových zemích: problémy a výzvy“, 

Evropský parlament, duben 2014. 

27 Studie „Mobilizace daňových příjmů 

v rozvojových zemích: problémy a výzvy“, 

Evropský parlament, duben 2014. 

28 Zpráva organizace Christian Aid, 2008. 28 Zpráva organizace Christian Aid, 2008. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  538 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 67 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

67. se znepokojením konstatuje, že 

u mnoha rozvojových zemí existuje 

nebezpečí, že v nich bude docházet 

k vyhýbání se daňovým povinnostem 

ze strany podniků a že hlavní příčinou 

nevybraných příjmů v rozpočtu 

rozvojových zemí je využívání převodních 

cen ze strany nadnárodních společností27; 

zdůrazňuje navíc, že tyto země mají vůči 

některým nadnárodním společnostem nebo 

přímým zahraničním investorům, kteří 

hledají nejsnazší možnost, jak ve světě 

získat daňové subvence a možnost 

osvobození od daní, velmi slabou 

vyjednávací pozici; odsuzuje skutečnost, že 

podle některých odhadů28 dosahují tyto 

ztráty rozpočtu jednotlivých států přibližně 

125 mld. EUR daňových příjmů ročně; 

67. se znepokojením konstatuje, že 

u mnoha rozvojových zemí existuje 

nebezpečí, že v nich bude docházet 

k vyhýbání se daňovým povinnostem 

ze strany podniků a že hlavní příčinou 

nevybraných příjmů v rozpočtu 

rozvojových zemí je využívání převodních 

cen ze strany nadnárodních společností27; 

zdůrazňuje navíc, že tyto země mají vůči 

některým nadnárodním společnostem nebo 

přímým zahraničním investorům, kteří 

hledají nejsnazší možnost, jak ve světě 

získat daňové subvence a možnost 

osvobození od daní, velmi slabou 

vyjednávací pozici; odsuzuje skutečnost, že 

podle některých odhadů28 dosahují tyto 

ztráty rozpočtu jednotlivých států přibližně 

125 mld. EUR daňových příjmů ročně; 

varuje před tím, že pokud se okamžitě 

nepodniknou nějaké kroky, hrozí riziko, 

že některé tyto rozvojové země se stanou 

daňovými ráji budoucnosti;  

__________________ __________________ 

27 Studie „Mobilizace daňových příjmů 

v rozvojových zemích: problémy a výzvy“, 

Evropský parlament, duben 2014. 

27 Studie „Mobilizace daňových příjmů 

v rozvojových zemích: problémy a výzvy“, 

Evropský parlament, duben 2014. 

28 Zpráva organizace Christian Aid, 2008. 28 Zpráva organizace Christian Aid, 2008. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  539 

Ulla Tørnæs 

 

Návrh usnesení 

Bod 67 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

67. se znepokojením konstatuje, že 

u mnoha rozvojových zemí existuje 

nebezpečí, že v nich bude docházet 

k vyhýbání se daňovým povinnostem 

ze strany podniků a že hlavní příčinou 

67. se znepokojením konstatuje, že 

u mnoha rozvojových zemí existuje 

nebezpečí, že v nich bude docházet 

k vyhýbání se daňovým povinnostem 

ze strany podniků a že hlavní příčinou 
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nevybraných příjmů v rozpočtu 

rozvojových zemí je využívání převodních 

cen ze strany nadnárodních společností27; 

zdůrazňuje navíc, že tyto země mají vůči 

některým nadnárodním společnostem nebo 

přímým zahraničním investorům, kteří 

hledají nejsnazší možnost, jak ve světě 

získat daňové subvence a možnost 

osvobození od daní, velmi slabou 

vyjednávací pozici; odsuzuje skutečnost, že 

podle některých odhadů28 dosahují tyto 

ztráty rozpočtu jednotlivých států přibližně 

125 mld. EUR daňových příjmů ročně; 

nevybraných příjmů v rozpočtu 

rozvojových zemí je využívání převodních 

cen ze strany nadnárodních společností27; 

zdůrazňuje navíc, že tyto země mají vůči 

některým nadnárodním společnostem nebo 

přímým zahraničním investorům velmi 

slabou vyjednávací pozici; odsuzuje 

skutečnost, že podle některých odhadů28 

dosahují tyto ztráty rozpočtu jednotlivých 

států přibližně 125 mld. EUR daňových 

příjmů ročně; 

__________________ __________________ 

27 Studie „Mobilizace daňových příjmů 

v rozvojových zemích: problémy a výzvy“, 

Evropský parlament, duben 2014. 

27 Studie „Mobilizace daňových příjmů 

v rozvojových zemích: problémy a výzvy“, 

Evropský parlament, duben 2014. 

28 Zpráva organizace Christian Aid, 2008. 28 Zpráva organizace Christian Aid, 2008. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  540 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 67 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

67. se znepokojením konstatuje, že 

u mnoha rozvojových zemí existuje 

nebezpečí, že v nich bude docházet 

k vyhýbání se daňovým povinnostem 

ze strany podniků a že hlavní příčinou 

nevybraných příjmů v rozpočtu 

rozvojových zemí je využívání převodních 

cen ze strany nadnárodních společností27; 

zdůrazňuje navíc, že tyto země mají vůči 

některým nadnárodním společnostem nebo 

přímým zahraničním investorům, kteří 

hledají nejsnazší možnost, jak ve světě 

získat daňové subvence a možnost 

osvobození od daní, velmi slabou 

vyjednávací pozici; odsuzuje skutečnost, že 

67. se znepokojením konstatuje, že 

u mnoha rozvojových zemí existuje 

nebezpečí, že v nich bude docházet 

k vyhýbání se daňovým povinnostem 

ze strany podniků a že hlavní příčinou 

nevybraných příjmů v rozpočtu 

rozvojových zemí je využívání převodních 

cen ze strany nadnárodních společností27; 

zdůrazňuje navíc, že tyto země mají vůči 

některým nadnárodním společnostem nebo 

přímým zahraničním investorům, kteří 

hledají nejsnazší možnost, jak ve světě 

získat daňové subvence a možnost 

osvobození od daní, velmi slabou 

vyjednávací pozici; odsuzuje skutečnost, že 
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podle některých odhadů28 dosahují tyto 

ztráty rozpočtu jednotlivých států přibližně 

125 mld. EUR daňových příjmů ročně; 

podle některých odhadů OSN28 dosahují 

tyto ztráty rozpočtu jednotlivých států 

přibližně 91 mld. EUR daňových příjmů 

ročně; 

__________________ __________________ 

27 Studie „Mobilizace daňových příjmů 

v rozvojových zemích: problémy a výzvy“, 

Evropský parlament, duben 2014. 

27 Studie „Mobilizace daňových příjmů 

v rozvojových zemích: problémy a výzvy“, 

Evropský parlament, duben 2014. 

28 Zpráva organizace Christian Aid, 2008.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  541 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 67 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 67a. připomíná členským státům, že jsou 

vázány zásadou soudržnosti politik ve 

prospěch rozvoje zakotvenou ve Smlouvě 

o EU a musí zajistit, aby jejich daňové 

politiky nepodkopávaly cíle EU v oblasti 

rozvoje; vybízí členské státy EU, aby podle 

doporučení MMF provedly analýzu 

vedlejších účinků svých daňových politik 

a jejich dopadu na rozvojové země;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  542 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 67 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 67b. vyvozuje závěr, že vzhledem k tomu, 

že nebyl poskytnut zásadní dokument 

požadovaný výborem, Rada ani Komise 

nerespektovaly zásadu loajální spolupráce 

zakotvenou v Lisabonské smlouvě, což 

Evropskému parlamentu brání v plnění 

jeho úkolů;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  543 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 67 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 67c. vyzývá proto k tomu, aby byly v rámci 

přezkumu interinstitucionální dohody 

mezi orgány EU v oblasti spolupráce 

jasně vymezeny povinnosti Komise, Rady 

a dalších zúčastněných aktérů, kteří jsou 

ve styku s Evropským parlamentem, 

konkrétně pokud jde o předávání 

dokumentů a důkazy předkládané při 

rozpravách ve výborech;     

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  544 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 67 d (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 67d. domnívá se, že je nezbytné prodloužit 

stávající mandát zvláštního výboru 

alespoň do února 2016, aby bylo možné 

obdržet a posoudit v plném rozsahu 

požadovanou dokumentaci a uspořádat 

dodatečná slyšení na základě nově 

získaných důkazů;    

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  545 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 67 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 67e. připomíná, že vyšetřovací výbor by 

býval měl další pravomoci vyžádat si 

dokumentaci a v závislosti na pokroku 

dosaženém ohledně přístupu 

k informacím v dalších týdnech vyzývá 

k tomu, aby se dále vedly diskuse 

o možnosti zřídit vyšetřovací výbor;      

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  546 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – návětí 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

68. s ohledem na mandát, který udělil 

svému zvláštnímu výboru, a nehledě 

na nejrůznější omezení a překážky, 

68. vyjadřuje politování nad tím, že 

vzhledem k nejrůznějším omezením 

a překážkám, s nimiž se zvláštní výbor 
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s nimiž se setkal při svých pracovních 

cestách ke zjištění potřebných údajů, 

dospěl k závěru, že: 

setkal při svých pracovních cestách ke 

zjištění potřebných údajů, se mu 

nepodařilo v plné míře naplnit mandát, 

který mu byl svěřen; dospěl nicméně 

k názoru, že nehledě na tyto potíže:   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh 547 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – návětí 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 

68. s ohledem na mandát, který udělil 

svému zvláštnímu výboru, a nehledě 

na nejrůznější omezení a překážky, s nimiž 

se setkal při svých pracovních cestách ke 

zjištění potřebných údajů, dospěl k závěru, 

že: 

68. s ohledem na mandát, který udělil 

svému zvláštnímu výboru, a nehledě 

na nejrůznější omezení a překážky, s nimiž 

se setkal při svých pracovních cestách ke 

zjištění potřebných údajů, a na 

nedostatečnou spolupráci ze strany 

členských států a ostatních evropských 

orgánů dospěl k závěru, že: 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  548 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – návětí 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

68. s ohledem na mandát, který udělil 

svému zvláštnímu výboru, a nehledě 

na nejrůznější omezení a překážky, s nimiž 

se setkal při svých pracovních cestách ke 

zjištění potřebných údajů, dospěl k závěru, 

že: 

68. s ohledem na mandát, který udělil 

svému zvláštnímu výboru, a nehledě 

na nejrůznější omezení a překážky ze 

strany dalších orgánů EU, některých 

členských států a nadnárodních 

společností, s nimiž se setkal při svých 

pracovních cestách ke zjištění potřebných 

údajů, dospěl k závěru, že: 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  549 

Brian Hayes 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– aniž jsou dotčeny výsledky probíhajícího 

šetření Komise ve věci státní podpory, 

ukazují zjištěné informace, že v některých 

případech členské státy nedodržovaly 

ustanovení čl. 107 odst. 1 SFEU, protože 

zavedly rozhodnutí týkající se daní a jiná 

opatření, která jsou si ve své podstatě 

nebo svým účinkem podobná a která tím, 

že byla výhodná pro některé podniky, 

vedla k narušení hospodářské soutěže 

na vnitřním trhu a ovlivnila obchod mezi 

členskými státy, 

vypouští se 

Or. en 

Pozměňovací návrh  550 

Morten Messerschmidt 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– aniž jsou dotčeny výsledky probíhajícího 

šetření Komise ve věci státní podpory, 

ukazují zjištěné informace, že v některých 

případech členské státy nedodržovaly 

ustanovení čl. 107 odst. 1 SFEU, protože 

zavedly rozhodnutí týkající se daní a jiná 

opatření, která jsou si ve své podstatě nebo 

svým účinkem podobná a která tím, že byla 

výhodná pro některé podniky, vedla 

k narušení hospodářské soutěže 

na vnitřním trhu a ovlivnila obchod mezi 

členskými státy, 

– aniž jsou dotčeny výsledky probíhajícího 

šetření Komise ve věci státní podpory, 

ukazují zjištěné informace, že v některých 

případech členské státy možná v plném 

rozsahu nedodržují ustanovení čl. 107 

odst. 1 SFEU, protože zavedly rozhodnutí 

týkající se daní a jiná opatření, která jsou si 

ve své podstatě nebo svým účinkem 

podobná a která tím, že byla výhodná pro 

některé podniky, mohla vést k narušení 

hospodářské soutěže na vnitřním trhu 

a ovlivnila obchod mezi členskými státy, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  551 

Marian Harkin 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– aniž jsou dotčeny výsledky probíhajícího 

šetření Komise ve věci státní podpory, 

ukazují zjištěné informace, že v některých 

případech členské státy nedodržovaly 

ustanovení čl. 107 odst. 1 SFEU, protože 

zavedly rozhodnutí týkající se daní a jiná 

opatření, která jsou si ve své podstatě nebo 

svým účinkem podobná a která tím, že byla 

výhodná pro některé podniky, vedla 

k narušení hospodářské soutěže 

na vnitřním trhu a ovlivnila obchod mezi 

členskými státy, 

– aniž jsou dotčeny výsledky probíhajícího 

šetření Komise ve věci státní podpory, je 

možné, že členské státy nedodržovaly 

ustanovení čl. 107 odst. 1 SFEU, protože 

zavedly rozhodnutí týkající se daní a jiná 

opatření, která jsou si ve své podstatě nebo 

svým účinkem podobná a která tím, že byla 

výhodná pro některé podniky, vedla 

k narušení hospodářské soutěže 

na vnitřním trhu a ovlivnila obchod mezi 

členskými státy, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  552 

Morten Messerschmidt 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– členské státy plně neprosazovaly článek 

108 SFEU, protože formálně neohlásily 

Komisi všechny své plány týkající se 

poskytování podpory v oblasti daní, a tím 

porušily i odpovídající ustanovení nařízení 

Rady (ES) č. 659/1999; zdůrazňuje, že 

Komise v důsledku toho nebyla schopna 

neustále kontrolovat všechny systémy 

podpory, jak je uvedeno v článku 108 

SFEU, protože alespoň před rokem 2010, 

což je období, na něž se nevztahuje 

probíhající vyšetřování, neměla přístup 

k veškerým důležitým informacím; 

– členské státy možná neprosazovaly plně 

článek 108 SFEU, protože se zdá, že 

formálně neohlásily Komisi všechny své 

plány týkající se poskytování podpory 

v oblasti daní, a tím porušily i odpovídající 

ustanovení nařízení Rady (ES) č. 

659/1999; zdůrazňuje, že Komise 

v důsledku toho nebyla schopna neustále 

kontrolovat všechny systémy podpory, jak 

je uvedeno v článku 108 SFEU, protože 

alespoň před rokem 2010, což je období, 

na něž se nevztahuje probíhající 

vyšetřování, neměla přístup k veškerým 

důležitým informacím; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  553 

Marian Harkin 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– členské státy plně neprosazovaly článek 

108 SFEU, protože formálně neohlásily 

Komisi všechny své plány týkající se 

poskytování podpory v oblasti daní, a tím 

porušily i odpovídající ustanovení nařízení 

Rady (ES) č. 659/1999; zdůrazňuje, že 

Komise v důsledku toho nebyla schopna 

neustále kontrolovat všechny systémy 

podpory, jak je uvedeno v článku 108 

SFEU, protože alespoň před rokem 2010, 

což je období, na něž se nevztahuje 

probíhající vyšetřování, neměla přístup 

k veškerým důležitým informacím; 

– některé členské státy plně neprosazovaly 

článek 108 SFEU, protože formálně 

neohlásily Komisi všechny své plány 

týkající se poskytování podpory v oblasti 

daní, a tím porušily i odpovídající 

ustanovení nařízení Rady (ES) č. 

659/1999; zdůrazňuje, že Komise 

v důsledku toho nebyla schopna neustále 

kontrolovat všechny systémy podpory, jak 

je uvedeno v článku 108 SFEU, protože 

alespoň před rokem 2010, což je období, 

na něž se nevztahuje probíhající 

vyšetřování, neměla přístup k veškerým 

důležitým informacím; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  554 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– členské státy plně neprosazovaly článek 

108 SFEU, protože formálně neohlásily 

Komisi všechny své plány týkající se 

poskytování podpory v oblasti daní, a tím 

porušily i odpovídající ustanovení nařízení 

Rady (ES) č. 659/1999; zdůrazňuje, že 

Komise v důsledku toho nebyla schopna 

neustále kontrolovat všechny systémy 

podpory, jak je uvedeno v článku 108 

SFEU, protože alespoň před rokem 2010, 

což je období, na něž se nevztahuje 

probíhající vyšetřování, neměla přístup 

– některé členské státy plně neprosazovaly 

článek 108 SFEU, protože formálně 

neohlásily Komisi všechny své plány 

týkající se poskytování podpory v oblasti 

daní, a tím porušily i odpovídající 

ustanovení nařízení Rady (ES) č. 

659/1999; zdůrazňuje, že Komise 

v důsledku toho nebyla schopna neustále 

kontrolovat všechny systémy podpory, jak 

je uvedeno v článku 108 SFEU, protože 

alespoň před rokem 2010, což je období, 

na něž se nevztahuje probíhající 
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k veškerým důležitým informacím; vyšetřování, neměla přístup k veškerým 

důležitým informacím; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  555 

Morten Messerschmidt 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– členské státy neplnily povinnosti 

stanovené ve směrnicích Rady 77/799/EHS 

a 2011/16/EU, jelikož si spontánně 

nevyměňovaly informace o daních, a to ani 

v případech, kde k tomu byly jasné 

důvody, nehledě na prostor k vlastnímu 

uvážení, který obě směrnice nabízejí, a to 

kvůli předpokladu, že v jiných členských 

státech mohou existovat daňové ztráty 

nebo že daňové úspory mohou pocházet 

z umělých převodů zisků v rámci skupin; 

– členské státy možná v plném rozsahu 

neplní povinnosti stanovené ve směrnicích 

Rady 77/799/EHS a 2011/16/EU, jelikož si 

spontánně nevyměňovaly informace 

o daních, a to ani v případech, kde k tomu 

byly jasné důvody, nehledě na prostor 

k vlastnímu uvážení, který obě směrnice 

nabízejí, a to kvůli předpokladu, že 

v jiných členských státech mohou existovat 

daňové ztráty nebo že daňové úspory 

mohou pocházet z umělých převodů zisků 

v rámci skupin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  556 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– členské státy neplnily povinnosti 

stanovené ve směrnicích Rady 77/799/EHS 

a 2011/16/EU, jelikož si spontánně 

nevyměňovaly informace o daních, a to ani 

v případech, kde k tomu byly jasné 

důvody, nehledě na prostor k vlastnímu 

uvážení, který obě směrnice nabízejí, a to 

– členské státy neplnily povinnosti 

stanovené ve směrnicích Rady 77/799/EHS 

a 2011/16/EU, jelikož si spontánně 

nevyměňovaly a nadále nevyměňují 

informace o daních, a to ani v případech, 

kde k tomu byly jasné důvody, nehledě na 

prostor k vlastnímu uvážení, který obě 
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kvůli předpokladu, že v jiných členských 

státech mohou existovat daňové ztráty 

nebo že daňové úspory mohou pocházet 

z umělých převodů zisků v rámci skupin; 

směrnice nabízejí, a to kvůli předpokladu, 

že v jiných členských státech mohou 

existovat daňové ztráty nebo že daňové 

úspory mohou pocházet z umělých převodů 

zisků v rámci skupin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  557 

Frank Engel 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– členské státy neplnily povinnosti 

stanovené ve směrnicích Rady 77/799/EHS 

a 2011/16/EU, jelikož si spontánně 

nevyměňovaly informace o daních, a to ani 

v případech, kde k tomu byly jasné 

důvody, nehledě na prostor k vlastnímu 

uvážení, který obě směrnice nabízejí, a to 

kvůli předpokladu, že v jiných členských 

státech mohou existovat daňové ztráty 

nebo že daňové úspory mohou pocházet 

z umělých převodů zisků v rámci skupin; 

– členské státy neplnily povinnosti 

stanovené ve směrnicích Rady 77/799/EHS 

a 2011/16/EU, jelikož si spontánně 

nevyměňovaly informace o daních, a to ani 

v případech, kde k tomu byly jasné 

důvody, nehledě na prostor k vlastnímu 

uvážení, který obě směrnice nabízejí; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  558 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– členské státy neplnily povinnosti 

stanovené ve směrnicích Rady 77/799/EHS 

a 2011/16/EU, jelikož si spontánně 

nevyměňovaly informace o daních, a to ani 

v případech, kde k tomu byly jasné 

důvody, nehledě na prostor k vlastnímu 

uvážení, který obě směrnice nabízejí, a to 

– některé členské státy neplnily povinnosti 

stanovené ve směrnicích Rady 77/799/EHS 

a 2011/16/EU, jelikož si spontánně 

nevyměňovaly informace o daních, a to ani 

v případech, kde k tomu byly jasné 

důvody, nehledě na prostor k vlastnímu 

uvážení, který obě směrnice nabízejí, a to 
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kvůli předpokladu, že v jiných členských 

státech mohou existovat daňové ztráty 

nebo že daňové úspory mohou pocházet 

z umělých převodů zisků v rámci skupin; 

kvůli předpokladu, že v jiných členských 

státech mohou existovat daňové ztráty 

nebo že daňové úspory mohou pocházet 

z umělých převodů zisků v rámci skupin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  559 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 3 a (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – Komise zahájením řízení o nesplnění 

povinnosti v případě členských států, které 

nesplnily povinnosti stanovené ve 

směrnicích Rady 77/799/EHS 

a 2011/16/EU, navzdory důkazům 

o opaku vyplývajícím například z diskusí 

skupiny Rady pro kodex chování 

o škodlivých daňových praktikách, 

nesplnila Komise s ohledem na právní 

předpisy EU svoji úlohu v oblasti dohledu 

a vymáhání práva;      

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  560 

Morten Messerschmidt 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– a konečně členské státy nedodržely 

zásadu loajální spolupráce zakotvenou v čl. 

4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, protože 

nepřijaly veškerá patřičná opatření, ať už 

obecná nebo konkrétní, čímž by zajistily 

plnění svých povinností; 

– a konečně členské státy možná 

nedodržují zásadu loajální spolupráce 

zakotvenou v čl. 4 odst. 3 Smlouvy 

o Evropské unii, protože nepřijaly veškerá 

patřičná opatření, ať už obecná nebo 

konkrétní, čímž by zajistily plnění svých 

povinností; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  561 

Marian Harkin 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– a konečně členské státy nedodržely 

zásadu loajální spolupráce zakotvenou v čl. 

4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, protože 

nepřijaly veškerá patřičná opatření, ať už 

obecná nebo konkrétní, čímž by zajistily 

plnění svých povinností; 

– a konečně některé členské státy 

nedodržely zásadu loajální spolupráce 

zakotvenou v čl. 4 odst. 3 Smlouvy 

o Evropské unii, protože nepřijaly veškerá 

patřičná opatření, ať už obecná nebo 

konkrétní, čímž by zajistily plnění svých 

povinností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  562 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– a konečně členské státy nedodržely 

zásadu loajální spolupráce zakotvenou v čl. 

4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, protože 

nepřijaly veškerá patřičná opatření, ať už 

obecná nebo konkrétní, čímž by zajistily 

plnění svých povinností; 

– a konečně některé členské státy 

nedodržely zásadu loajální spolupráce 

zakotvenou v čl. 4 odst. 3 Smlouvy 

o Evropské unii, protože nepřijaly veškerá 

patřičná opatření, ať už obecná nebo 

konkrétní, čímž by zajistily plnění svých 

povinností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  563 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– a konečně členské státy nedodržely 

zásadu loajální spolupráce zakotvenou v čl. 

4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, protože 

nepřijaly veškerá patřičná opatření, ať už 

obecná nebo konkrétní, čímž by zajistily 

plnění svých povinností; 

– členské státy nedodržely zásadu loajální 

spolupráce zakotvenou v čl. 4 odst. 3 

Smlouvy o Evropské unii, protože 

nepřijaly veškerá patřičná opatření, ať už 

obecná nebo konkrétní, čímž by zajistily 

plnění svých povinností; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  564 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 4 a (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – Evropská komise adekvátním způsobem 

nesplnila svoji úlohu strážkyně Smluv, jak 

stanovuje článek 17 odst. 1 Smlouvy 

o Evropské unii;    

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  565 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 4 a (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – a konečně Komise selhala ve své úloze 

strážkyně Smlouvy, jelikož v této věci 

nejednala a nepodnikla nezbytné kroky 

k tomu, aby uvědomila členské státy 

a přinutila je k dodržení svých povinností;   
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Komise porušila své povinnosti podle 

článku 108 Lisabonské smlouvy 

o fungování vnitřního trhu tím, že 

v minulosti nezahájila vyšetřování ve věci 

státní podpory;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  566 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 4 a (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – analýzu jednotlivých případů porušení 

práva Společenství týkajícího se výše 

uvedených bodů nebylo možné provést 

vzhledem k tomu, že členské státy, Rada 

a Komise neposkytly dostatek podrobných 

informací;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  567 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 – odrážka 4 b (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – vyšetřovací výbor s mandátem 

v minimální délce 12 měsíců by měl být 

stanoven s cílem objasnit jednotlivé 

případy a konkrétní porušení právních 

předpisů Společenství členskými státy 

s výjimkou těch případů a aspektů, jež již 

výslovně spadají do probíhajícího 

vyšetřování vedeného Komisí;  je třeba 

prozkoumat další možné právní kroky 

s cílem zajistit plnou spolupráci, pokud 

jde o sdílení informací členských států 
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a orgánů Unie s parlamentními výbory;    

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  568 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 68a. vyzývá Radu a Komisi, aby 

přednostně odsouhlasily dosud 

projednávaný návrh nařízení Evropského 

parlamentu o pravidlech pro výkon 

vyšetřovacího práva Evropského 

parlamentu1; 

 __________________ 

 1http://www.europarl.europa.eu/sides/get

Doc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-

0219+0+DOC+PDF+V0//CS 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  569 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 68a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala, zda 

lze ve věci výše uvedených porušení 

předpisů stále ještě podat u Soudního 

dvora žalobu;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  570 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 68a. potvrzuje svrchovanost členských 

států ve vztahu k systémům zdanění 

právnických osob, přičemž uznává, že je 

nezbytné řešit problém nespravedlivých 

daňových opatření, jako jsou např. 

nepatřičná daňová rozhodnutí v rámci 

EU; v tomto ohledu je třeba dosáhnout 

lepší koordinace vnitrostátních daňových 

politik a zvýšené transparentnosti 

s ohledem na činnosti nadnárodních 

společnostní, aniž by bylo třeba vyvinout 

další úsilí o harmonizaci daňových politik 

v oblasti daně z příjmu právnických osob;     

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  571 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 68b. vyzývá členské státy, aby dodržovaly 

zásadu zdanění zisků v místě, kde byly 

vytvořeny;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  572 

Paul Tang 

 

Návrh usnesení 

Bod 69 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. vyzývá na základě toho členské státy 

a orgány EU, které sdílí politickou 

odpovědnost za současnou situaci, aby plně 

spolupracovaly, tak aby odstranily zásadní 

rozdíly mezi daňovými systémy a škodlivá 

daňová opatření, která vytvářejí podmínky 

k masivnímu vyhýbání se daňovým 

povinnostem ze strany nadnárodních 

společností a k oslabování daňové základy 

v rámci vnitřního trhu, a aby nevytvářely 

další takové rozdíly; 

69. vyzývá na základě toho členské státy 

a orgány EU, které sdílí politickou 

odpovědnost za současnou situaci, aby plně 

spolupracovaly, tak aby odstranily zásadní 

rozdíly mezi daňovými systémy a škodlivá 

daňová opatření, která vytvářejí podmínky 

k masivnímu vyhýbání se daňovým 

povinnostem ze strany nadnárodních 

společností a k oslabování daňové základy 

v rámci vnitřního trhu, a aby nevytvářely 

další takové rozdíly; některé členské státy, 

které při usnadňování daňových úniků 

sehrávají klíčovou úlohu , jako jsou např. 

Nizozemsko a Lucembursko, by měly 

přijmout odpovědnost a postavit se do čela 

úsilí o zlepšení spolupráce v oblasti daní 

v EU;      

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  573 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh usnesení 

Bod 69 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. vyzývá na základě toho členské státy 

a orgány EU, které sdílí politickou 

odpovědnost za současnou situaci, aby plně 

spolupracovaly, tak aby odstranily zásadní 

rozdíly mezi daňovými systémy a škodlivá 

daňová opatření, která vytvářejí podmínky 

k masivnímu vyhýbání se daňovým 

povinnostem ze strany nadnárodních 

společností a k oslabování daňové základy 

v rámci vnitřního trhu, a aby nevytvářely 

další takové rozdíly; 

69. vyzývá na základě toho členské státy 

a orgány EU, které sdílí politickou 

odpovědnost za současnou situaci, aby plně 

spolupracovaly, tak aby odstranily škodlivá 

daňová opatření, která vytvářejí podmínky 

k masivnímu vyhýbání se daňovým 

povinnostem ze strany nadnárodních 

společností a k oslabování daňové základy 

v rámci vnitřního trhu; 

Or. en 

 



AM\1075014CS.doc 75/206 PE567.781v02-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  574 

Petr Ježek 

 

Návrh usnesení 

Bod 69 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. vyzývá na základě toho členské státy 

a orgány EU, které sdílí politickou 

odpovědnost za současnou situaci, aby plně 

spolupracovaly, tak aby odstranily zásadní 

rozdíly mezi daňovými systémy a škodlivá 

daňová opatření, která vytvářejí podmínky 

k masivnímu vyhýbání se daňovým 

povinnostem ze strany nadnárodních 

společností a k oslabování daňové základy 

v rámci vnitřního trhu, a aby nevytvářely 

další takové rozdíly; 

69. vyzývá na základě toho členské státy 

a orgány EU, které sdílí politickou 

odpovědnost za současnou situaci, aby plně 

spolupracovaly, tak aby odstranily zásadní 

rozdíly mezi daňovými systémy a škodlivá 

daňová opatření, která vytvářejí podmínky 

k masivnímu vyhýbání se daňovým 

povinnostem ze strany nadnárodních 

společností a k oslabování daňové základy 

v rámci vnitřního trhu, a aby nevytvářely 

další takové rozdíly; v této souvislosti 

vyzývá členské státy, aby Komisi a ostatní 

členské státy uvědomily o jakýchkoli 

významných změnách právních předpisů 

o zdaňování podniků (zavedení nového 

příspěvku, úlevy, výjimky, pobídky či jiná 

opatření), které by mohly mít podstatný 

dopad na jejich efektivní daňovou sazbu 

nebo na daňové příjmy kteréhokoli jiného 

členského státu;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  575 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 69 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. vyzývá na základě toho členské státy 

a orgány EU, které sdílí politickou 

odpovědnost za současnou situaci, aby plně 

spolupracovaly, tak aby odstranily zásadní 

rozdíly mezi daňovými systémy a škodlivá 

daňová opatření, která vytvářejí podmínky 

69. vyzývá na základě toho členské státy 

a orgány EU, které sdílí politickou 

odpovědnost za současnou situaci, aby 

zamezily škodlivé soutěži v daňové oblasti 

a plně spolupracovaly, tak aby odstranily 

zásadní rozdíly mezi daňovými systémy 
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k masivnímu vyhýbání se daňovým 

povinnostem ze strany nadnárodních 

společností a k oslabování daňové základy 

v rámci vnitřního trhu, a aby nevytvářely 

další takové rozdíly; 

a škodlivá daňová opatření, která vytvářejí 

podmínky k masivnímu vyhýbání se 

daňovým povinnostem ze strany 

nadnárodních společností a k oslabování 

daňové základy v rámci vnitřního trhu, 

nebo nevytvářely další takové rozdíly jako 

např. prostřednictvím návrhu směrnice 

COM(2014)212 o společnostech 

s ručením omezeným s jediným 

společníkem (směrnice o SUP); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  576 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Návrh usnesení 

Bod 69 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. vyzývá na základě toho členské státy 

a orgány EU, které sdílí politickou 

odpovědnost za současnou situaci, aby plně 

spolupracovaly, tak aby odstranily zásadní 

rozdíly mezi daňovými systémy a škodlivá 

daňová opatření, která vytvářejí podmínky 

k masivnímu vyhýbání se daňovým 

povinnostem ze strany nadnárodních 

společností a k oslabování daňové základy 

v rámci vnitřního trhu, a aby nevytvářely 

další takové rozdíly; 

69. vyzývá na základě toho členské státy 

a orgány EU, které sdílí politickou 

odpovědnost za současnou situaci, aby plně 

spolupracovaly, tak aby odstranily zásadní 

rozdíly mezi daňovými systémy a škodlivá 

daňová opatření, která vytvářejí podmínky 

k vyhýbání se daňovým povinnostem 

ze strany nadnárodních společností a 

k oslabování daňové základy v rámci 

vnitřního trhu, a aby nevytvářely další 

takové rozdíly; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  577 

Morten Messerschmidt 

 

Návrh usnesení 

Bod 69 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. vyzývá na základě toho členské státy 

a orgány EU, které sdílí politickou 

69. vyzývá na základě toho členské státy 

a orgány EU, které sdílí politickou 
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odpovědnost za současnou situaci, aby plně 

spolupracovaly, tak aby odstranily zásadní 

rozdíly mezi daňovými systémy a škodlivá 

daňová opatření, která vytvářejí podmínky 

k masivnímu vyhýbání se daňovým 

povinnostem ze strany nadnárodních 

společností a k oslabování daňové základy 

v rámci vnitřního trhu, a aby nevytvářely 

další takové rozdíly; 

odpovědnost za současnou situaci, aby plně 

spolupracovaly, tak aby odstranily zásadní 

rozdíly mezi daňovými systémy a škodlivá 

daňová opatření, která vytvářejí podmínky 

k vyhýbání se daňovým povinnostem 

ze strany nadnárodních společností a 

k oslabování daňové základy v rámci 

vnitřního trhu, a aby nevytvářely další 

takové rozdíly; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  578 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 69 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 69a. oceňuje práci, kterou Komise 

vykonala za účelem vytvoření evropského 

daňového identifikačního čísla (EU TIN); 

připomíná, že lze předpokládat, že 

evropská daňová identifikační čísla 

poskytují nejlepší prostředek ke zjištění 

daňových poplatníků, a proto naléhavě 

vyzývá k tomu, aby byl tento projekt 

urychlen;  vyzývá Komisi, aby ze stejného 

důvodu aktivně usilovala o vytvoření 

podobných identifikačních čísel na 

celosvětové úrovni, jako je např. 

celosvětový systém identifikačních kódů 

právnických osob Výboru pro regulatorní 

dohled; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  579 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. vyzývá unijní hlavy států a vlád, aby se 

přihlásily k jasným politickým závazkům, 

že k řešení této situace, kterou už nelze 

tolerovat, v neposlední řadě pro její dopad 

na rozpočty členských států, které už jsou 

předmětem opatření fiskální konsolidace, 

a na daňové zatížení jiných daňových 

poplatníků, včetně malých a středních 

podniků a občanů, přijmou naléhavá 

opatření; vzhledem k této situaci 

zdůrazňuje, že hodlá zcela dostát své úloze 

a je v úzké spolupráci s parlamenty 

členských států připraven zavést účinnější 

politickou kontrolu; 

70. vyzývá unijní hlavy států a vlád, aby se 

přihlásily k jasným politickým závazkům 

nad rámec stávajících plánů, že k řešení 

této situace, kterou už nelze tolerovat, 

v neposlední řadě pro její dopad 

na rozpočty členských států, které už jsou 

předmětem opatření fiskální konsolidace, 

a na daňové odvody jiných daňových 

poplatníků, včetně malých a středních 

podniků a občanů, přijmou naléhavá 

opatření; vzhledem k této situaci 

zdůrazňuje, že hodlá zcela dostát své úloze 

a je v úzké spolupráci s parlamenty 

členských států připraven zavést účinnější 

politickou kontrolu; zdůrazňuje, že 

současně je třeba, aby političtí činitelé, 

kteří za porušování právních předpisů 

Společenství nesou odpovědnost, zejména 

za nedostatek loajální spolupráce 

s ostatními členskými státy, převzali plnou 

odpovědnost za své jednání a za účelem 

obnovení důvěry občanů v zástupce 

Evropské unie a její členské státy 

případně zvážili mimo jiné i odstoupení 

z funkce;    

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  580 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. vyzývá unijní hlavy států a vlád, aby se 

přihlásily k jasným politickým závazkům, 

že k řešení této situace, kterou už nelze 

tolerovat, v neposlední řadě pro její dopad 

na rozpočty členských států, které už jsou 

předmětem opatření fiskální konsolidace, 

70. vyzývá unijní hlavy států a vlád, aby se 

přihlásily k novým jasným politickým 

závazkům, že k řešení této situace, kterou 

už nelze tolerovat, v neposlední řadě pro 

její dopad na rozpočty členských států, 

které už jsou předmětem opatření fiskální 
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a na daňové zatížení jiných daňových 

poplatníků, včetně malých a středních 

podniků a občanů, přijmou naléhavá 

opatření; vzhledem k této situaci 

zdůrazňuje, že hodlá zcela dostát své úloze 

a je v úzké spolupráci s parlamenty 

členských států připraven zavést účinnější 

politickou kontrolu; 

konsolidace, a na daňové odvody jiných 

daňových poplatníků, včetně malých 

a středních podniků a občanů, přijmou 

naléhavá opatření; vzhledem k této situaci 

zdůrazňuje, že hodlá zcela dostát své úloze 

a je v úzké spolupráci s parlamenty 

členských států připraven zavést účinnější 

politickou kontrolu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  581 

Thomas Mann 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. vyzývá unijní hlavy států a vlád, aby se 

přihlásily k jasným politickým závazkům, 

že k řešení této situace, kterou už nelze 

tolerovat, v neposlední řadě pro její dopad 

na rozpočty členských států, které už jsou 

předmětem opatření fiskální konsolidace, 

a na daňové zatížení jiných daňových 

poplatníků, včetně malých a středních 

podniků a občanů, přijmou naléhavá 

opatření; vzhledem k této situaci 

zdůrazňuje, že hodlá zcela dostát své úloze 

a je v úzké spolupráci s parlamenty 

členských států připraven zavést účinnější 

politickou kontrolu; 

70. vyzývá unijní hlavy států a vlád, aby se 

přihlásily k jasným politickým závazkům, 

že k řešení této situace, kterou už nelze 

tolerovat, v neposlední řadě pro její dopad 

na rozpočty členských států, které už jsou 

předmětem nutných opatření fiskální 

konsolidace, a na daňové zatížení jiných 

daňových poplatníků, včetně malých 

a středních podniků a občanů, přijmou 

naléhavá opatření; vzhledem k této situaci 

zdůrazňuje, že hodlá zcela dostát své úloze 

a je v úzké spolupráci s parlamenty 

členských států připraven zavést účinnější 

politickou kontrolu; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  582 

Cătălin Sorin Ivan 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. vyzývá unijní hlavy států a vlád, aby se 70. vyzývá hlavy států a vlád v Unii, aby 
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přihlásily k jasným politickým závazkům, 

že k řešení této situace, kterou už nelze 

tolerovat, v neposlední řadě pro její dopad 

na rozpočty členských států, které už jsou 

předmětem opatření fiskální konsolidace, 

a na daňové zatížení jiných daňových 

poplatníků, včetně malých a středních 

podniků a občanů, přijmou naléhavá 

opatření; vzhledem k této situaci 

zdůrazňuje, že hodlá zcela dostát své úloze 

a je v úzké spolupráci s parlamenty 

členských států připraven zavést účinnější 

politickou kontrolu; 

formulovaly jasný politický závazek řešit 

tuto situaci, kdy stále existuje vysoký 

stupeň nerovnosti ve mzdách a kterou už 

nelze tolerovat, v neposlední řadě pro její 

dopad na rozpočty členských států, které už 

jsou předmětem opatření fiskální 

konsolidace, a na daňové zatížení jiných 

daňových poplatníků, včetně malých 

a středních podniků a občanů; vzhledem 

k této situaci zdůrazňuje, že hodlá zcela 

dostát své úloze a je v úzké spolupráci 

s parlamenty členských států připraven 

zavést účinnější politickou kontrolu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh 583 

Massimiliano Salini 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 

70. vyzývá unijní hlavy států a vlád, aby se 

přihlásily k jasným politickým závazkům, 

že k řešení této situace, kterou už nelze 

tolerovat, v neposlední řadě pro její dopad 

na rozpočty členských států, které už jsou 

předmětem opatření fiskální konsolidace, 

a na daňové zatížení jiných daňových 

poplatníků, včetně malých a středních 

podniků a občanů, přijmou naléhavá 

opatření; vzhledem k této situaci 

zdůrazňuje, že hodlá zcela dostát své úloze 

a je v úzké spolupráci s parlamenty 

členských států připraven zavést účinnější 

politickou kontrolu; 

70. vyzývá unijní hlavy států a vlád, aby se 

přihlásily k jasným politickým závazkům, 

že k řešení této situace, kterou už nelze 

tolerovat, v neposlední řadě pro její dopad 

na rozpočty členských států, které už jsou 

předmětem opatření fiskální konsolidace, 

a na daňové zatížení jiných daňových 

poplatníků, včetně malých a středních 

podniků, samostatně výdělečně činných 

osob a svobodných povolání a občanů, 

přijmou naléhavá opatření; vzhledem k této 

situaci zdůrazňuje, že hodlá zcela dostát 

své úloze a je v úzké spolupráci 

s parlamenty členských států připraven 

zavést účinnější politickou kontrolu; 

 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  584 

Peter Simon 

za skupinu S&D 
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Návrh usnesení 

Bod 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. vyzývá unijní hlavy států a vlád, aby se 

přihlásily k jasným politickým závazkům, 

že k řešení této situace, kterou už nelze 

tolerovat, v neposlední řadě pro její dopad 

na rozpočty členských států, které už jsou 

předmětem opatření fiskální konsolidace, 

a na daňové zatížení jiných daňových 

poplatníků, včetně malých a středních 

podniků a občanů, přijmou naléhavá 

opatření; vzhledem k této situaci 

zdůrazňuje, že hodlá zcela dostát své úloze 

a je v úzké spolupráci s parlamenty 

členských států připraven zavést účinnější 

politickou kontrolu; 

70. vyzývá unijní hlavy států a vlád, aby se 

přihlásily k jasným politickým závazkům, 

že k řešení otázky soutěže v daňové oblasti 

v rámci EU, kterou už nelze tolerovat, 

v neposlední řadě pro její dopad 

na rozpočty členských států, které už jsou 

předmětem opatření fiskální konsolidace, 

a na daňové zatížení jiných daňových 

poplatníků, včetně malých a středních 

podniků a občanů, přijmou naléhavá 

opatření; vzhledem k této situaci 

zdůrazňuje, že hodlá zcela dostát své úloze 

a je v úzké spolupráci s parlamenty 

členských států připraven zavést účinnější 

politickou kontrolu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  585 

Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 70a. považuje škodlivou soutěž v daňové 

oblasti za hlavní příčinu vedoucí 

k úplnému rozpadu evropského trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  586 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 70a. vyzývá členské státy, jež mezi sebou 

zamýšlí zahájit prohloubenou spolupráci 

v daňové oblasti, aby se zabývaly možností 

pověřit Evropskou komisi odpovědností za 

řešení sporů v daňové oblasti obdobným 

způsobem, jako to činí „Multistate Tax 

Compact (MTC)“ v USA;  v rámci tohoto 

mandátu by Komise mohla jednat jako 

orgán pro shromažďování informací 

a navrhnout program pro stanovování 

převodních cen, v jehož rámci by 

prováděla audity;    tato skutečnost by 

zajistila, že zúčastněné členské státy 

budou používat férové a vhodné metody 

rozdělování, aby vymezily podmínky 

povinnosti k dani a zabránily škodlivé 

soutěži v daňové oblasti;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh 587 

Aldo Patriciello 

 

Návrh usnesení 

Bod 71 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

71. vyzývá Komisi, aby plnila svou úlohu 

strážkyně Smluv tím, že zajistí plné 

dodržování právních předpisů EU a zásady 

loajální spolupráce mezi členskými státy; 

71. vyzývá Komisi, aby plnila svou úlohu 

strážkyně Smluv tím, že zajistí plné 

dodržování právních předpisů EU a zásady 

loajální spolupráce mezi členskými státy 

a zahájí řízení o nesplnění povinnosti 

v případech, kdy členské státy nedostály 

svým povinnostem podle článků 258 a 259 

SFEU;  

 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  588 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh usnesení 

Bod 71 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

71. vyzývá Komisi, aby plnila svou úlohu 

strážkyně Smluv tím, že zajistí plné 

dodržování právních předpisů EU a zásady 

loajální spolupráce mezi členskými státy; 

71. vyzývá Komisi, aby plnila svou úlohu 

strážkyně Smluv tím, že zajistí plné 

dodržování právních předpisů EU a zásady 

loajální spolupráce mezi členskými státy; 

naléhavě vyzývá k tomu, aby byla přijata 

další systematická právní opatření 

v souladu s pravomocemi, které jí uděluje 

Smlouva;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  589 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 71 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

71. vyzývá Komisi, aby plnila svou úlohu 

strážkyně Smluv tím, že zajistí plné 

dodržování právních předpisů EU a zásady 

loajální spolupráce mezi členskými státy; 

71. vyzývá Komisi, aby plnila svou úlohu 

strážkyně Smluv tím, že zajistí plné 

dodržování právních předpisů EU a zásady 

loajální spolupráce mezi členskými státy; 

vyzývá proto Komisi, aby posílila své 

vnitřní kapacity, např. vytvořením 

zvláštního daňového útvaru, který by se 

zabýval zvýšeným počtem oznámení 

o státní podpoře v oblasti politiky 

hospodářské soutěže a měl také větší 

odpovědnosti za koordinaci nových 

opatření souvisejících s daňovou 

transparentností;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  590 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod 71 – pododstavec 1 (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 

 vyslovuje nicméně politování nad tím, že 

předseda Evropské komise Jean-Claude 

Juncker i nadále popírá význam zjištění, 

která vyšla najevo při skandálu LuxLeaks, 

a to pravděpodobně s ohledem na úlohu, 

kterou celá desetiletí sehrával 

v lucemburské vládě;  
Or. it 

 

Pozměňovací návrh  591 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Návrh usnesení 

Bod 71 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 71a. vyzývá Komisi, aby prosazovala 

osvědčené postupy při stanovování 

převodních cen, cen úvěrů a poplatků v 

rámci transakcí uvnitř skupin a aby je 

uvedla do souladu s převládajícími tržními 

cenami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  592 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 71 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 71a. vyzývá členské státy EU, aby se vážně 

zamyslely nad návrhem bývalého ministra 

financí Lucemburska a současného 

předsedy Evropské komise zřídit v rámci 

Rady daňový výbor, který by měl stejný 

statut a stejné zastoupení jako 

Hospodářský a finanční výbor; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  593 

Alain Cadec 

 

Návrh usnesení 

Bod 71 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 71a. vyzývá členské státy, aby Komisi 

poskytly veškeré informace potřebné 

k tomu, aby mohla bez potíží vykonávat 

svou úlohu strážkyně Smluv;  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  594 

Gerolf Annemans 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; 

trvá však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla probíhat v rámci jasného souboru 

předpisů, tak aby byla zajištěna 

spravedlivá soutěž mezi firmami 

na vnitřním trhu; vzhledem k zásadní 

úloze při zajišťování fiskální udržitelnosti 

vyzývá k tomu, aby se o otázkách zdanění 

právnických osob, včetně škodlivých 

daňových praktik a jejich dopadu, jednalo 

v rámci evropského semestru důkladněji 

a aby byly do srovnávacího přehledu pro 

postup při makroekonomické nerovnováze 

zahrnuty příslušné ukazatele; 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; 

Or. nl 
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Pozměňovací návrh  595 

Matt Carthy 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla probíhat v rámci jasného souboru 

předpisů, tak aby byla zajištěna 

spravedlivá soutěž mezi firmami 

na vnitřním trhu; vzhledem k zásadní 

úloze při zajišťování fiskální udržitelnosti 

vyzývá k tomu, aby se o otázkách zdanění 

právnických osob, včetně škodlivých 

daňových praktik a jejich dopadu, jednalo 

v rámci evropského semestru důkladněji 

a aby byly do srovnávacího přehledu pro 

postup při makroekonomické nerovnováze 

zahrnuty příslušné ukazatele; 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

na tom, že členské státy musí zlepšit a 

posílit administrativní spolupráci mezi 

jednotlivými zeměmi a orgány daňové 

správy, aby tak zajistily spravedlivou 

soutěž mezi firmami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  596 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla probíhat v rámci jasného souboru 

předpisů, tak aby byla zajištěna 

spravedlivá soutěž mezi firmami 

na vnitřním trhu; vzhledem k zásadní 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž v 

oblasti daní v EU vůči třetím zemím je 

škodlivá a vede k soutěžení o nejhorší 

daňové sazby a regulační normy a měl by 

ji tudíž nahradit pevný rámec spolupráce;   
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úloze při zajišťování fiskální udržitelnosti 

vyzývá k tomu, aby se o otázkách zdanění 

právnických osob, včetně škodlivých 

daňových praktik a jejich dopadu, jednalo 

v rámci evropského semestru důkladněji 

a aby byly do srovnávacího přehledu pro 

postup při makroekonomické nerovnováze 

zahrnuty příslušné ukazatele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  597 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla probíhat v rámci jasného souboru 

předpisů, tak aby byla zajištěna 

spravedlivá soutěž mezi firmami 

na vnitřním trhu; vzhledem k zásadní úloze 

při zajišťování fiskální udržitelnosti 

vyzývá k tomu, aby se o otázkách zdanění 

právnických osob, včetně škodlivých 

daňových praktik a jejich dopadu, jednalo 

v rámci evropského semestru důkladněji 

a aby byly do srovnávacího přehledu pro 

postup při makroekonomické nerovnováze 

zahrnuty příslušné ukazatele; 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla být koordinována, tak aby byla 

zajištěna spravedlivá soutěž mezi firmami 

na vnitřním trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  598 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla probíhat v rámci jasného souboru 

předpisů, tak aby byla zajištěna spravedlivá 

soutěž mezi firmami na vnitřním trhu; 

vzhledem k zásadní úloze při zajišťování 

fiskální udržitelnosti vyzývá k tomu, aby 

se o otázkách zdanění právnických osob, 

včetně škodlivých daňových praktik 

a jejich dopadu, jednalo v rámci 

evropského semestru důkladněji a aby 

byly do srovnávacího přehledu pro postup 

při makroekonomické nerovnováze 

zahrnuty příslušné ukazatele; 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; 

vyzývá je, aby vytvořily prostředí příznivé 

pro podnikání, pro něž by byla mimo jiné 

charakteristická ekonomická, finanční a 

politická stabilita, právní jistota a 

jednoduché daňové předpisy, aby včas 

provedly strukturální reformy podporující 

růst a uplatňovaly politiku snižování 

dluhů a rozpočtového schodku, která je 

nedílnou součástí prostředí příznivého pro 

podnikání; trvá však na tom, 

že hospodářská soutěž v oblasti daní v EU 

vůči třetím zemím by měla probíhat 

v rámci jasného souboru předpisů, tak aby 

byla zajištěna spravedlivá soutěž mezi 

firmami na vnitřním trhu; vyzývá tedy 

členské státy a Komisi, aby zajistily 

zachování rovnosti podmínek mezi 

malými a středními podniky a 

nadnárodními společnostmi; 

poznamenává, že k podpoře odpovědné 

daňové politiky by měl být využíván 

evropský semestr a že i roční analýzu 

růstu a doporučení pro jednotlivé země je 

možné využít k předkládání doporučení na 

opatření zvyšující účinnost daňových 

systémů a k prosazování osvědčených 

postupů zajišťujících účinný výběr daní;  

je toho názoru, že zahrnutí dalších 

ukazatelů souvisejících s daňovou 

politikou do srovnávacího přehledu pro 

postup při makroekonomické nerovnováze 

je třeba pečlivě zvážit, ale že tyto daňové 

otázky by mohly být prostudovány v rámci 

hloubkových přezkumů v zemích, kde se 

tyto přezkumy provádí; podtrhuje nicméně 

cyklický charakter výběru daní z příjmů 

právnických osob, který je úzce spjat se 

všeobecným ekonomickým cyklem; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  599 

Emmanuel Maurel 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla probíhat v rámci jasného souboru 

předpisů, tak aby byla zajištěna 

spravedlivá soutěž mezi firmami 

na vnitřním trhu; vzhledem k zásadní 

úloze při zajišťování fiskální udržitelnosti 

vyzývá k tomu, aby se o otázkách zdanění 

právnických osob, včetně škodlivých 

daňových praktik a jejich dopadu, jednalo 

v rámci evropského semestru důkladněji 

a aby byly do srovnávacího přehledu pro 

postup při makroekonomické nerovnováze 

zahrnuty příslušné ukazatele; 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že uvnitř EU a se třetími 

zeměmi by měla probíhat spolupráce 

v daňových otázkách, a to v rámci jasného 

souboru předpisů, tak aby se postupně 

skoncovalo se soutěžením členských států 

v této oblasti;  vzhledem k zásadní úloze 

při zajišťování fiskální udržitelnosti vyzývá 

k tomu, aby se o otázkách zdanění 

právnických osob, včetně škodlivých 

daňových praktik a jejich dopadu, jednalo 

v rámci evropského semestru důkladněji 

a aby byly do srovnávacího přehledu pro 

postup při makroekonomické nerovnováze 

zahrnuty příslušné ukazatele; obzvláště 

vyzývá k bedlivému sledování zdrojů 

orgánů daňové správy, které jsou 

přidělovány na problematiku zdaňování 

podniků a na daňové kontroly; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  600 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat 

vlastní sazby daně z příjmů právnických 

osob; trvá však na tom, že hospodářská 

soutěž v oblasti daní v EU vůči třetím 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají i 

nadále pravomoc stanovovat vlastní sazby 

daně z příjmů právnických osob, ale i 

jednat podle pravidel společného trhu, 

z čehož vyplývá, že jsou zapotřebí 
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zemím by měla probíhat v rámci jasného 

souboru předpisů, tak aby byla zajištěna 

spravedlivá soutěž mezi firmami 

na vnitřním trhu; vzhledem k zásadní 

úloze při zajišťování fiskální udržitelnosti 

vyzývá k tomu, aby se o otázkách zdanění 

právnických osob, včetně škodlivých 

daňových praktik a jejich dopadu, jednalo 

v rámci evropského semestru důkladněji 

a aby byly do srovnávacího přehledu pro 

postup při makroekonomické nerovnováze 

zahrnuty příslušné ukazatele; 

pravidla, která by zajišťovala 

spravedlivou hospodářskou soutěž mezi 

podniky; trvá však na tom, že hospodářská 

soutěž mezi státy v oblasti daní je škodlivá 

myšlenka, která skončí soutěžením o 

nejhorší podmínky, zatímco Unie by 

potřebovala pokročit směrem ke 

společnému systému EU pro daně 

z příjmů právnických osob; vzhledem 

k zásadní úloze při zajišťování fiskální 

udržitelnosti vyzývá Komisi k tomu, aby se 

otázkami zdanění právnických osob 

zabývala důkladněji, včetně škodlivých 

daňových praktik a jejich dopadu, aby byly 

součástí evropského semestru a aby byly 

do srovnávacího přehledu pro postup při 

makroekonomické nerovnováze zahrnuty 

příslušné ukazatele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  601 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla probíhat v rámci jasného souboru 

předpisů, tak aby byla zajištěna spravedlivá 

soutěž mezi firmami na vnitřním trhu; 

vzhledem k zásadní úloze při zajišťování 

fiskální udržitelnosti vyzývá k tomu, aby se 

o otázkách zdanění právnických osob, 

včetně škodlivých daňových praktik 

a jejich dopadu, jednalo v rámci 

evropského semestru důkladněji a aby 

byly do srovnávacího přehledu pro postup 

při makroekonomické nerovnováze 

zahrnuty příslušné ukazatele; 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla probíhat v rámci jasného souboru 

předpisů, tak aby byla zajištěna spravedlivá 

soutěž mezi firmami na vnitřním trhu; 

vzhledem k jejich zásadní úloze při 

zajišťování fiskální udržitelnosti; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  602 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla probíhat v rámci jasného souboru 

předpisů, tak aby byla zajištěna spravedlivá 

soutěž mezi firmami na vnitřním trhu; 

vzhledem k zásadní úloze při zajišťování 

fiskální udržitelnosti vyzývá k tomu, aby 

se o otázkách zdanění právnických osob, 

včetně škodlivých daňových praktik 

a jejich dopadu, jednalo v rámci 

evropského semestru důkladněji a aby byly 

do srovnávacího přehledu pro postup při 

makroekonomické nerovnováze zahrnuty 

příslušné ukazatele; 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; 

současně trvá na tom, že hospodářská 

soutěž v oblasti daní v EU vůči třetím 

zemím by měla probíhat v rámci jasného 

souboru předpisů, tak aby byla zajištěna 

spravedlivá soutěž mezi firmami 

na vnitřním trhu; vyzývá k důkladnějšímu 

projednání škodlivých daňových praktik a 

jejich dopadu v rámci evropského semestru 

důkladněji; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  603 

Brian Hayes 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla probíhat v rámci jasného souboru 

předpisů, tak aby byla zajištěna spravedlivá 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla probíhat v rámci jasného souboru 

předpisů, tak aby byla zajištěna spravedlivá 
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soutěž mezi firmami na vnitřním trhu; 

vzhledem k zásadní úloze při zajišťování 

fiskální udržitelnosti vyzývá k tomu, aby se 

o otázkách zdanění právnických osob, 

včetně škodlivých daňových praktik 

a jejich dopadu, jednalo v rámci 

evropského semestru důkladněji a aby byly 

do srovnávacího přehledu pro postup při 

makroekonomické nerovnováze zahrnuty 

příslušné ukazatele; 

soutěž mezi firmami na vnitřním trhu; 

vzhledem k jejich zásadní úloze 

při zajišťování fiskální udržitelnosti vyzývá 

k tomu, aby se o otázkách daňových úniků 

a škodlivých daňových praktik a jejich 

dopadu jednalo v rámci evropského 

semestru důkladněji a aby byly 

do srovnávacího přehledu pro postup při 

makroekonomické nerovnováze zahrnuty 

příslušné ukazatele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  604 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla probíhat v rámci jasného souboru 

předpisů, tak aby byla zajištěna spravedlivá 

soutěž mezi firmami na vnitřním trhu; 

vzhledem k zásadní úloze při zajišťování 

fiskální udržitelnosti vyzývá k tomu, aby se 

o otázkách zdanění právnických osob, 

včetně škodlivých daňových praktik 

a jejich dopadu, jednalo v rámci 

evropského semestru důkladněji a aby byly 

do srovnávacího přehledu pro postup při 

makroekonomické nerovnováze zahrnuty 

příslušné ukazatele; 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc vyvíjet systémy 

zdanění a stanovovat vlastní sazby daně 

z příjmů právnických osob; trvá však 

na tom, že hospodářská soutěž v oblasti 

daní v EU vůči třetím zemím by měla 

probíhat v rámci jasného souboru předpisů, 

tak aby byla zajištěna spravedlivá soutěž 

mezi firmami na vnitřním trhu; vzhledem 

k jejich zásadní úloze při zajišťování 

fiskální udržitelnosti vyzývá k tomu, aby se 

o otázkách zdanění právnických osob, 

včetně škodlivých daňových praktik a 

jejich dopadu, jednalo v rámci evropského 

semestru důkladněji; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  605 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 
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Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla probíhat v rámci jasného souboru 

předpisů, tak aby byla zajištěna spravedlivá 

soutěž mezi firmami na vnitřním trhu; 

vzhledem k zásadní úloze při zajišťování 

fiskální udržitelnosti vyzývá k tomu, aby se 

o otázkách zdanění právnických osob, 

včetně škodlivých daňových praktik 

a jejich dopadu, jednalo v rámci 

evropského semestru důkladněji a aby byly 

do srovnávacího přehledu pro postup při 

makroekonomické nerovnováze zahrnuty 

příslušné ukazatele; 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla probíhat v rámci jasného souboru 

předpisů, tak aby byla zajištěna spravedlivá 

soutěž mezi firmami na vnitřním trhu; 

vzhledem k jejich zásadní úloze při 

zajišťování fiskální udržitelnosti vyzývá k 

tomu, aby se o otázkách zdanění 

právnických osob, včetně škodlivých 

daňových praktik a jejich dopadu a měření 

daňového deficitu způsobeného daňovými 

úniky a vyhýbáním se daňové povinnosti, 

jednalo v rámci evropského semestru 

důkladněji; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  606 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla probíhat v rámci jasného souboru 

předpisů, tak aby byla zajištěna spravedlivá 

soutěž mezi firmami na vnitřním trhu; 

vzhledem k zásadní úloze při zajišťování 

fiskální udržitelnosti vyzývá k tomu, aby se 

o otázkách zdanění právnických osob, 

včetně škodlivých daňových praktik 

a jejich dopadu, jednalo v rámci 

evropského semestru důkladněji a aby byly 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že stanovování daní v EU a 

vůči třetím zemím by mělo probíhat 

v rámci jasného souboru předpisů, tak aby 

byla zajištěna spravedlivá soutěž mezi 

firmami na vnitřním trhu; vzhledem 

k zásadní úloze při zajišťování fiskální 

udržitelnosti vyzývá k tomu, aby se 

o otázkách zdanění právnických osob, 

včetně škodlivých daňových praktik 

a jejich dopadu, jednalo v rámci 

evropského semestru důkladněji a aby byly 
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do srovnávacího přehledu pro postup při 

makroekonomické nerovnováze zahrnuty 

příslušné ukazatele; 

do srovnávacího přehledu pro postup při 

makroekonomické nerovnováze zahrnuty 

příslušné ukazatele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  607 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat 

vlastní sazby daně z příjmů právnických 

osob; trvá však na tom, že hospodářská 

soutěž v oblasti daní v EU vůči třetím 

zemím by měla probíhat v rámci jasného 

souboru předpisů, tak aby byla zajištěna 

spravedlivá soutěž mezi firmami 

na vnitřním trhu; vzhledem k zásadní úloze 

při zajišťování fiskální udržitelnosti vyzývá 

k tomu, aby se o otázkách zdanění 

právnických osob, včetně škodlivých 

daňových praktik a jejich dopadu, jednalo 

v rámci evropského semestru důkladněji 

a aby byly do srovnávacího přehledu pro 

postup při makroekonomické nerovnováze 

zahrnuty příslušné ukazatele; 

72. bere na vědomí, že členské státy mají 

i nadále pravomoc stanovovat vlastní sazby 

daně z příjmů právnických osob; trvá však 

na tom, že hospodářská soutěž v oblasti 

daní v EU vůči třetím zemím by měla 

probíhat v rámci jasného souboru předpisů, 

tak aby byla zajištěna spravedlivá soutěž 

mezi firmami na vnitřním trhu; vzhledem 

k zásadní úloze při zajišťování fiskální 

udržitelnosti vyzývá k tomu, aby se 

o otázkách zdanění právnických osob, 

včetně škodlivých daňových praktik 

a jejich dopadu, jednalo v rámci 

evropského semestru důkladněji a aby byly 

do srovnávacího přehledu pro postup při 

makroekonomické nerovnováze zahrnuty 

příslušné ukazatele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  608 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. zdůrazňuje, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 

72. podtrhuje fakt, že členské státy mají 

i nadále plnou pravomoc stanovovat vlastní 
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sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla probíhat v rámci jasného souboru 

předpisů, tak aby byla zajištěna spravedlivá 

soutěž mezi firmami na vnitřním trhu; 

vzhledem k zásadní úloze při zajišťování 

fiskální udržitelnosti vyzývá k tomu, aby se 

o otázkách zdanění právnických osob, 

včetně škodlivých daňových praktik 

a jejich dopadu, jednalo v rámci 

evropského semestru důkladněji a aby byly 

do srovnávacího přehledu pro postup při 

makroekonomické nerovnováze zahrnuty 

příslušné ukazatele; 

sazby daně z příjmů právnických osob; trvá 

však na tom, že hospodářská soutěž 

v oblasti daní v EU vůči třetím zemím by 

měla probíhat v rámci jasného souboru 

předpisů, tak aby byla zajištěna spravedlivá 

soutěž mezi firmami na vnitřním trhu; 

vzhledem k zásadní úloze při zajišťování 

fiskální udržitelnosti vyzývá k tomu, aby se 

o otázkách zdanění právnických osob, 

včetně škodlivých daňových praktik 

a jejich dopadu, jednalo v rámci 

evropského semestru důkladněji a aby byly 

do srovnávacího přehledu pro postup při 

makroekonomické nerovnováze zahrnuty 

příslušné ukazatele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  609 

Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 72a. v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby 

zajistila náležitou rovnováhu mezi fiskální 

a ekonomickou konvergencí a aby 

zaručila, že účelem jejích opatření bude 

podpora růstu, investic a zaměstnanosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  610 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 – pododstavec 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni 

EU, který by splňoval základní zásady 



PE567.781v02-00 96/206 AM\1075014CS.doc 

CS 

vnitřního trhu a umožnil jejich zachování, 

je komplexní, transparentní a účinná 

výměna informací o daních a společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; zdůrazňuje, že v zájmu 

zajištění důvěry veřejnosti v poctivost 

orgánů daňové správy by členské státy 

měly zveřejnit statistiky o automatické 

výměně informací a že Komise by měla 

tuto činnost monitorovat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  611 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 72a. vyzývá členské státy, zejména státy, 

které jsou příjemci finanční pomoci, aby 

prováděly strukturální reformy, tedy aby 

mimo jiné posilovaly své kapacity a 

účinnost výběru daní, bojovaly proti 

daňovým podvodům a prosazovaly kroky 

namířené proti agresivnímu daňovému 

plánování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  612 

Georgios Kyrtsos 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 72a. domnívá se, že stanovení minimální 

účinné daňové úrovně je zárukou zdravé 

soutěže v daňové oblasti, neboť velké 

rozdíly mezi členskými státy poskytují 
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nadnárodním společnostem příležitost 

k využívání agresivního daňového 

plánování, které je škodlivé; konstatuje , 

že taková situace nevede 

k harmonizovaným daňovým sazbám, 

jelikož členské státy mohou stále ještě 

stanovovat sazby, které jsou vyšší než 

minimální limit; konstatuje, že koncepce 

minimálního účinného zdanění souvisí se 

zavedením sazeb daně z příjmů 

právnických osob na evropské úrovni, 

stanovených buď v absolutních 

hodnotách (např. < 10%) nebo 

v relativních hodnotách (procentní podíl 

v jednotlivých členských státech nebo 

průměrná sazba pro členské státy), pod 

jejichž úrovní nebude škodlivá soutěž 

v daňové oblasti povolena;  

Or. el 

Pozměňovací návrh  613 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni 

EU, který by splňoval základní zásady 

vnitřního trhu a umožnil jejich zachování, 

je komplexní, transparentní a účinná 

výměna informací o daních a společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  614 

Gerolf Annemans 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni 

EU, který by splňoval základní zásady 

vnitřního trhu a umožnil jejich zachování, 

je komplexní, transparentní a účinná 

výměna informací o daních a společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; 

73. domnívá se, že komplexní, 

transparentní a účinná výměna informací o 

daních je dobrá věc, zdůrazňuje však, že 

tato výměna informací nesmí vést 

k vytvoření jednotného daňového systému 

na úrovni EU; 

Or. nl 

Pozměňovací návrh  615 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je 

komplexní, transparentní a účinná výměna 

informací o daních a společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je 

komplexní, transparentní a účinná výměna 

informací o daních, společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob a harmonizovaná 

daňová sazba; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  616 

Morten Messerschmidt 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je 

73. domnívá se, že v zájmu dosažení 

koordinovanějšího daňového systému 

na úrovni EU, který by splňoval základní 

zásady vnitřního trhu a umožnil zachování 
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komplexní, transparentní a účinná výměna 

informací o daních a společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; 

tohoto trhu a svrchovanosti států v 

otázkách zdanění, by mohl být zohledněn 

význam komplexní, transparentní a účinné 

výměny informací o daních a společného 

dobrovolného konsolidovaného základu 
daně z příjmů právnických osob; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  617 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je 

komplexní, transparentní a účinná výměna 

informací o daních a společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je 

komplexní, transparentní a účinná výměna 

informací o daních; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  618 

Marian Harkin 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je 

komplexní, transparentní a účinná výměna 

informací o daních a společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je 

komplexní, transparentní a účinná výměna 

informací o daních; 



PE567.781v02-00 100/206 AM\1075014CS.doc 

CS 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  619 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je 

komplexní, transparentní a účinná výměna 

informací o daních a společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je mimo 

jiné mnohostranná, komplexní, 

transparentní, účinná a automatická 

výměna informací o daních, vypracovávání 

veřejných zpráv o jednotlivých zemích 
a povinný společný konsolidovaný základ 

daně z příjmů nadnárodních společností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  620 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je 

komplexní, transparentní a účinná výměna 

informací o daních a společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je 

mnohostranná, komplexní, transparentní, 

účinná a automatická výměna informací 

o daních, vypracovávání veřejných zpráv o 

jednotlivých zemích a společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  621 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je 

komplexní, transparentní a účinná výměna 

informací o daních a společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je 

komplexní, transparentní a účinná výměna 

informací o daních a společný 

(konsolidovaný) základ daně z příjmů 

právnických osob; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  622 

Ulla Tørnæs 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je 

komplexní, transparentní a účinná výměna 

informací o daních a společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je 

komplexní, transparentní a účinná výměna 

informací o daních a společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; zdůrazňuje, že 

obchodně citlivé informace poskytované 

podniky je třeba chránit a že je nutné 

dodržovat předpisy na ochranu údajů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  623 

Krišjānis Kariņš 
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Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je 

komplexní, transparentní a účinná výměna 

informací o daních a společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování a který by 

nepodrýval vnitrostátní právní předpisy a 

zásadu subsidiarity, je komplexní, 

transparentní a účinná výměna informací 

o daních a spravedlivý společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh 624 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady 

vnitřního trhu a umožnil jejich zachování, 
je komplexní, transparentní a účinná 

výměna informací o daních a společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; 

73. domnívá se, že základní podmínkou 

dosažení spravedlivého daňového systému 

na úrovni EU je komplexní, automatická, 

transparentní a účinná výměna informací 

o daních a společný konsolidovaný základ 

daně z příjmů právnických osob; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  625 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. domnívá se, že základní podmínkou 73. domnívá se, že základní podmínkou 
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dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je 

komplexní, transparentní a účinná výměna 

informací o daních a společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; 

dosažení daňového systému na úrovni EU, 

který by splňoval základní zásady vnitřního 

trhu a umožnil jejich zachování, je 

automatická, komplexní, transparentní a 

účinná výměna informací o daních, 

v jejímž rámci by členské státy 

uvědomovaly Evropskou komisi a 

Skupinu pro kodex chování o návrzích na 

změny v jejich daňových předpisech, a 

společný konsolidovaný základ daně z 

příjmů právnických osob; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  626 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 73a. požaduje další komplexní a nezávislý 

odborný průzkum, který by posoudil 

skutečný rozsah daňového deficitu a ztrát 

příjmů, k nimž vede agresivní daňové 

plánování, tak aby bylo možné tyto jevy 

lépe kvantifikovat a pochopit, a tedy 

navrhnout vhodné politické reakce;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  627 

Frank Engel 

 

Návrh usnesení 

Bod 74 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

74. vzhledem ke složitosti dané 

problematiky vyzývá členské státy 

a orgány EU, aby přijaly nejrůznější 

soubory doplňujících opatření, s cílem 

74. vzhledem ke složitosti dané 

problematiky vyzývá členské státy 

a orgány EU, aby přijaly nejrůznější 

soubory doplňujících opatření, s cílem 
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zlepšit stávající situaci, a aby zároveň 

přihlédly k tomu, že je nutné omezit jejich 

složitost z hlediska všech zainteresovaných 

stran a minimalizovat náklady podniků 

a daňových správ spojené s dodržováním 

předpisů; zdůrazňuje proto, 

že zjednodušení daňových systémů by 

mělo být prvním krokem při snaze 

o zajištění jasných právních předpisů 

nejen v případě členských států, ale také 

občanů, kteří jsou v současné době 

vyloučeni z výměny informací; 

zlepšit stávající situaci, a aby zároveň 

přihlédly k tomu, že je nutné omezit jejich 

složitost z hlediska všech zainteresovaných 

stran a minimalizovat náklady podniků 

a daňových správ spojené s dodržováním 

předpisů; zdůrazňuje proto, že 

zjednodušení daňových systémů by mělo 

být prvním krokem ve snaze o objasnění 

situace členským státům;  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  628 

Andreas Schwab 

 

Návrh usnesení 

Bod 74 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

74. vzhledem ke složitosti dané 

problematiky vyzývá členské státy 

a orgány EU, aby přijaly nejrůznější 

soubory doplňujících opatření, s cílem 

zlepšit stávající situaci, a aby zároveň 

přihlédly k tomu, že je nutné omezit jejich 

složitost z hlediska všech zainteresovaných 

stran a minimalizovat náklady podniků 

a daňových správ spojené s dodržováním 

předpisů; zdůrazňuje proto, 

že zjednodušení daňových systémů by 

mělo být prvním krokem při snaze 

o zajištění jasných právních předpisů 

nejen v případě členských států, ale také 

občanů, kteří jsou v současné době 

vyloučeni z výměny informací; 

74. vzhledem ke složitosti dané 

problematiky vyzývá členské státy 

a orgány EU, aby přijaly nejrůznější 

soubory doplňujících opatření, s cílem 

zlepšit stávající situaci, a aby zároveň 

přihlédly k tomu, že je nutné omezit jejich 

složitost z hlediska všech zainteresovaných 

stran a minimalizovat náklady podniků 

a daňových správ spojené s dodržováním 

předpisů; zdůrazňuje proto, že 

zjednodušení daňových systémů by mělo 

být prvním krokem ve snaze o objasnění 

situace;  

 (Zvýšení transparentnosti na úrovni EU by 

nemělo jít na úkor zachovávání 

obchodního tajemství.) 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  629 

Marian Harkin 

 

Návrh usnesení 

Bod 74 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

74. vzhledem ke složitosti dané 

problematiky vyzývá členské státy 

a orgány EU, aby přijaly nejrůznější 

soubory doplňujících opatření, s cílem 

zlepšit stávající situaci, a aby zároveň 
přihlédly k tomu, že je nutné omezit jejich 

složitost z hlediska všech zainteresovaných 

stran a minimalizovat náklady podniků 

a daňových správ spojené s dodržováním 

předpisů; zdůrazňuje proto, 

že zjednodušení daňových systémů by 

mělo být prvním krokem při snaze 

o zajištění jasných právních předpisů nejen 

v případě členských států, ale také občanů, 

kteří jsou v současné době vyloučeni 

z výměny informací; 

74. vzhledem ke složitosti dané 

problematiky a s cílem zlepšit stávající 

situaci, vyzývá členské státy a orgány 

EU, aby přihlédly k tomu, že je nutné 

omezit složitost z hlediska všech 

zainteresovaných stran a minimalizovat 

náklady podniků a daňových správ spojené 

s dodržováním předpisů; zdůrazňuje proto, 

že zjednodušení daňových systémů by 

mělo být prvním krokem při snaze 

o zajištění jasných právních předpisů nejen 

v případě členských států, ale také občanů, 

kteří jsou v současné době vyloučeni 

z výměny informací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  630 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Návrh usnesení 

Bod 74 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 74a. upozorňuje na to, že za účelem 

podpory boje proti agresivnímu daňovému 

plánování jsou důležité kodexy chování 

podniků a politika sociální odpovědnosti 

podniků; je toho názoru, že v této věci je 

třeba prosazovat osvědčené postupy a že 

stávající kodexy chování je případně 

zapotřebí zpřísnit;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  631 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Návrh usnesení 

Bod 74 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 74b. trvá na tom, že daně se musí platit 

v zemích, v nichž se daná hospodářská 

činnost skutečně provádí a v nichž 

vznikají hodnoty, nebo, v případě 

nepřímého zdanění, v zemích spotřeby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  632 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 74 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 74a. vyzývá Komisi, aby plně využila 

stávající právní předpisy v oblastech 

působnosti EU k řešení otázek spojených 

s daňovými úniky, daňovými podvody, 

s agresivním daňovým plánováním a 

jinými škodlivými daňovými praktikami; 

v této souvislosti vyzývá k tomu, aby 

agresivní daňové plánování bylo ve 

směrnici o boji proti praní peněz (COM 

(2013)045) definováno jako predikativní 

trestný čin praní peněz a aby bylo rovněž 

definováno, v čem agresivní daňové 

plánování spočívá; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  633 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 
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Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 74 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 74a. vyzývá Evropskou komisi, aby stáhla 

návrh směrnice, který předložila dne 9. 

dubna 2014 ((2014)212) a jehož účelem je 

usnadnit zakládání podniků s fiktivním 

sídlem (na základě poštovní schránky) 

prostřednictvím registrace přes internet; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  634 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 74 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 74b. vyzývá k okamžité změně směrnice o 

úrocích a licenčních poplatcích, která by 

umožnila rozšíření záběru srážkové daně z 

příjmů z licenčních poplatků, zavedení 

doložky o daňové povinnosti zdanění a 

klauzulí o minimální dani, a zajistila tak, 

aby nadnárodní skupiny neměly motivaci 

k přenosu duševního vlastnictví („IP 

boxů“) do poboček v zemích s nižšími 

daněmi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  635 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh usnesení 

Bod 74 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 74c. vyzývá Komisi, aby empiricky více 

prověřila, zda není možné omezit 

odečítání licenčních poplatků hrazených 

spřízněným korporacím ze základu daně z 

příjmů právnických osob, a potírat tak 

přesouvání zisku uvnitř skupiny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  636 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 74 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 74d. vyzývá Komisi, aby důkladněji 

posoudila, zda by zákonodárci formulující 

daňové předpisy neměli zavést ustanovení 

o retroaktivních úpravách cen, kterými by 

řešili potíže dané nejistotou při oceňování 

nehmotných aktiv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  637 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

vypouští se 
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s mezinárodním plánováním daní; 

doporučuje proto, aby se vážně uvažovalo 

o vyloučení těchto společností z rejstříku 

transparentnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  638 

Ashley Fox 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

doporučuje proto, aby se vážně uvažovalo 

o vyloučení těchto společností z rejstříku 

transparentnosti; 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  639 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

doporučuje proto, aby se vážně uvažovalo 

o vyloučení těchto společností z rejstříku 

transparentnosti; 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  640 

Morten Messerschmidt 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

doporučuje proto, aby se vážně uvažovalo 

o vyloučení těchto společností z rejstříku 

transparentnosti; 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  641 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

doporučuje proto, aby se vážně uvažovalo 

o vyloučení těchto společností z rejstříku 

transparentnosti; 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh 642 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

doporučuje proto, aby se vážně uvažovalo 

o vyloučení těchto společností z rejstříku 

transparentnosti; 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; tato 

situace je podle jeho názoru nepřijatelná 

a poškozuje důstojnost Evropského 

parlamentu i občanů, které zastupuje; 

doporučuje proto, aby byla přijata náležitá 

opatření, která budou těmto společnostem 

bránit v uzavírání smluv s Parlamentem i 

ostatními orgány EU, a prvním takovým 

opatřením bude okamžité vyloučení těchto 

společností z rejstříku transparentnosti a 

odebrání průkazů opravňujících jejich 

zástupce ke vstupu; naléhavě navíc vyzývá 

k tomu, aby těmto společnostem byla 

zakázána účast na veřejných konzultacích 

týkajících se legislativní činnosti na 

evropské úrovni a na řízeních o zadávání 

veřejných evropských zakázek a 

znemožněn přístup k fondům EU; 
Or. it 

 

Pozměňovací návrh  643 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

doporučuje proto, aby se vážně uvažovalo 

o vyloučení těchto společností z rejstříku 

transparentnosti; 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; vítá 

rozhodnutí Parlamentu odebrat 

zástupcům těchto společností průkazy 

opravňující ke vstupu do Parlamentu; 

doporučuje, aby byly učiněny všechny 

kroky nezbytné k vyloučení těchto 

společností z rejstříku transparentnosti; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  644 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

doporučuje proto, aby se vážně uvažovalo 

o vyloučení těchto společností z rejstříku 

transparentnosti; 

75. kritizuje fakt, že nehledě na opakované 

výzvy nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

doporučuje proto, aby byl těmto 

společnostem znemožněn přístup do 

Parlamentu a aby se vážně uvažovalo 

o jejich vyloučení z rejstříku 

transparentnosti z důvodu porušení 

ustanovení odstavce f) kodexu chování, 

jenž tvoří přílohu III interinstitucionální 

dohody o rejstříku transparentnosti;  

vyzývá Komisi, aby tento kodex chování co 

nejdříve zpřísnila tak, aby poskytoval 

možnost stanovovat postihy pro 

organizace, které u orgánů EU lobbují, 

ale v plné míře s nimi nespolupracují na 

záležitostech, jež jsou podstatné pro 

tvorbu politik EU nebo pro veřejný zájem; 

vyslovuje rovněž politování nad vlažným 

přístupem členských států, Rady a 

částečně i Komise ke spolupráci (v 

některých případech nad naprostým 

nedostatkem spolupráce) navzdory 

veřejným prohlášením tvrdícím opak; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  645 

Peter Simon 

za skupinu S&D 
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Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

doporučuje proto, aby se vážně uvažovalo 

o vyloučení těchto společností z rejstříku 

transparentnosti; 

75. připomíná, že 18 nadnárodních 

společností, mezi nimiž i společnosti 

kladoucí důraz na své zviditelňování na 

veřejnosti a na sociální odpovědnost, bylo 

vyzváno k tomu, aby s výborem projednaly 

záležitosti spojené s mezinárodním 

plánováním daní; konstatuje, že některé 

z těchto nadnárodních společností jsou 

předmětem kontrol Evropské komise; 

lituje, že navzdory opakovaným výzvám 

pouze čtyři z těchto společností 

akceptovaly jednání s výborem1;  žádá 

tudíž, aby ostatních 14 firem1a bylo 

vyloučeno z rejstříku transparentnosti a 

aby s nimi Evropský parlament zacházel 

jako s nespolupracujícími subjekty; 

 __________________ 

 1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc a Total S. 

A. 

 1a Amazon.co.uk Ltd, Amazon S.a.r.l, 

Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank 

Group, Coca-Cola Company, Facebook, 

Fiat Chrysler Automobiles, Google, 

HSBC Bank plc, IKEA, Mc Donald's 

Corporation, Philip Morris, Walmart, 

Walt Disney Company. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  646 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 



PE567.781v02-00 114/206 AM\1075014CS.doc 

CS 

s mezinárodním plánováním daní; 

doporučuje proto, aby se vážně uvažovalo 

o vyloučení těchto společností z rejstříku 

transparentnosti; 

s mezinárodním plánováním daní; 

doporučuje proto, aby jeho příslušné 

orgány zvážily, zda dotčeným 

společnostem odejmout možnost přístupu 

do prostor Parlamentu, a aby se vážně 

uvažovalo o zpřísnění povinností 

stanovených pro organizace v kodexu 

chování, který je součástí rejstříku 

transparentnosti1, pokud jde o spolupráci s 

výbory Evropského parlamentu a dalšími 

politickými orgány; 

 __________________ 

 1 Kodex chování tvoří přílohu III 

interinstitucionální dohody o rejstříku 

transparentnosti z roku 2014. 

  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  647 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

doporučuje proto, aby se vážně uvažovalo 

o vyloučení těchto společností z rejstříku 

transparentnosti; 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; pokládá 

proto za nezbytné revidovat dohodu mezi 

Evropským parlamentem a Evropskou 

komisí o rejstříku transparentnosti pro 

organizace a osoby samostatně výdělečně 

činné, jež se podílejí na tvorbě a 

provádění politiky EU, a vymezit tak 

rámec opatření, která mají být přijata v 

případech, kdy organizace registrované v 

rejstříku transparentnosti odmítají 

akceptovat žádosti Evropského 

parlamentu o informace; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  648 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

doporučuje proto, aby se vážně uvažovalo 

o vyloučení těchto společností z rejstříku 

transparentnosti; 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; vyzývá 

orgány EU, aby lobbistům či manažerům 

těchto společností zakázaly přinejmenším 

na dva roky vstup do svých prostor; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  649 

Tibor Szanyi 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

doporučuje proto, aby se vážně uvažovalo 

o vyloučení těchto společností z rejstříku 

transparentnosti; 

75. lituje a považuje za nepřijatelné, 

že nehledě na opakované výzvy nevyužilo 

několik nadnárodních společností 

příležitost k tomu, aby s výborem 

projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

doporučuje proto, aby se vážně uvažovalo 

o vyloučení těchto společností z rejstříku 

transparentnosti; 

Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  650 

Marian Harkin 
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Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

doporučuje proto, aby se vážně uvažovalo 

o vyloučení těchto společností z rejstříku 

transparentnosti; 

75. lituje, že nehledě na opakované výzvy 

nevyužilo několik nadnárodních 

společností příležitost k tomu, aby 

s výborem projednaly záležitosti spojené 

s mezinárodním plánováním daní; 

s ohledem na fakt, že odmítly 

spolupracovat s oficiálním výborem 

Evropského parlamentu, doporučuje, aby 

se vážně uvažovalo o dočasném vyloučení 

těchto společností z rejstříku 

transparentnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  651 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 75a. vyzývá k prošetření úlohy, jakou 

hrají finanční instituce při napomáhání 

ke škodlivým daňovým praktikám; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  652 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 75a. s ohledem na to, že Parlament v 

současnosti nemá pravomoci k 

vyšetřování, vyzývá Komisi a Evropskou 

radu, aby pokročily v projednávání 
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návrhu nařízení Evropského parlamentu 

o pravidlech pro výkon vyšetřovacího 

práva Evropského parlamentu 

2009/2212(INL), a mohly tak Evropskému 

parlamentu udělit skutečné pravomoci 

k vyšetřování, které jsou nezbytné pro 

výkon vyšetřovacího práva Parlamentu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  653 

Marian Harkin 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 75a. vybízí všechny členské státy, aby 

podepsaly zákon o podávání informací o 

zahraničních účtech pro daňové účely z 

roku 2010 (FACTA); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  654 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Nadpis 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Spolupráce v oblasti daňových rozhodnutí 

a jejich koordinace 

Spolupráce v oblasti předběžných 

daňových rozhodnutí a jejich koordinace 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  655 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. vyzývá Radu, aby do konce roku 2015 

přijala legislativní návrh z března 2015, 

kterým se mění směrnice 2011/16/EU, 

pokud jde o povinnou automatickou 

výměnu informací v oblasti daní, který 

obsahuje ustanovení o společném rámci 

pro registraci a automatickou výměnu 

informací o daňových rozhodnutích 

a ustanovení, která Komisi umožňují 

účinně sledovat jeho uplatňování 

ze strany členských států; 

76. vyzývá Radu, aby do konce roku 2015 

schválila postoj Evropského parlamentu, 

jenž byl v červenci 2015 stvrzen 

hlasováním a je formulován ve směrnici o 

právech akcionářů, totiž že členské státy 

mají požadovat, aby všechny subjekty 

vydávající akcie zveřejňovaly informace o 

daňových rozhodnutích a jejich zásadní 

prvky s rozlišením podle členských států a 

podle třetích zemí, v nichž mají dceřinou 

společnost; vyzývá Radu, aby Komisi 

zmocnila k tomu, že prostřednictvím aktů 

v přenesené pravomoci stanoví formát a 

obsah takto zveřejňovaných informací; 

vyzývá Komisi a členské státy, aby 

nevytvářely další legislativní mezery tím, 

že zruší směrnici o zdanění příjmů 

z úspor; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  656 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. vyzývá Radu, aby do konce roku 2015 

přijala legislativní návrh z března 2015, 

kterým se mění směrnice 2011/16/EU, 

pokud jde o povinnou automatickou 

výměnu informací v oblasti daní, který 

obsahuje ustanovení o společném rámci 

pro registraci a automatickou výměnu 

informací o daňových rozhodnutích 

a ustanovení, která Komisi umožňují 

účinně sledovat jeho uplatňování ze strany 

členských států; 

76. vyzývá Radu, aby do konce roku 2015 

přijala legislativní návrh z března 2015, 

kterým se mění směrnice 2011/16/EU, 

pokud jde o povinnou automatickou 

výměnu informací v oblasti daní, který 

obsahuje ustanovení o společném rámci 

pro registraci a automatickou výměnu 

informací o daňových rozhodnutích 

a ustanovení, která Komisi umožňují 

účinně sledovat jeho uplatňování ze strany 

členských států; trvá na tom, aby 
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předávané informace o daňových 

rozhodnutích byly zpřístupněny veřejnosti 

prostřednictvím centrálního rejstříku 

Komise a aby zpětná výměna byla 

rozšířena na všechna rozhodnutí, která 

budou aktuální k datu vstupu této 

směrnice v platnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  657 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. vyzývá Radu, aby do konce roku 2015 

přijala legislativní návrh z března 2015, 

kterým se mění směrnice 2011/16/EU, 

pokud jde o povinnou automatickou 

výměnu informací v oblasti daní, který 

obsahuje ustanovení o společném rámci 

pro registraci a automatickou výměnu 

informací o daňových rozhodnutích 

a ustanovení, která Komisi umožňují 

účinně sledovat jeho uplatňování ze strany 

členských států; 

76. vyzývá Radu, aby do konce roku 2015 

přijala legislativní návrh z března 2015, 

kterým se mění směrnice 2011/16/EU, 

pokud jde o povinnou automatickou 

výměnu informací v oblasti daní, který 

obsahuje ustanovení o společném rámci 

pro registraci a automatickou výměnu 

informací o daňových rozhodnutích 

a ustanovení, která Komisi umožňují 

účinně sledovat jeho uplatňování ze strany 

členských států; zdůrazňuje, že již kvůli 

počtu daňových rozhodnutí a existenci 28 

členských států s různými jazyky a 

administrativními postupy je nutné, aby 

Komise a členské státy vyvinuly inovativní 

způsoby řešení této různorodosti, které 

umožní, aby automatická výměna 

informací v Unii byla skutečně účinná a 

přínosná; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  658 

Morten Messerschmidt 
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Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. vyzývá Radu, aby do konce roku 2015 

přijala legislativní návrh z března 2015, 

kterým se mění směrnice 2011/16/EU, 

pokud jde o povinnou automatickou 

výměnu informací v oblasti daní, který 

obsahuje ustanovení o společném rámci 

pro registraci a automatickou výměnu 

informací o daňových rozhodnutích 

a ustanovení, která Komisi umožňují 

účinně sledovat jeho uplatňování ze strany 

členských států; 

76. vyzývá Radu, aby do konce roku 2015 

přijala legislativní návrh z března 2015, 

kterým se mění směrnice 2011/16/EU, 

pokud jde o povinnou automatickou 

výměnu informací v oblasti daní, který 

obsahuje ustanovení o společném rámci 

pro registraci a automatickou výměnu 

informací o daňových rozhodnutích 

a ustanovení, která Komisi umožňují 

účinně sledovat jeho uplatňování ze strany 

členských států; zdůrazňuje, že obchodně 

citlivé informace poskytované podniky je 

třeba chránit a že je nutné dodržovat 

obecnější předpisy na ochranu údajů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  659 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. vyzývá Radu, aby do konce roku 2015 

přijala legislativní návrh z března 2015, 

kterým se mění směrnice 2011/16/EU, 

pokud jde o povinnou automatickou 

výměnu informací v oblasti daní, který 

obsahuje ustanovení o společném rámci 

pro registraci a automatickou výměnu 

informací o daňových rozhodnutích 

a ustanovení, která Komisi umožňují 

účinně sledovat jeho uplatňování ze strany 

členských států; 

76. vyzývá Radu, aby do konce roku 2015 

přijala legislativní návrh z března 2015, 

kterým se mění směrnice 2011/16/EU, 

pokud jde o povinnou automatickou 

výměnu informací v oblasti daní, který 

obsahuje ustanovení o společném rámci 

pro registraci a automatickou výměnu 

informací o daňových rozhodnutích 

a ustanovení, která Komisi umožňují 

účinně sledovat jeho uplatňování ze strany 

členských států; zdůrazňuje, že obchodně 

citlivé informace poskytované podniky je 

třeba chránit a že je nutné dodržovat 

předpisy na ochranu údajů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  660 

Petr Ježek 

 

Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. vyzývá Radu, aby do konce roku 2015 

přijala legislativní návrh z března 2015, 

kterým se mění směrnice 2011/16/EU, 

pokud jde o povinnou automatickou 

výměnu informací v oblasti daní, který 

obsahuje ustanovení o společném rámci 

pro registraci a automatickou výměnu 

informací o daňových rozhodnutích 

a ustanovení, která Komisi umožňují 

účinně sledovat jeho uplatňování ze strany 

členských států; 

76. vyzývá Radu, aby do konce roku 2015 

přijala legislativní návrh z března 2015, 

kterým se mění směrnice 2011/16/EU, 

pokud jde o povinnou automatickou 

výměnu informací v oblasti daní, který 

obsahuje ustanovení o společném rámci 

pro registraci a automatickou výměnu 

informací o daňových rozhodnutích 

a ustanovení, která Komisi umožňují 

účinně sledovat jeho uplatňování ze strany 

členských států; v tomto ohledu 

připomíná, že je důležité umožnit Komisi 

přístup k informacím, které si členské 

státy vyměňují, aby tak mohla bránit 

negativnímu vlivu daňových rozhodnutí 

na vnitřní trh; 

  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  661 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. vyzývá Radu, aby do konce roku 2015 

přijala legislativní návrh z března 2015, 

kterým se mění směrnice 2011/16/EU, 

pokud jde o povinnou automatickou 

výměnu informací v oblasti daní, který 

obsahuje ustanovení o společném rámci 

pro registraci a automatickou výměnu 

informací o daňových rozhodnutích 

a ustanovení, která Komisi umožňují 

76. vyzývá Radu, aby do konce roku 2015 

přijala legislativní návrh z března 2015, 

kterým se mění směrnice 2011/16/EU, 

pokud jde o povinnou automatickou 

výměnu informací v oblasti daní, který 

obsahuje ustanovení o společném rámci 

pro registraci a automatickou výměnu 

informací o daňových rozhodnutích 

a ustanovení, která Komisi umožňují 
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účinně sledovat jeho uplatňování ze strany 

členských států; 

účinně sledovat jeho uplatňování ze strany 

členských států; vyzývá Radu, aby 

stanovisko Evropského parlamentu 

k tomuto legislativnímu návrhu vzala 

náležitě v potaz;  

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  662 

Petr Ježek 

 

Návrh usnesení 

Bod 76 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 76a. vítá návrh Komise na vytvoření 

bezpečného centrálního rejstříku, do 

něhož by mohly být ukládány informace 

poskytované na základě této směrnice, a 

vyzývá Komisi, aby s náležitým ohledem 

na transparentnost svůj návrh doplnila 

požadavkem na vydávání výroční zprávy, 

v níž by byly shrnuty hlavní případy 

uvedené v chystaném bezpečném 

centrálním rejstříku a která by obsahovala 

přinejmenším: 

 – jméno plátce daně a název skupiny; 

 – popis otázek, kterých se dotyčné daňové 

rozhodnutí týká; 

 – popis kritérií, která byla použita pro 

stanovení předběžného režimu převodních 

cen; 

 – údaje o tom, jaký členský stát/členské 

státy bude/budou nejpravděpodobněji 

dotčen/y; 
 

 – údaje o tom, zda tímto rozhodnutím 

mohou být dotčeni i jiní plátci daně 

(kromě fyzických osob). 

 Komise musí přitom náležitě dbát na 

zachování obchodního tajemství; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  663 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. vyzývá členské státy, aby v rámci 

všech mezinárodních fór podporovaly 

automatickou výměnu informací mezi 

daňovými správami jakožto novou 

celosvětovou normu; vyzývá zejména 

Komisi, OECD a skupinu G20, aby tuto 

myšlenku podporovaly prostřednictvím 

nejvhodnějších a nejúčinnějších nástrojů 

v rámci inkluzivního celosvětového 

postupu; 

77. vyzývá členské státy, aby v rámci 

všech mezinárodních fór podporovaly 

automatickou výměnu informací mezi 

daňovými správami jakožto novou 

celosvětovou normu; vyzývá zejména 

Komisi, OECD a skupinu G20, aby tuto 

myšlenku podporovaly prostřednictvím 

nejvhodnějších a nejúčinnějších nástrojů v 

rámci inkluzivního celosvětového postupu 

a prostřednictvím flexibilních postupů, 

jako jsou období neuplatňování 

vzájemnosti, a zajistily tak, aby se i 

rozvojové země mohly od samého počátku 

podílet na uplatňování této nové normy; 

naléhavě vyzývá členské státy, aby své 

vnitrostátní prováděcí předpisy 

formulovaly tak, aby záměrná porušení 

informační povinnosti nebo předávání 

nesprávných informací v rámci 

automatické výměny informací byla 

pokládána za trestný čin; naléhavě vyzývá 

členské státy, aby svým finančním 

institucím stanovily povinnost 

identifikovat již od počátku sídlo všech 

majitelů účtů s cílem zvýšit účinnost 

shromažďování informací a nevnášet do 

automatické výměny informací zbytečné a 

kontraproduktivní nejednoznačnosti; 

naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 

aby v prováděcím nařízení, jež Komise 

nyní připravuje v rámci postupu 

projednávání ve výborech, specificky 

uvedly požadavek vypracovávat o 

automatické výměně informací od prvního 

roku jejího fungování komplexní a 

veřejné statistiky s rozlišením podle 

členských států, včetně souhrnných 
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statistických údajů za období let 2013–

2015, jejichž účelem by bylo předcházet 

mechanismům vyhýbání se daňové 

povinnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  664 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. vyzývá členské státy, aby v rámci 

všech mezinárodních fór podporovaly 

automatickou výměnu informací mezi 

daňovými správami jakožto novou 

celosvětovou normu; vyzývá zejména 

Komisi, OECD a skupinu G20, aby tuto 

myšlenku podporovaly prostřednictvím 

nejvhodnějších a nejúčinnějších nástrojů 

v rámci inkluzivního celosvětového 

postupu; 

77. vyzývá členské státy, aby v rámci 

všech mezinárodních fór podporovaly 

automatickou výměnu informací mezi 

daňovými správami jakožto novou 

celosvětovou normu; vyzývá zejména 

Komisi, OECD a skupinu G20, aby tuto 

myšlenku podporovaly prostřednictvím 

nejvhodnějších a nejúčinnějších nástrojů 

v rámci inkluzivního celosvětového 

postupu; doporučuje, aby do celosvětových 

norem automatické výměny informací 

byly zahrnuty informace o daňových 

rozhodnutích a aby tyto informace byly 

přístupné veřejnosti; trvá na tom, že je 

třeba přijmout opatření k zajištění toho, 

aby se automatická výměna informací 

stala skutečně celosvětovou, a tedy i 

účinnou, a to tím, že rozvojovým zemím 

bude poskytnuto počáteční období 

nereciproční výměny informací a zároveň 

se podpoří jejich úsilí o budování kapacit 

za účelem plné účasti na automatické 

výměně informací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  665 

Krišjānis Kariņš 
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Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. vyzývá členské státy, aby v rámci 

všech mezinárodních fór podporovaly 

automatickou výměnu informací mezi 

daňovými správami jakožto novou 

celosvětovou normu; vyzývá zejména 

Komisi, OECD a skupinu G20, aby tuto 

myšlenku podporovaly prostřednictvím 

nejvhodnějších a nejúčinnějších nástrojů 

v rámci inkluzivního celosvětového 

postupu; 

77. vyzývá členské státy, aby v rámci 

všech mezinárodních fór podporovaly 

automatickou výměnu informací mezi 

daňovými správami jakožto novou 

celosvětovou normu; vyzývá zejména 

Komisi, OECD a skupinu G20, aby tuto 

myšlenku podporovaly prostřednictvím 

nejvhodnějších a nejúčinnějších nástrojů 

v rámci inkluzivního celosvětového 

postupu; zdůrazňuje, že automatická 

výměna informací v EU by se mohla 

uskutečňovat prostřednictvím centrálního 

celounijního rejstříku, do něhož by měla 

přístup Komise a příslušné orgány; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  666 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. vyzývá členské státy, aby v rámci 

všech mezinárodních fór podporovaly 

automatickou výměnu informací mezi 

daňovými správami jakožto novou 

celosvětovou normu; vyzývá zejména 

Komisi, OECD a skupinu G20, aby tuto 

myšlenku podporovaly prostřednictvím 

nejvhodnějších a nejúčinnějších nástrojů 

v rámci inkluzivního celosvětového 

postupu; 

77. vyzývá členské státy, aby v rámci 

všech mezinárodních fór podporovaly 

automatickou výměnu informací mezi 

daňovými správami jakožto novou 

celosvětovou normu a řádně při tom 

zohledňovaly ochranu obchodně citlivých 

údajů a v plném rozsahu dodržovaly 

předpisy na ochranu údajů; vyzývá 

zejména Komisi, OECD a skupinu G20, 

aby tuto myšlenku podporovaly 

prostřednictvím nejvhodnějších 

a nejúčinnějších nástrojů v rámci 

inkluzivního celosvětového postupu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  667 

Brian Hayes 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. vyzývá členské státy, aby v rámci 

všech mezinárodních fór podporovaly 

automatickou výměnu informací mezi 

daňovými správami jakožto novou 

celosvětovou normu; vyzývá zejména 

Komisi, OECD a skupinu G20, aby tuto 

myšlenku podporovaly prostřednictvím 

nejvhodnějších a nejúčinnějších nástrojů 

v rámci inkluzivního celosvětového 

postupu; 

77. vyzývá členské státy, aby v rámci 

všech mezinárodních fór podporovaly 

automatickou výměnu informací mezi 

daňovými správami jakožto novou 

celosvětovou normu; vyzývá zejména 

Komisi, OECD a skupinu G20, aby tuto 

myšlenku podporovaly prostřednictvím 

nejvhodnějších a nejúčinnějších nástrojů 

v rámci inkluzivního celosvětového 

postupu; domnívá se, že ustanovení 

zákona o podávání informací 

o zahraničních účtech pro daňové účely 

upravující automatickou výměnu 

informací by mělo být uznáno jako nová 

ambiciózní mezinárodní norma v oblasti 

zveřejňování informací o daních; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  668 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Georgios 

Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. vyzývá členské státy, aby v rámci 

všech mezinárodních fór podporovaly 

automatickou výměnu informací mezi 

daňovými správami jakožto novou 

celosvětovou normu; vyzývá zejména 

Komisi, OECD a skupinu G20, aby tuto 

myšlenku podporovaly prostřednictvím 

nejvhodnějších a nejúčinnějších nástrojů 

v rámci inkluzivního celosvětového 

postupu; 

77. vyzývá členské státy, aby v rámci 

všech mezinárodních fór podporovaly 

automatickou výměnu informací mezi 

daňovými správami jakožto novou 

celosvětovou normu; vyzývá zejména 

Komisi, OECD a skupinu G20, aby tuto 

myšlenku podporovaly prostřednictvím 

nejvhodnějších a nejúčinnějších nástrojů 

v rámci inkluzivního celosvětového 

postupu; má-li být tato automatická 

výměna informací účinná, vyzývá rovněž 
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ke zřízení systému společného evropského 

daňového identifikačního čísla; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  669 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. vyzývá členské státy, aby v rámci 

všech mezinárodních fór podporovaly 

automatickou výměnu informací mezi 

daňovými správami jakožto novou 

celosvětovou normu; vyzývá zejména 

Komisi, OECD a skupinu G20, aby tuto 

myšlenku podporovaly prostřednictvím 

nejvhodnějších a nejúčinnějších nástrojů 

v rámci inkluzivního celosvětového 

postupu; 

77. vyzývá členské státy, aby v rámci 

všech mezinárodních fór podporovaly 

automatickou výměnu informací mezi 

daňovými správami jakožto novou 

celosvětovou normu; vyzývá zejména 

Komisi, OECD a skupinu G20, aby tuto 

myšlenku podporovaly prostřednictvím 

nejvhodnějších a nejúčinnějších nástrojů 

v rámci inkluzivního celosvětového 

postupu, jako je Úmluva o vzájemné 

správní pomoci v daňových záležitostech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  670 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 77a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

svým finančním institucím stanovily 

povinnost identifikovat již od počátku 

sídlo všech majitelů účtů s cílem zvýšit 

účinnost shromažďování informací a 

nevnášet do automatické výměny 

informací zbytečné a kontraproduktivní 

nejednoznačnosti; a naléhavě vyzývá 

členské státy a Komisi, aby v prováděcím 

nařízení, jež Komise nyní připravuje 
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v rámci postupu projednávání ve 

výborech, specificky uvedly požadavek 

vypracovávat o automatické výměně 

informací od prvního roku jejího 

fungování komplexní a veřejné statistiky 

s rozlišením podle členských států, včetně 

souhrnných statistických údajů za období 

let 2013–2013, jejichž účelem by bylo 

bránit ve vyhýbání se povinnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  671 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. vyzývá členské státy, aby uvažovaly 

o tom, že veškerá daňová rozhodnutí 

přeshraniční povahy by měla být zejména 

v případě, že obsahují převodní ceny, 

stanovena ve spolupráci se všemi 

zúčastněnými zeměmi, že by si tyto země 

měly příslušné informace vyměňovat 

automaticky a že veškerá opatření 

členských států zaměřená na omezování 

případů vyhýbání se daňovým 

povinnostem a oslabování daňové 

základny v rámci EU, včetně auditů, by se 

měla realizovat společně, s řádným 

přihlédnutím ke zkušenostem získaným 

na základě programu FISCALIS 2020; 

znovu opakuje svůj názor, že nejenže by 

mělo mezi daňovými správami a Komisí 

docházet k výměně informací o základních 

prvcích daňových rozhodnutí, která mají 

vliv na jiné členské státy, ale že tyto prvky 

by měly nadnárodní společnosti představit 

ve svých zprávách o jednotlivých zemích; 

78. vyzývá členské státy, aby uvažovaly o 

tom, že příslušné informace o 

přeshraničních daňových rozhodnutích by 

si měly automaticky vyměňovat 

vnitrostátní daňové správy s Komisí; 

zdůrazňuje, že mezi příslušnými daňovými 

správami a Komisí by mělo docházet k 

výměně informací o základních prvcích 

všech daňových rozhodnutí, která mají vliv 

na jiné členské státy; 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  672 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. vyzývá členské státy, aby uvažovaly 

o tom, že veškerá daňová rozhodnutí 

přeshraniční povahy by měla být zejména 

v případě, že obsahují převodní ceny, 

stanovena ve spolupráci se všemi 

zúčastněnými zeměmi, že by si tyto země 

měly příslušné informace vyměňovat 

automaticky a že veškerá opatření 

členských států zaměřená na omezování 

případů vyhýbání se daňovým 

povinnostem a oslabování daňové základny 

v rámci EU, včetně auditů, by se měla 

realizovat společně, s řádným přihlédnutím 

ke zkušenostem získaným na základě 

programu FISCALIS 2020; znovu opakuje 

svůj názor, že nejenže by mělo mezi 

daňovými správami a Komisí docházet 

k výměně informací o základních prvcích 

daňových rozhodnutí, která mají vliv 

na jiné členské státy, ale že tyto prvky by 

měly nadnárodní společnosti představit ve 

svých zprávách o jednotlivých zemích; 

78. vyzývá členské státy, aby uvažovaly 

o tom, že veškerá daňová rozhodnutí 

přeshraniční povahy by měla být zejména 

v případě, že obsahují převodní ceny, 

stanovena ve spolupráci se všemi 

zúčastněnými zeměmi, že by si tyto země 

měly příslušné informace vyměňovat 

automaticky, komplexně a bez prodlení a 

že veškerá opatření členských států 

zaměřená na omezování případů vyhýbání 

se daňovým povinnostem a oslabování 

daňové základny v rámci EU, včetně 

auditů, by se měla realizovat společně, 

s řádným přihlédnutím ke zkušenostem 

získaným na základě programu 

FISCALIS 2020; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  673 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. vyzývá členské státy, aby uvažovaly 

o tom, že veškerá daňová rozhodnutí 

přeshraniční povahy by měla být zejména 

v případě, že obsahují převodní ceny, 

stanovena ve spolupráci se všemi 

zúčastněnými zeměmi, že by si tyto země 

78. vyzývá členské státy, aby uvažovaly 

o tom, že veškerá daňová rozhodnutí 

přeshraniční povahy by měla být zejména 

v případě, že obsahují převodní ceny, 

stanovena ve spolupráci se všemi 

zúčastněnými zeměmi, že by si tyto země 
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měly příslušné informace vyměňovat 

automaticky a že veškerá opatření 

členských států zaměřená na omezování 

případů vyhýbání se daňovým 

povinnostem a oslabování daňové základny 

v rámci EU, včetně auditů, by se měla 

realizovat společně, s řádným přihlédnutím 

ke zkušenostem získaným na základě 

programu FISCALIS 2020; znovu opakuje 

svůj názor, že nejenže by mělo mezi 

daňovými správami a Komisí docházet 

k výměně informací o základních prvcích 

daňových rozhodnutí, která mají vliv 

na jiné členské státy, ale že tyto prvky by 

měly nadnárodní společnosti představit ve 

svých zprávách o jednotlivých zemích; 

měly příslušné informace vyměňovat 

automaticky a že veškerá opatření 

členských států zaměřená na omezování 

případů vyhýbání se daňovým 

povinnostem a oslabování daňové základny 

v rámci EU, včetně auditů, by se měla 

realizovat společně, s řádným přihlédnutím 

ke zkušenostem získaným na základě 

programu FISCALIS 2020; znovu opakuje 

svůj názor, že mezi daňovými správami a 

Komisí by mělo docházet k výměně 

informací o základních prvcích všech 

daňových rozhodnutí, která mají vliv na 

jiné členské státy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  674 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. vyzývá členské státy, aby uvažovaly 

o tom, že veškerá daňová rozhodnutí 

přeshraniční povahy by měla být zejména 

v případě, že obsahují převodní ceny, 

stanovena ve spolupráci se všemi 

zúčastněnými zeměmi, že by si tyto země 

měly příslušné informace vyměňovat 

automaticky a že veškerá opatření 

členských států zaměřená na omezování 

případů vyhýbání se daňovým 

povinnostem a oslabování daňové základny 

v rámci EU, včetně auditů, by se měla 

realizovat společně, s řádným přihlédnutím 

ke zkušenostem získaným na základě 

programu FISCALIS 2020; znovu opakuje 

svůj názor, že nejenže by mělo mezi 

daňovými správami a Komisí docházet 

k výměně informací o základních prvcích 

78. vyzývá členské státy, aby uvažovaly 

o tom, že veškerá daňová rozhodnutí 

přeshraniční povahy by měla být zejména 

v případě, že obsahují převodní ceny, 

stanovena ve spolupráci s daňovými 

správami všech zúčastněných zemí, že by 

si tyto země měly příslušné informace 

vyměňovat automaticky a že veškerá 

opatření členských států zaměřená 

na omezování případů vyhýbání se 

daňovým povinnostem a oslabování 

daňové základny v rámci EU, včetně 

auditů, by se měla realizovat společně, 

s řádným přihlédnutím ke zkušenostem 

získaným na základě programu 

FISCALIS 2020; znovu opakuje svůj 

názor, že nejenže by mělo mezi daňovými 

správami a Komisí docházet k výměně 
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daňových rozhodnutí, která mají vliv 

na jiné členské státy, ale že tyto prvky by 

měly nadnárodní společnosti představit ve 

svých zprávách o jednotlivých zemích; 

informací o základních prvcích daňových 

rozhodnutí, která mají vliv na jiné členské 

státy, ale že tyto prvky by měly nadnárodní 

společnosti představit ve svých veřejných 

zprávách o jednotlivých zemích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  675 

Luděk Niedermayer 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. vyzývá členské státy, aby uvažovaly 

o tom, že veškerá daňová rozhodnutí 

přeshraniční povahy by měla být zejména 

v případě, že obsahují převodní ceny, 

stanovena ve spolupráci se všemi 

zúčastněnými zeměmi, že by si tyto země 

měly příslušné informace vyměňovat 

automaticky a že veškerá opatření 

členských států zaměřená na omezování 

případů vyhýbání se daňovým 

povinnostem a oslabování daňové základny 

v rámci EU, včetně auditů, by se měla 

realizovat společně, s řádným přihlédnutím 

ke zkušenostem získaným na základě 

programu FISCALIS 2020; znovu opakuje 

svůj názor, že nejenže by mělo mezi 

daňovými správami a Komisí docházet 

k výměně informací o základních prvcích 

daňových rozhodnutí, která mají vliv 

na jiné členské státy, ale že tyto prvky by 

měly nadnárodní společnosti představit ve 

svých zprávách o jednotlivých zemích; 

78. vyzývá členské státy, aby uvažovaly 

o tom, že veškerá daňová rozhodnutí 

přeshraniční povahy by měla zejména 

v případě, že obsahují převodní ceny, 

zohledňovat dopad rozhodnutí na daňové 

příjmy jiných zemí, že by si tyto země 

měly příslušné informace vyměňovat 

automaticky a že veškerá opatření 

členských států zaměřená na omezování 

případů vyhýbání se daňovým 

povinnostem a oslabování daňové základny 

v rámci EU, včetně auditů, by se měla 

realizovat společně, s řádným přihlédnutím 

ke zkušenostem získaným na základě 

programu FISCALIS 2020; znovu opakuje 

svůj názor, že nejenže by mělo mezi 

daňovými správami a Komisí docházet 

k výměně informací o základních prvcích 

daňových rozhodnutí, která mají vliv 

na jiné členské státy, ale že tyto prvky by 

měly být transparentnější i pro širokou 

veřejnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  676 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 
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Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. vyzývá členské státy, aby uvažovaly 

o tom, že veškerá daňová rozhodnutí 

přeshraniční povahy by měla být zejména 

v případě, že obsahují převodní ceny, 

stanovena ve spolupráci se všemi 

zúčastněnými zeměmi, že by si tyto země 

měly příslušné informace vyměňovat 

automaticky a že veškerá opatření 

členských států zaměřená na omezování 

případů vyhýbání se daňovým 

povinnostem a oslabování daňové základny 

v rámci EU, včetně auditů, by se měla 

realizovat společně, s řádným přihlédnutím 

ke zkušenostem získaným na základě 

programu FISCALIS 2020; znovu opakuje 

svůj názor, že nejenže by mělo mezi 

daňovými správami a Komisí docházet 

k výměně informací o základních prvcích 

daňových rozhodnutí, která mají vliv 

na jiné členské státy, ale že tyto prvky by 

měly nadnárodní společnosti představit ve 

svých zprávách o jednotlivých zemích; 

78. vyzývá členské státy, aby uvažovaly 

o tom, že veškerá daňová rozhodnutí 

přeshraniční povahy by měla být zejména 

v případě, že obsahují převodní ceny, 

stanovena ve spolupráci se všemi 

zúčastněnými zeměmi, že by si tyto země 

měly příslušné informace vyměňovat 

automaticky a že veškerá opatření 

členských států zaměřená na omezování 

případů vyhýbání se daňovým 

povinnostem a oslabování daňové základny 

v rámci EU, včetně auditů, by se měla 

realizovat společně, s řádným přihlédnutím 

ke zkušenostem získaným na základě 

programu FISCALIS 2020; znovu opakuje 

svůj názor, že nejenže by mělo mezi 

daňovými správami a Komisí docházet 

k výměně informací o základních prvcích 

daňových rozhodnutí, která mají vliv 

na jiné členské státy, ale že tyto prvky by 

měly nadnárodní společnosti představit ve 

svých veřejných zprávách o jednotlivých 

zemích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  677 

Morten Messerschmidt 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. vyzývá členské státy, aby uvažovaly 

o tom, že veškerá daňová rozhodnutí 

přeshraniční povahy by měla být zejména 

v případě, že obsahují převodní ceny, 

stanovena ve spolupráci se všemi 

zúčastněnými zeměmi, že by si tyto země 

měly příslušné informace vyměňovat 

automaticky a že veškerá opatření 

78. vyzývá členské státy, aby uvažovaly 

o tom, že veškerá daňová rozhodnutí 

přeshraniční povahy by měla být zejména 

v případě, že obsahují převodní ceny, 

stanovena ve spolupráci se všemi 

zúčastněnými zeměmi, že by si tyto země 

měly příslušné informace vyměňovat 

automaticky a že veškerá opatření 
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členských států zaměřená na omezování 

případů vyhýbání se daňovým 

povinnostem a oslabování daňové základny 

v rámci EU, včetně auditů, by se měla 

realizovat společně, s řádným přihlédnutím 

ke zkušenostem získaným na základě 

programu FISCALIS 2020; znovu opakuje 

svůj názor, že nejenže by mělo mezi 

daňovými správami a Komisí docházet 

k výměně informací o základních prvcích 

daňových rozhodnutí, která mají vliv 

na jiné členské státy, ale že tyto prvky by 

měly nadnárodní společnosti představit ve 

svých zprávách o jednotlivých zemích; 

členských států zaměřená na omezování 

případů vyhýbání se daňovým 

povinnostem a oslabování daňové základny 

v rámci EU, včetně auditů, by se měla 

realizovat společně, s řádným přihlédnutím 

ke zkušenostem získaným na základě 

programu FISCALIS 2020; znovu opakuje 

svůj názor, že nejenže by mělo mezi 

daňovými správami a Komisí docházet 

k výměně informací o základních prvcích 

daňových rozhodnutí, která mají vliv 

na jiné členské státy, ale že tyto prvky by 

měly nadnárodní společnosti představit ve 

svých zprávách o jednotlivých zemích; 

zdůrazňuje, že obchodně citlivé informace 

poskytované podniky je třeba chránit a že 

je nutné dodržovat obecnější předpisy na 

ochranu údajů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  678 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. vyzývá členské státy, aby uvažovaly 

o tom, že veškerá daňová rozhodnutí 

přeshraniční povahy by měla být zejména 

v případě, že obsahují převodní ceny, 

stanovena ve spolupráci se všemi 

zúčastněnými zeměmi, že by si tyto země 

měly příslušné informace vyměňovat 

automaticky a že veškerá opatření 

členských států zaměřená na omezování 

případů vyhýbání se daňovým 

povinnostem a oslabování daňové základny 

v rámci EU, včetně auditů, by se měla 

realizovat společně, s řádným přihlédnutím 

ke zkušenostem získaným na základě 

programu FISCALIS 2020; znovu opakuje 

svůj názor, že nejenže by mělo mezi 

daňovými správami a Komisí docházet 

78. žádá členské státy, aby uvažovaly 

o tom, že veškerá daňová rozhodnutí 

přeshraniční povahy by měla být zejména 

v případě, že obsahují převodní ceny, 

stanovena se všemi zúčastněnými a 

dotčenými zeměmi, že by si tyto země 

měly příslušné informace vyměňovat 

automaticky a že veškerá opatření 

členských států zaměřená na omezování 

případů vyhýbání se daňovým 

povinnostem a oslabování daňové základny 

v rámci EU, včetně auditů, by se měla 

realizovat společně, s řádným přihlédnutím 

ke zkušenostem získaným na základě 

programu FISCALIS 2020; znovu opakuje, 

že nejenže by mělo mezi daňovými 

správami a Komisí docházet k výměně 
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k výměně informací o základních prvcích 

daňových rozhodnutí, která mají vliv 

na jiné členské státy, ale že tyto prvky by 

měly nadnárodní společnosti představit ve 

svých zprávách o jednotlivých zemích; 

informací o všech daňových rozhodnutích, 

která mají vliv na jiné členské státy, ale že 

tyto prvky by měly nadnárodní společnosti 

představit ve svých zprávách 

o jednotlivých zemích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  679 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

rámce, který by účinně řídil zavedení 

automatické výměny informací, a 

z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

systému zúčtovací instituce, pomocí níž by 

byla kontrolována daňová rozhodnutí 

na úrovni EU, aby se zjistilo, zda nemají 

negativní vliv na jiné členské státy; 

79. poukazuje v této souvislosti na to, že 

členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států; vyzývá navíc k vytvoření rámce, 

který by účinně řídil zavedení automatické 

výměny informací; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  680 

Luděk Niedermayer 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 
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států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

rámce, který by účinně řídil zavedení 

automatické výměny informací, a 

z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

systému zúčtovací instituce, pomocí níž by 

byla kontrolována daňová rozhodnutí 

na úrovni EU, aby se zjistilo, zda nemají 

negativní vliv na jiné členské státy; 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

rámce, který by účinně řídil zavedení 

automatické výměny informací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  681 

Andreas Schwab 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

rámce, který by účinně řídil zavedení 

automatické výměny informací, a 

z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

systému zúčtovací instituce, pomocí níž by 

byla kontrolována daňová rozhodnutí 

na úrovni EU, aby se zjistilo, zda nemají 

negativní vliv na jiné členské státy; 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

příslušná rozhodnutí; vyzývá navíc k 

vytvoření rámce, který by účinně řídil 

zavedení automatické výměny informací; 

 (V současnosti není takový systém 

zúčtovací instituce, pomocí níž by byla 

kontrolována daňová rozhodnutí na úrovni 

EU, aby se zjistilo, zda nemají negativní 

vliv na jiné členské státy, proveditelný, 

protože Komise není daňovou správou.) 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  682 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

rámce, který by účinně řídil zavedení 

automatické výměny informací, a 

z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

systému zúčtovací instituce, pomocí níž by 

byla kontrolována daňová rozhodnutí 

na úrovni EU, aby se zjistilo, zda nemají 

negativní vliv na jiné členské státy; 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; žádá, aby byl do 

31. prosince 2016 vytvořen bezpečný 

centrální rejstřík, jenž by usnadnil 

výměnu informací mezi zúčastněnými 

daňovými správami; 

 (Úprava v souladu s návrhem zprávy o 

návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 

2011/16/EU, pokud jde o povinnou 

automatickou výměnu informací v oblasti 

daní (2015/0068 (CNS))). 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  683 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

rámce, který by účinně řídil zavedení 

automatické výměny informací, a 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí, a to prostřednictvím 

centrálního celounijního rejstříku, do 

něhož by měla přístup Komise a příslušné 
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z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

systému zúčtovací instituce, pomocí níž by 

byla kontrolována daňová rozhodnutí 

na úrovni EU, aby se zjistilo, zda nemají 

negativní vliv na jiné členské státy; 

orgány; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  684 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

rámce, který by účinně řídil zavedení 

automatické výměny informací, a 

z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

systému zúčtovací instituce, pomocí níž by 

byla kontrolována daňová rozhodnutí 

na úrovni EU, aby se zjistilo, zda nemají 

negativní vliv na jiné členské státy; 

79. poukazuje v této souvislosti na to, že 

členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států; a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; zdůrazňuje však, že toto 

rozšíření by mělo probíhat takovým 

způsobem, aby množství shromážděných 

údajů nebránilo v odhalování skutečně 

problematických případů; vyzývá navíc k 

vytvoření rámce, který by umožnil účinné 

zavedení automatické výměny informací, a 

z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

bezpečného centrálního rejstříku, v němž 

budou ukládány a uchovávány informace 

o rozhodnutích poskytované členskými 

státy; důrazně trvá na tom, že zapojení 

Komise do procesu shromažďování a 

analýzy dat týkajících se rozhodnutí má 

zásadní význam; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  685 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

rámce, který by účinně řídil zavedení 

automatické výměny informací, a 

z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

systému zúčtovací instituce, pomocí níž by 

byla kontrolována daňová rozhodnutí 

na úrovni EU, aby se zjistilo, zda nemají 

negativní vliv na jiné členské státy; 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá Komisi, aby připravila 

návrh k rozšíření automatické výměny 

informací na veškerá tato rozhodnutí; 

vyzývá členské státy, aby zajistily 

provádění pravidelného přezkumu svých 

rozhodnutí, která mají časově 

neomezenou platnost nebo jsou platná po 

dlouhé časové období, s cílem zjistit 

zejména, zda jsou používány vhodné 

referenční ukazatele pro výpočty v 

souvislosti se stanovováním převodních 

cen; vyzývá Komisi k vytvoření rámce, 

který by účinně řídil zavedení automatické 

výměny informací, a z dlouhodobého 

hlediska k vytvoření systému zúčtovací 

instituce, pomocí níž by byla Komisí 

kontrolována daňová rozhodnutí na úrovni 

EU, aby se zjistilo, zda nemají negativní 

vliv na jiné členské státy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  686 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 
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rámce, který by účinně řídil zavedení 

automatické výměny informací, a 

z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

systému zúčtovací instituce, pomocí níž by 

byla kontrolována daňová rozhodnutí 

na úrovni EU, aby se zjistilo, zda nemají 

negativní vliv na jiné členské státy; 

rámce, který by účinně řídil zavedení 

automatické výměny informací, a 

z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

pokud možno nezávislé agentury pro 

daňovou soutěž, pomocí níž by byla 

kontrolována daňová rozhodnutí na úrovni 

EU, aby se zjistilo, zda nemají negativní 

vliv na jiné členské státy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  687 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

rámce, který by účinně řídil zavedení 

automatické výměny informací, a 

z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

systému zúčtovací instituce, pomocí níž by 

byla kontrolována daňová rozhodnutí 

na úrovni EU, aby se zjistilo, zda nemají 

negativní vliv na jiné členské státy; 

79. poukazuje v této souvislosti na to, že 

členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí, která byla vydána vládou 

či daňovou správou členského státu nebo 

jeho nižšími územními či správními celky, 

včetně místních orgánů, nebo jejich 

jménem, a bez ohledu na to, zda daňová 

rozhodnutí mají formální, neformální, 

právně závazný či nezávazný charakter, a 

aniž by platila jakákoli minimální hranice 

pro malé a střední podniky; vyzývá navíc 

k tomu, aby Komise při výměně informací 

o daňových rozhodnutích hrála zásadní 

úlohu, díky níž by mohla účinně řídit a 

hodnotit zavedení a využívání automatické 

výměny informací; vybízí Komisi, aby 

prověřila, zda by vytvoření systému 

zúčtovací instituce, pomocí níž by byly 

soustavně kontrolovány postupy při 

vydávání daňových rozhodnutí na úrovni 

EU, aby se zjistilo, zda nemají negativní 

vliv na jiné členské státy, mohlo být z 

dlouhodobého hlediska proveditelné a 
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žádoucí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  688 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

rámce, který by účinně řídil zavedení 

automatické výměny informací, a 

z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

systému zúčtovací instituce, pomocí níž by 

byla kontrolována daňová rozhodnutí 

na úrovni EU, aby se zjistilo, zda nemají 

negativní vliv na jiné členské státy; 

79. poukazuje v této souvislosti na to, že 

členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států; vyzývá k vytvoření rámce, který by 

účinně řídil zavedení automatické výměny 

informací, a z dlouhodobého hlediska 

k vytvoření systému zúčtovací instituce, 

pomocí níž by byla kontrolována daňová 

rozhodnutí na úrovni EU, aby se zjistilo, 

zda nemají negativní vliv na jiné členské 

státy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  689 

Emmanuel Maurel 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

rámce, který by účinně řídil zavedení 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

rámce, který by účinně řídil zavedení 



AM\1075014CS.doc 141/206 PE567.781v02-00 

 CS 

automatické výměny informací, a 

z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

systému zúčtovací instituce, pomocí níž by 

byla kontrolována daňová rozhodnutí 

na úrovni EU, aby se zjistilo, zda nemají 

negativní vliv na jiné členské státy; 

automatické výměny informací, a 

k vytvoření systému zúčtovací instituce do 

roku 2020, pomocí níž by byla 

kontrolována daňová rozhodnutí na úrovni 

EU, aby se zjistilo, zda nemají negativní 

vliv na jiné členské státy; 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  690 

Ulla Tørnæs 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

rámce, který by účinně řídil zavedení 

automatické výměny informací, a 

z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

systému zúčtovací instituce, pomocí níž by 

byla kontrolována daňová rozhodnutí 

na úrovni EU, aby se zjistilo, zda nemají 

negativní vliv na jiné členské státy; 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí, přičemž je třeba řádně 

zohledňovat ochranu obchodně citlivých 

údajů a v plném rozsahu dodržovat 

předpisy na ochranu údajů; vyzývá navíc 

k vytvoření rámce, který by účinně řídil 

zavedení automatické výměny informací, a 

z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

systému zúčtovací instituce, pomocí níž by 

byla kontrolována daňová rozhodnutí 

na úrovni EU, aby se zjistilo, zda nemají 

negativní vliv na jiné členské státy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  691 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

rámce, který by účinně řídil zavedení 

automatické výměny informací, a 

z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

systému zúčtovací instituce, pomocí níž by 

byla kontrolována daňová rozhodnutí 

na úrovni EU, aby se zjistilo, zda nemají 

negativní vliv na jiné členské státy; 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

rámce, který by účinně řídil a zajistil 

zavedení automatické výměny informací, a 

to i prostřednictvím vhodných sankcí, a 

z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

systému zúčtovací instituce, pomocí níž by 

byla kontrolována daňová rozhodnutí 

na úrovni EU, aby se zjistilo, zda nemají 

negativní vliv na jiné členské státy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  692 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

rámce, který by účinně řídil zavedení 

automatické výměny informací, a 

z dlouhodobého hlediska k vytvoření 

systému zúčtovací instituce, pomocí níž by 

byla kontrolována daňová rozhodnutí 

na úrovni EU, aby se zjistilo, zda nemají 

negativní vliv na jiné členské státy; 

79. poukazuje v této souvislosti na to, 

že členské státy jsou ovlivňovány nejen 

přeshraničními daňovými rozhodnutími, 

ale také daňovými rozhodnutími členských 

států, a vyzývá proto k rozšíření 

automatické výměny informací na veškerá 

tato rozhodnutí; vyzývá navíc k vytvoření 

rámce, který by účinně řídil zavedení 

automatické výměny informací a zajistil 

shromažďování a zveřejňování statistik na 

základě vyměněných informací, a z 

dlouhodobého hlediska k vytvoření 

systému zúčtovací instituce, pomocí níž by 

byla kontrolována daňová rozhodnutí na 

úrovni EU, aby se zjistilo, zda nemají 

negativní vliv na jiné členské státy; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  693 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 79a. v zájmu zvýšení transparentnosti pro 

občany by Komise měla zveřejňovat 

výroční zprávu shrnující hlavní případy 

obsažené v bezpečném centrálním 

rejstříku; Komise by přitom měla vzít do 

úvahy ustanovení směrnice o vzájemné 

pomoci týkající se důvěrnosti; 

 (Úprava v souladu s návrhem zprávy o 

návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 

2011/16/EU, pokud jde o povinnou 

automatickou výměnu informací v oblasti 

daní (2015/0068 (CNS))). 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  694 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 79a. poukazuje na to, že žádost o 

zveřejnění informací o daňových 

rozhodnutích by v žádném případě neměla 

poškozovat obchodní zájmy a zveřejnění 

by mělo probíhat tak, aby bylo plně 

zachováno obchodní tajemství; v této 

souvislosti vyjadřuje znepokojení ohledně 

toho, zda lze údaje o jednotlivých 

případech anonymizovat tak, aby 

konkurence skutečně nedokázala 

identifikovat dotčený podnik; upozorňuje 
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na nebezpečí, že budou-li zveřejňovány 

přehnaně podrobné informace o 

postupech používaných jednotlivými 

společnostmi, může to inspirovat další 

podniky při vymýšlení nových strategií pro 

vyhýbání se placení daní; podporuje proto 

variantu, aby informace o rozhodnutích 

byly zveřejňovány v obecné nebo 

souhrnné podobě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  695 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

80. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 

vytvoření společného unijního rámce 

pro daňová rozhodnutí, včetně společných 

kritérií, zejména: 

vypouští se 

– požadavek, aby byla vytvářena 

na základě komplexní analýzy se 

zapojením všech stran a příslušných zemí, 

 

– jejich zveřejnění, ať už úplné nebo 

ve zjednodušené formě, avšak 

s dodržováním veškerých požadavků 

na zachování důvěrnosti, 

 

– stejné zacházení a dostupnost 

pro všechny daňové poplatníky, 

 

– neexistenci prostoru pro vlastní 

rozhodování a dodržování všech 

základních ustanovení v oblasti daní; 

 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  696 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh usnesení 

Bod 80 – návětí 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

80. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 

vytvoření společného unijního rámce 

pro daňová rozhodnutí, včetně společných 

kritérií, zejména: 

80. vyzývá Komisi, aby využila veškeré 

dostupné nástroje na podporu postupů při 

přijímání daňových rozhodnutí 

založených na právním nebo správním 

rámci, se kterým jsou daňoví poplatníci 

obeznámeni, a aby rovněž odrazovala od 

jakýchkoli neformálních daňových 

ujednání; vyzývá Komisi, aby zvážila 

možnost vytvoření společného unijního 

rámce pro daňová rozhodnutí nebo 

rovnocenných opatření, která mohou být 

v členských státech nazývána různým 

způsobem, a příslušných postupů; spolu 

s tímto rámcem by měl být zřízen evropský 

výbor pro daňová rozhodnutí pověřený 

vedením a koordinací, který by měl 

pravomoc rozhodovat jako orgán druhého 

stupně o všech žádostech týkajících se 

daňových rozhodnutí; mezi společná 

kritéria pro daňová rozhodnutí by mělo 

patřit: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  697 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 – návětí 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

80. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 

vytvoření společného unijního rámce 

pro daňová rozhodnutí, včetně společných 

kritérií, zejména: 

80. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 

vytvoření společného unijního rámce 

pro přeshraniční daňová rozhodnutí, 

včetně společných kritérií, zejména: 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  698 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 – návětí 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

80. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 

vytvoření společného unijního rámce 

pro daňová rozhodnutí, včetně společných 

kritérií, zejména: 

80. vyzývá Komisi, aby navrhla společný 

unijní rámec, kterým stanoví standardní 

procesní požadavky na daňová rozhodnutí, 

včetně: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  699 

Luděk Niedermayer 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 – odrážka 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– požadavek, aby byla vytvářena 

na základě komplexní analýzy se 

zapojením všech stran a příslušných zemí, 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  700 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 – odrážka 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– požadavek, aby byla vytvářena 

na základě komplexní analýzy se 

zapojením všech stran a příslušných zemí, 

– požadavek, aby byla vytvářena na 

základě komplexní analýzy, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  701 

Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, 

Romana Tomc 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 – odrážka 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– požadavek, aby byla vytvářena 

na základě komplexní analýzy se 

zapojením všech stran a příslušných zemí, 

– požadavek, aby byla vytvářena na 

základě komplexní analýzy se zapojením 

všech stran a příslušných zemí, přičemž 

žadatelé by mohli předkládat prohlášení o 

příčinách a důvodech své žádosti, které by 

bylo vzato v úvahu pro účely této analýzy, 
 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  702 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 – odrážka 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– požadavek, aby byla vytvářena 

na základě komplexní analýzy se 

zapojením všech stran a příslušných zemí, 

– požadavek, aby byla vytvářena 

na základě komplexní analýzy, která by 

zahrnula dopad daňových rozhodnutí na 

daňové základny jiných zemí, se 

zapojením všech stran a příslušných zemí, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  703 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 – odrážka 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– požadavek, aby byla vytvářena 

na základě komplexní analýzy se 

– požadavek, aby byla vytvářena 

na základě komplexní analýzy vedlejšího 
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zapojením všech stran a příslušných zemí, vlivu se zapojením všech stran 

a příslušných zemí, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  704 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 – odrážka 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– jejich zveřejnění, ať už úplné nebo 

ve zjednodušené formě, avšak 

s dodržováním veškerých požadavků 

na zachování důvěrnosti, 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  705 

Andreas Schwab 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 – odrážka 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– jejich zveřejnění, ať už úplné nebo 

ve zjednodušené formě, avšak 

s dodržováním veškerých požadavků 

na zachování důvěrnosti, 

– dodržování všech požadavků na 

zachování důvěrnosti, 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  706 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 – odrážka 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– jejich zveřejnění, ať už úplné nebo 

ve zjednodušené formě, avšak 
s dodržováním veškerých požadavků 

na zachování důvěrnosti, 

– povinnost zveřejňovat všechna daňová 

rozhodnutí v anonymizované a souhrnné 

podobě při dodržení veškerých požadavků 

na zachování důvěrnosti, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  707 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 – odrážka 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– jejich zveřejnění, ať už úplné nebo 

ve zjednodušené formě, avšak 

s dodržováním veškerých požadavků 

na zachování důvěrnosti, 

– jejich zveřejnění, avšak s dodržováním 

veškerých požadavků na zachování 

důvěrnosti, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  708 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 – odrážka 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– jejich zveřejnění, ať už úplné nebo 

ve zjednodušené formě, avšak 

s dodržováním veškerých požadavků 

na zachování důvěrnosti, 

– jejich zveřejnění, ať už v souhrnné nebo 

ve zjednodušené formě, při současném 

dodržování veškerých požadavků 

na zachování důvěrnosti, 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  709 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 – odrážka 2 a (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – povinnost zveřejňovat kritéria pro 

udělení, zamítnutí a odvolání daňových 

rozhodnutí, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  710 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 – odrážka 3 a (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – požadavek, aby výnos o rozhodnutí 

schválili alespoň dva úředníci (uvedení 

interně nebo externě), 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  711 

Evelyn Regner 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 – odrážka 4 a (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – uplatňování ustanovení právního 

předpisu EU o státní pomoci, neboť 

představují jediný vhodný nástroj k 

odpovídajícímu boji proti běžnému 

postupu členských států, které se snaží 

přilákat nadnárodní společnosti pomocí 

rozsáhlých daňových výhod či osvobození 

od daně; proto je třeba zřídit pracovní 

skupinu, která by dohlížela na vracení 
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daní a dodatečné daňové odvody v případě 

nedovolené státní podpory, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  712 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 80a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

navíc vedle činnosti vyvíjené v souvislosti 

se zjednodušováním daňových právních 

předpisů a se zřízením přísnějšího rámce 

pro daňová rozhodnutí zvážily 

vypracování seznamu témat, která by se 

neměla řešit prostřednictvím správních 

dohod, ale která je třeba řešit pouze 

právními předpisy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  713 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Andreas 

Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 80b. žádá rozsáhlou harmonizaci 

správních postupů v daňových 

záležitostech v celé Unii; zdůrazňuje, že 

tato harmonizace by měla být považována 

za prioritu a na jejím počátku by mohly 

být stanoveny společné pokyny pro 

udělování rozhodnutí, měla by však být 

ambicióznější a vycházet z procesu 

srovnávání, pomocí něhož budou určeny a 

podporovány osvědčené postupy; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  714 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 80a. žádá Komisi, aby stanovila společné 

evropské pokyny pro uplatňování zásady 

obvyklých tržních podmínek organizace 

OECD s cílem harmonizovat postupy 

členských států EU v oblasti stanovování 

převodních cen takovým způsobem, aby 

vnitrostátní správní orgány měly při 

uzavírání dohod o stanovování 

převodních cen k dispozici vedle nástroje 

na srovnávání podobných transakcí také 

nástroj na srovnávání podobných 

podniků;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  715 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 80b. bere na vědomí skutečnost, že 

dožádání jako nástroj vzájemné právní 

pomoci mezi soudními orgány je 

neúčinné; vyzývá Komisi, aby zvážila 

zřízení nejmodernějších a vyspělých 

mechanismů na úrovni EU pro účely 

správní a soudní spolupráce v oblasti 

vyšetřování a stíhání daňových trestných 

činů, korupce a praní špinavých peněz 

páchaných v mezinárodním měřítku; 

zdůrazňuje, že tyto mechanismy by měly 
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zajistit bezpečnou, důvěryhodnou a 

rychlou komunikaci mezi soudními 

orgány a že v případě nedostatečné 

spolupráce by měly být ukládány sankce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  716 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 80a. domnívá se, že pro dosažení 

spravedlivého a účinného daňového 

systému je zapotřebí odpovídající míra 

transparentnosti a důvěrnosti; proto je 

přesvědčen o tom, že daňové správy 

členských států a ve vhodných případech i 

Komise by měly mít přístup k informacím 

o konečných příjemcích všech právních 

nástrojů nebo daňových rozhodnutí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  717 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 80b. vyzývá Komisi, aby se při určování 

konečných příjemců některých 

konkrétních právních nástrojů opírala mj. 

o směrnici (EU) 2015/849 o předcházení 

využívání finančního systému k praní 

peněz nebo financování terorismu, která 

„daňový trestný čin“ zahrnuje do široké 

definice „trestné činnosti“; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  718 

Emmanuel Maurel 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 80a. vyzývá Komisi, aby v rámci Komise 

zavedla centrální veřejný rejstřík všech 

zákonných osvobození, odpočtů a 

daňových dobropisů v souvislosti s daněmi 

z příjmu právnických osob spolu s 

kvantitativním posouzením dopadu na 

rozpočet každého členského státu; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  719 

Brian Hayes 

 

Návrh usnesení 

Nadpis 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

SPOLEČNÝ KONSOLIDOVANÝ 

ZÁKLAD DANĚ Z PŘÍJMŮ 

PRÁVNICKÝCH OSOB 

SPOLEČNÝ ZÁKLAD DANĚ Z PŘÍJMŮ 

PRÁVNICKÝCH OSOB 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  720 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh usnesení 

Bod 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. vyjadřuje svou plnou podporu 

akčnímu plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

vypouští se 
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problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

zavedení povinného celounijního 

společného konsolidovaného základu 

daně z příjmů právnických osob, který by 

vyřešil nejen otázku preferenčních režimů 

a značných rozdílů mezi daňovými 

systémy jednotlivých členských států, ale 

také většinu problémů vedoucích 

k oslabování daňové základny na evropské 

úrovni (zejména problematiku převodních 

cen); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  721 

Matt Carthy 

 

Návrh usnesení 

Bod 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. vyjadřuje svou plnou podporu 

akčnímu plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

zavedení povinného celounijního 

společného konsolidovaného základu 

daně z příjmů právnických osob, který by 

vyřešil nejen otázku preferenčních režimů 

a značných rozdílů mezi daňovými 

systémy jednotlivých členských států, ale 

také většinu problémů vedoucích 

k oslabování daňové základny na evropské 

úrovni (zejména problematiku převodních 

cen); 

81. vyjadřuje svou podporu záměru 

obsaženému v akčním plánu, který navrhla 

Komise dne 17. června 2015 za účelem 

řešení problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; 

zdůrazňuje, že evropský trh není 

stejnorodý a že trhy jednotlivých 

členských států se vyvíjejí odlišnou 

rychlostí a mají různé potřeby; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  722 

Morten Messerschmidt 

 

Návrh usnesení 

Bod 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. vyjadřuje svou plnou podporu akčnímu 

plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

zavedení povinného celounijního 

společného konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob, který by vyřešil 

nejen otázku preferenčních režimů 

a značných rozdílů mezi daňovými 

systémy jednotlivých členských států, ale 

také většinu problémů vedoucích 

k oslabování daňové základny na evropské 

úrovni (zejména problematiku převodních 

cen); 

81. vyjadřuje svou podporu akčnímu plánu, 

který navrhla Komise dne 17. června 2015 

za účelem řešení problematiky vyhýbání se 

daňovým povinnostem a podpory 

spravedlivého a účinného zdanění podniků 

v EU; vyzývá Komisi, aby předložila 

legislativní změny k možnému zavedení 

dobrovolného celounijního společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů 

právnických osob, který by mohl přispět k 

řešení otázek preferenčních režimů 

a značných rozdílů mezi daňovými 

systémy jednotlivých členských států, 

jakož i problémů vedoucích k oslabování 

daňové základny na evropské úrovni 

(zejména problematiku převodních cen); 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  723 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Návrh usnesení 

Bod 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. vyjadřuje svou plnou podporu 

akčnímu plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

81. upozorňuje na nezbytnost akčního 

plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; žádá, 

aby bylo provedeno posouzení dopadu 

společného konsolidovaného základu daně 
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zavedení povinného celounijního 

společného konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob, který by vyřešil 

nejen otázku preferenčních režimů 

a značných rozdílů mezi daňovými 

systémy jednotlivých členských států, ale 

také většinu problémů vedoucích 

k oslabování daňové základny na evropské 

úrovni (zejména problematiku převodních 

cen); 

z příjmů právnických osob i společného 

základu daně z příjmů právnických osob; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  724 

Marian Harkin 

 

Návrh usnesení 

Bod 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. vyjadřuje svou plnou podporu akčnímu 

plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

zavedení povinného celounijního 

společného konsolidovaného základu 

daně z příjmů právnických osob, který by 

vyřešil nejen otázku preferenčních režimů 

a značných rozdílů mezi daňovými 

systémy jednotlivých členských států, ale 

také většinu problémů vedoucích 

k oslabování daňové základny na evropské 

úrovni (zejména problematiku převodních 

cen); 

81. vyjadřuje podporu akčnímu plánu, 

který navrhla Komise dne 17. června 2015 

za účelem řešení problematiky vyhýbání se 

daňovým povinnostem a podpory 

spravedlivého a účinného zdanění podniků 

v EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  725 

Brian Hayes 
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Návrh usnesení 

Bod 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. vyjadřuje svou plnou podporu akčnímu 

plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

zavedení povinného celounijního 

společného konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob, který by vyřešil 

nejen otázku preferenčních režimů 

a značných rozdílů mezi daňovými 

systémy jednotlivých členských států, ale 

také většinu problémů vedoucích 

k oslabování daňové základny na evropské 

úrovni (zejména problematiku převodních 

cen); 

81. vyjadřuje svou plnou podporu akčnímu 

plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

zavedení povinného celounijního 

společného základu daně z příjmů 

právnických osob, který by řešil nejen 

otázku preferenčních režimů a značných 

rozdílů mezi daňovými systémy 

jednotlivých členských států, ale také 

většinu problémů vedoucích k oslabování 

daňové základny na evropské úrovni 

(zejména problematiku převodních cen); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  726 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. vyjadřuje svou plnou podporu akčnímu 

plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

zavedení povinného celounijního 

společného konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob, který by vyřešil 

nejen otázku preferenčních režimů 

a značných rozdílů mezi daňovými 

81. vyjadřuje svou plnou podporu záměru 

obsaženému v akčním plánu, který navrhla 

Komise dne 17. června 2015 za účelem 

řešení problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

zavedení povinného celounijního 

společného konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob v souladu s 

návrhem o společném konsolidovaném 

základu daně z příjmů právnických osob z 
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systémy jednotlivých členských států, ale 

také většinu problémů vedoucích 

k oslabování daňové základny na evropské 

úrovni (zejména problematiku převodních 

cen); 

roku 2011 ve znění pozměněném 

Evropským parlamentem, který by vyřešil 

nejen otázku preferenčních režimů 

a značných rozdílů mezi daňovými 

systémy jednotlivých členských států, ale 

také většinu problémů vedoucích 

k oslabování daňové základny na evropské 

úrovni (zejména problematiku převodních 

cen); naléhavě žádá Komisi, aby ve svém 

přepracovaném návrhu společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů 

právnických osob neodkládala konsolidaci 

zisků a ztrát; naléhavě žádá Komisi, aby 

upustila od svého plánu, kterým by 

nadnárodním společnostem umožnila 

převádět volně ztráty v EU před 

konsolidací, neboť taková situace by 

pravděpodobně vedla ke snížení platné 

daňové sazby nadnárodních společností a 

mohla by způsobit vznik nových mezer 

umožňujících agresivní zneužití předpisů 

pro daňové účely; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  727 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. vyjadřuje svou plnou podporu akčnímu 

plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

zavedení povinného celounijního 

společného konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob, který by vyřešil 

nejen otázku preferenčních režimů 

81. vyjadřuje svou podporu akčnímu plánu, 

který navrhla Komise dne 17. června 2015 

za účelem řešení problematiky vyhýbání se 

daňovým povinnostem a podpory 

spravedlivého a účinného zdanění podniků 

v EU; vyzývá Komisi, aby urychlila 

prezentaci legislativních změn 

k urychlenému zavedení povinného 

celounijního společného konsolidovaného 

základu daně z příjmů právnických osob 

na základě postoje Evropského 

parlamentu v roce 2012, který by vyřešil 
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a značných rozdílů mezi daňovými 

systémy jednotlivých členských států, ale 

také většinu problémů vedoucích 

k oslabování daňové základny na evropské 

úrovni (zejména problematiku převodních 

cen); 

nejen otázku preferenčních režimů 

a značných rozdílů mezi daňovými 

systémy jednotlivých členských států, ale 

také většinu problémů vedoucích 

k oslabování daňové základny na evropské 

úrovni (zejména problematiku převodních 

cen); vyzývá Komisi, aby nepředkládala 

dočasné řešení odlivu zisků a ztrát, které 

by mohlo způsobit, že se politické a 

technické diskuse zaměří na jiné téma, 

než je společný konsolidovaný základ 

daně z příjmů právnických osob; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  728 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. vyjadřuje svou plnou podporu 

akčnímu plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

zavedení povinného celounijního 

společného konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob, který by vyřešil 

nejen otázku preferenčních režimů 

a značných rozdílů mezi daňovými 

systémy jednotlivých členských států, ale 

také většinu problémů vedoucích 

k oslabování daňové základny na evropské 

úrovni (zejména problematiku převodních 

cen); 

81. oceňuje akční plán, který navrhla 

Komise dne 17. června 2015 za účelem 

řešení problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

zavedení celounijního společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů 

právnických osob, který by vyřešil nejen 

otázku preferenčních režimů a značných 

rozdílů mezi daňovými systémy 

jednotlivých členských států, ale také 

většinu problémů vedoucích k oslabování 

daňové základny na evropské úrovni 

(zejména problematiku převodních cen), 

aniž by byla dotčena daňová svrchovanost 

členského státu; 

 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  729 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Návrh usnesení 

Bod 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. vyjadřuje svou plnou podporu akčnímu 

plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

zavedení povinného celounijního 

společného konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob, který by vyřešil 

nejen otázku preferenčních režimů 

a značných rozdílů mezi daňovými 

systémy jednotlivých členských států, ale 

také většinu problémů vedoucích 

k oslabování daňové základny na evropské 

úrovni (zejména problematiku převodních 

cen); 

81. vyjadřuje svou plnou podporu akčnímu 

plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby zohlednila připomínky, které 

vznesly některé zúčastněné strany, a aby 

důkladně připravila legislativní změny k 

zavedení povinného celounijního 

společného konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob, který by vyřešil 

nejen otázku preferenčních režimů a 

značných rozdílů mezi daňovými systémy 

jednotlivých členských států, ale také 

většinu problémů vedoucích k oslabování 

daňové základny na evropské úrovni 

(zejména problematiku převodních cen); 

 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  730 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. vyjadřuje svou plnou podporu akčnímu 

plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

81. vyjadřuje svou plnou podporu akčnímu 

plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby předložila účinné a účelné 

legislativní změny k urychlenému zavedení 
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zavedení povinného celounijního 

společného konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob, který by vyřešil 

nejen otázku preferenčních režimů 

a značných rozdílů mezi daňovými 

systémy jednotlivých členských států, ale 

také většinu problémů vedoucích 

k oslabování daňové základny na evropské 

úrovni (zejména problematiku převodních 

cen); 

celounijního společného základu daně 

z příjmů právnických osob a v pozdějším 

stádiu celounijního společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů 

právnických osob na základě 

mezinárodních předpisů pro stanovování 

převodních cen stanovených OECD, který 

by vyřešil nejen otázku preferenčních 

režimů a značných rozdílů mezi daňovými 

systémy jednotlivých členských států, ale 

také většinu problémů vedoucích 

k oslabování daňové základny na evropské 

úrovni (zejména problematiku převodních 

cen); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  731 

Emmanuel Maurel 

 

Návrh usnesení 

Bod 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. vyjadřuje svou plnou podporu akčnímu 

plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

zavedení povinného celounijního 

společného konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob, který by vyřešil 

nejen otázku preferenčních režimů 

a značných rozdílů mezi daňovými 

systémy jednotlivých členských států, ale 

také většinu problémů vedoucích 

k oslabování daňové základny na evropské 

úrovni (zejména problematiku převodních 

cen); 

81. vyjadřuje svou plnou podporu akčnímu 

plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

zavedení povinného celounijního 

společného konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob, který by vyřešil 

nejen otázku preferenčních režimů 

a značných rozdílů mezi daňovými 

systémy jednotlivých členských států, ale 

také většinu problémů vedoucích 

k oslabování daňové základny na evropské 

úrovni (zejména problematiku převodních 

cen); vyzývá Komisi, aby upustila od 

alternativního přístupu k zavádění 

společného konsolidovaného základu 

daně z příjmů právnických osob, který by 

jednoduše znamenal větší administrativní 
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zátěž a oslabil odhodlání vymýtit agresivní 

daňové plánování a postupy chybného 

stanovování převodních cen;  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  732 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh usnesení 

Bod 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. vyjadřuje svou plnou podporu akčnímu 

plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

zavedení povinného celounijního 

společného konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob, který by vyřešil 

nejen otázku preferenčních režimů 

a značných rozdílů mezi daňovými 

systémy jednotlivých členských států, ale 

také většinu problémů vedoucích 

k oslabování daňové základny na evropské 

úrovni (zejména problematiku převodních 

cen); 

81. vyjadřuje svou plnou podporu akčnímu 

plánu, který navrhla Komise dne 

17. června 2015 za účelem řešení 

problematiky vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory spravedlivého 

a účinného zdanění podniků v EU; vyzývá 

Komisi, aby urychlila prezentaci 

legislativních změn k urychlenému 

zavedení povinného celounijního 

společného konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob pro nadnárodní 

společnosti s možnou výjimkou pro malé a 

střední podniky, který by vyřešil nejen 

otázku preferenčních režimů a značných 

rozdílů mezi daňovými systémy 

jednotlivých členských států, ale také 

většinu problémů vedoucích k oslabování 

daňové základny na evropské úrovni 

(zejména problematiku převodních cen); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  733 

Evelyn Regner,  

 

Návrh usnesení 

Bod 81 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 81a. zdůrazňuje, že by měla být zavedena 
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společná minimální daňová sazba pro 

Evropskou unii; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  734 

Alain Lamassoure 

 

Návrh usnesení 

Bod 81 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 81a. vyzývá Komisi, aby bez prodlení 

znovu zahájila činnost ukončenou v roce 

2011 na návrhu směrnice Rady, kterou se 

zavádí společný konsolidovaný základ 

daně z příjmů právnických osob, a vzala v 

úvahu nové prvky, které se od té doby 

objevily, a aby zohlednila nejnovější 

závěry z činnosti OECD, zejména normy 

vyplývající z akčního plánu týkajícího se 

oslabování daňové základny a přesouvání 

zisků, aby bylo možné vypracovat v roce 

2016 konsolidované znění; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  735 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 82 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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82. vyzývá Komisi, aby do svých návrhů 

začlenila ustanovení zaměřená na ujasnění 

definice investic do výzkumu a vývoje 

a definice stálé provozovny v souladu 

s ekonomickou podstatou, které by se 

vztahovaly také na digitální ekonomiku; 

vzhledem k evropské vznikající ekonomice 

v digitální oblasti a konkurenční výhodě 

vůči jiným subjektům ve Spojených státech 

i jinde poukazuje na význam výzkumu 

a vývoje a na to, že je nutné umožňovat 

investování do digitální ekonomiky 

a napomáhat jejímu růst, spíše než 

investicím bránit; zdůrazňuje zároveň, že je 

nutné minimalizovat zneužívání nebo 

nesprávné využívání těchto systémů 

na základě koordinované činnosti 

členských států a společných norem 

a definic týkajících se toho, co lze 

považovat za podporu výzkumu a vývoje a 

co nikoli; 

82. vyzývá Komisi, aby do svých návrhů 

začlenila ustanovení zaměřená na ujasnění 

definice investic do výzkumu a vývoje 

a definice stálé provozovny v souladu 

s ekonomickou podstatou, které by se 

vztahovaly také na digitální ekonomiku; 

vzhledem k evropské vznikající ekonomice 

v digitální oblasti a konkurenční výhodě 

vůči jiným subjektům ve Spojených státech 

i jinde poukazuje na význam výzkumu 

a vývoje a na to, že je nutné umožňovat 

investování do digitální ekonomiky 

a napomáhat jejímu růst, spíše než 

investicím bránit; zdůrazňuje, že existují 

důkazy o tom, že zvláštní daňové režimy 

pro příjmy z duševního vlastnictví 

nepřispívají k podněcování inovací a 

mohou vést k závažnému oslabování 

daňové základny v důsledku přesouvání 

zisků; zdůrazňuje zároveň, že je nutné 

minimalizovat zneužívání nebo nesprávné 

využívání těchto systémů na základě 

koordinované činnosti členských států 

a společných norem a definic týkajících se 

toho, co lze považovat za podporu 

výzkumu a vývoje a co nikoli; zdůrazňuje, 

že tzv. modifikovaný přístup ke zvláštním 

daňovým režimům pro příjmy z duševního 

vlastnictví podle kauzálního nexu 

doporučený iniciativou v oblasti 

oslabování daňové základny a přesouvání 

zisku nebude stačit k tomu, aby řešil 

problémy spojené se zvláštními daňovými 

režimy pro příjmy z duševního vlastnictví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  736 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 82 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

82. vyzývá Komisi, aby do svých návrhů 

začlenila ustanovení zaměřená 

na ujasnění definice investic do výzkumu 

a vývoje a definice stálé provozovny v 

souladu s ekonomickou podstatou, které by 

se vztahovaly také na digitální ekonomiku; 

vzhledem k evropské vznikající ekonomice 

v digitální oblasti a konkurenční výhodě 

vůči jiným subjektům ve Spojených státech 

i jinde poukazuje na význam výzkumu 

a vývoje a na to, že je nutné umožňovat 

investování do digitální ekonomiky 

a napomáhat jejímu růst, spíše než 

investicím bránit; zdůrazňuje zároveň, že je 

nutné minimalizovat zneužívání nebo 

nesprávné využívání těchto systémů 

na základě koordinované činnosti 

členských států a společných norem 

a definic týkajících se toho, co lze 

považovat za podporu výzkumu a vývoje a 

co nikoli; 

82. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 

s cílem ujasnit definici investic 

do výzkumu a vývoje a definice stálé 

provozovny v souladu s ekonomickou 

podstatou, které by se vztahovaly také 

na digitální ekonomiku; vzhledem 

k evropské vznikající ekonomice 

v digitální oblasti a konkurenční výhodě 

vůči jiným subjektům ve Spojených státech 

i jinde poukazuje na význam výzkumu 

a vývoje a na to, že je nutné umožňovat 

investování do digitální ekonomiky 

a napomáhat jejímu růst, spíše než 

investicím bránit; zdůrazňuje zároveň, že je 

nutné zabránit zneužívání nebo 

nesprávnému využívání těchto systémů na 

základě koordinované činnosti členských 

států; zdůrazňuje, že iniciativa v oblasti 

oslabování daňové základny a přesouvání 

zisku pod vedením OECD není dostatečně 

ambiciózní, aby odpovídajícím způsobem 

řešila problémy spojené se zvláštními 

daňovými režimy pro příjmy z duševního 

vlastnictví a inovací, a vyzývá Evropskou 

komisi, aby předložila návrh společných 

evropských norem a definic týkajících se 

toho, co lze považovat za podporu 

výzkumu a vývoje a co nikoli, a návrh 

harmonizace používání zvláštních 

daňových režimů pro příjmy z duševního 

vlastnictví a inovací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  737 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 82 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 82a. zdůrazňuje velmi významný objem 
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činnosti a extrémní složitost digitální 

ekonomiky, v níž je ještě složitější zjistit, 

kde se hospodářská činnost nachází; 

zdůrazňuje, že tento vývoj vede ke 

zvýšeným nárokům na správce daně; 

vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby 

předložila návrh na přiměřený rámec pro 

zdanění digitální ekonomiky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  738 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh usnesení 

Bod 83 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

83. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možno 

znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a napravit 

stávající značné rozdíly, mohlo by se mezi 

jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, 

tak aby bylo možné přihlédnout k jejich 

specifickým rysům, zejména pokud jde 

o digitální podniky; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve své práci na konkrétních 

možnostech, jak by měl tento přídělový 

klíč vypadat, zejména s ohledem 

na předpokládaný dopad na daňové 

příjmy každého členského státu 

v jednotlivých odvětvích, a to v závislosti 

na struktuře jejich hospodářství; 

zdůrazňuje dále, že společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob je užitečným nástrojem 

v boji proti oslabování daňové základny 

a přesouvání zisku a při vytváření 

evropského přínosu nehledě na to, zda 

bude možné daňové příjmy částečně využít 

jako nové vlastní zdroje pro rozpočet EU; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  739 

Marian Harkin 

 

Návrh usnesení 

Bod 83 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

83. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možno 

znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a napravit 

stávající značné rozdíly, mohlo by se mezi 

jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, tak 

aby bylo možné přihlédnout k jejich 

specifickým rysům, zejména pokud jde 

o digitální podniky; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve své práci na konkrétních 

možnostech, jak by měl tento přídělový 

klíč vypadat, zejména s ohledem 

na předpokládaný dopad na daňové 

příjmy každého členského státu 

v jednotlivých odvětvích, a to v závislosti 

na struktuře jejich hospodářství; 

zdůrazňuje dále, že společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob je užitečným nástrojem 

v boji proti oslabování daňové základny 

a přesouvání zisku a při vytváření 

evropského přínosu nehledě na to, zda 

bude možné daňové příjmy částečně využít 

jako nové vlastní zdroje pro rozpočet EU; 

83. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možno 

znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a napravit 

stávající značné rozdíly, mohlo by se mezi 

jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, tak 

aby bylo možné přihlédnout k jejich 

specifickým rysům, zejména pokud jde 

o digitální podniky; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve své práci na konkrétních 

možnostech, jak by měl tento přídělový 

klíč vypadat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  740 

Brian Hayes 

 

Návrh usnesení 

Bod 83 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

83. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možno 

znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a napravit 

stávající značné rozdíly, mohlo by se mezi 

83. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možno 

znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a napravit 

stávající značné rozdíly, mohlo by se mezi 
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jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, tak 

aby bylo možné přihlédnout k jejich 

specifickým rysům, zejména pokud jde 

o digitální podniky; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve své práci na konkrétních 

možnostech, jak by měl tento přídělový 

klíč vypadat, zejména s ohledem 

na předpokládaný dopad na daňové příjmy 

každého členského státu v jednotlivých 

odvětvích, a to v závislosti na struktuře 

jejich hospodářství; zdůrazňuje dále, 

že společný konsolidovaný základ daně 

z příjmů právnických osob je užitečným 

nástrojem v boji proti oslabování daňové 

základny a přesouvání zisku a při vytváření 

evropského přínosu nehledě na to, zda 

bude možné daňové příjmy částečně využít 

jako nové vlastní zdroje pro rozpočet EU; 

jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, tak 

aby bylo možné přihlédnout k jejich 

specifickým rysům, zejména pokud jde 

o digitální podniky; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve své práci na konkrétních 

možnostech, jak by měl tento přídělový 

klíč vypadat, zejména s ohledem 

na předpokládaný dopad na daňové příjmy 

každého členského státu v jednotlivých 

odvětvích, a to v závislosti na struktuře 

jejich hospodářství; zdůrazňuje dále, 

že společný základ daně z příjmů 

právnických osob je užitečným nástrojem 

v boji proti oslabování daňové základny 

a přesouvání zisku a při vytváření 

evropského přínosu nehledě na to, zda 

bude možné daňové příjmy částečně využít 

jako nové vlastní zdroje pro rozpočet EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  741 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 83 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

83. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možno 

znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a napravit 

stávající značné rozdíly, mohlo by se mezi 

jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, tak 

aby bylo možné přihlédnout k jejich 

specifickým rysům, zejména pokud jde 

o digitální podniky; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve své práci na konkrétních 

možnostech, jak by měl tento přídělový 

klíč vypadat, zejména s ohledem 

na předpokládaný dopad na daňové příjmy 

každého členského státu v jednotlivých 

odvětvích, a to v závislosti na struktuře 

jejich hospodářství; zdůrazňuje dále, 

že společný konsolidovaný základ daně 

83. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možno 

znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a napravit 

stávající značné rozdíly, mohlo by se mezi 

jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, tak 

aby bylo možné přihlédnout k jejich 

specifickým rysům, zejména pokud jde 

o digitální podniky; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve své práci na konkrétních 

možnostech, jak by měl tento přídělový 

klíč vypadat, zejména s ohledem 

na předpokládaný dopad na daňové příjmy 

každého členského státu v jednotlivých 

odvětvích, a to v závislosti na struktuře 

jejich hospodářství; zdůrazňuje dále, že 

společný konsolidovaný základ daně z 
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z příjmů právnických osob je užitečným 

nástrojem v boji proti oslabování daňové 

základny a přesouvání zisku 

a při vytváření evropského přínosu 

nehledě na to, zda bude možné daňové 

příjmy částečně využít jako nové vlastní 

zdroje pro rozpočet EU; 

příjmů právnických osob je užitečným 

nástrojem v boji proti oslabování daňové 

základny a přesouvání zisku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  742 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 83 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

83. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možno 

znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a napravit 

stávající značné rozdíly, mohlo by se mezi 

jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, tak 

aby bylo možné přihlédnout k jejich 

specifickým rysům, zejména pokud jde 

o digitální podniky; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve své práci na konkrétních 

možnostech, jak by měl tento přídělový 

klíč vypadat, zejména s ohledem 

na předpokládaný dopad na daňové příjmy 

každého členského státu v jednotlivých 

odvětvích, a to v závislosti na struktuře 

jejich hospodářství; zdůrazňuje dále, 

že společný konsolidovaný základ daně 

z příjmů právnických osob je užitečným 

nástrojem v boji proti oslabování daňové 

základny a přesouvání zisku a při vytváření 

evropského přínosu nehledě na to, zda 

bude možné daňové příjmy částečně využít 

jako nové vlastní zdroje pro rozpočet EU; 

83. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možno 

znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a napravit 

stávající značné rozdíly, mohlo by se mezi 

jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, tak 

aby bylo možné přihlédnout k jejich 

specifickým rysům, zejména pokud jde 

o digitální podniky; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve své práci na konkrétních 

možnostech, jak by měl tento přídělový 

klíč vypadat, zejména s ohledem 

na předpokládaný dopad na daňové příjmy 

každého členského státu v jednotlivých 

odvětvích, a to v závislosti na struktuře 

jejich hospodářství; zejména vyzývá 

Komisi, aby zajistila, že vzorce pro 

rozdělování daní nebudou v žádném 

konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob brát v potaz nehmotný 

majetek, jinak bude i nadále docházet k 

oslabování daňové základny a přesouvání 

zisku; zdůrazňuje dále, že společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob je užitečným nástrojem 

v boji proti oslabování daňové základny 

a přesouvání zisku a při vytváření 

evropského přínosu nehledě na to, zda 

bude možné daňové příjmy částečně využít 
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jako nové vlastní zdroje pro rozpočet EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  743 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 83 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

83. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možno 

znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a napravit 

stávající značné rozdíly, mohlo by se mezi 

jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, tak 

aby bylo možné přihlédnout k jejich 

specifickým rysům, zejména pokud jde 

o digitální podniky; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve své práci na konkrétních 

možnostech, jak by měl tento přídělový 

klíč vypadat, zejména s ohledem 

na předpokládaný dopad na daňové příjmy 

každého členského státu v jednotlivých 

odvětvích, a to v závislosti na struktuře 

jejich hospodářství; zdůrazňuje dále, 

že společný konsolidovaný základ daně 

z příjmů právnických osob je užitečným 

nástrojem v boji proti oslabování daňové 

základny a přesouvání zisku a při vytváření 

evropského přínosu nehledě na to, zda 

bude možné daňové příjmy částečně využít 

jako nové vlastní zdroje pro rozpočet EU; 

83. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možno 

znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a napravit 

stávající značné rozdíly, mohlo by se mezi 

jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, tak 

aby bylo možné přihlédnout k jejich 

specifickým rysům, zejména pokud jde 

o digitální podniky; vyzývá Komisi, aby 

pečlivě zvážila postoj Evropského 

parlamentu ke společnému 

konsolidovanému základu daně pro 

právnické osoby a aby přijala vzorec pro 

rozdělování daní, který bude odrážet 

skutečné hospodářské činnosti společností 

a nebude neoprávněně zvýhodňovat 

některé členské státy;  vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve své práci na konkrétních 

možnostech, jak by měl tento přídělový 

klíč vypadat, zejména s ohledem 

na předpokládaný dopad na daňové příjmy 

každého členského státu v jednotlivých 

odvětvích, a to v závislosti na struktuře 

jejich hospodářství; zdůrazňuje dále, 

že společný konsolidovaný základ daně 

z příjmů právnických osob je užitečným 

nástrojem v boji proti oslabování daňové 

základny a přesouvání zisku a při vytváření 

evropského přínosu nehledě na to, zda 

bude možné daňové příjmy částečně využít 

jako nové vlastní zdroje pro rozpočet EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  744 

Morten Messerschmidt 

 

Návrh usnesení 

Bod 83 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

83. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možno 

znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a napravit 

stávající značné rozdíly, mohlo by se mezi 

jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, tak 

aby bylo možné přihlédnout k jejich 

specifickým rysům, zejména pokud jde 

o digitální podniky; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve své práci na konkrétních 

možnostech, jak by měl tento přídělový 

klíč vypadat, zejména s ohledem 

na předpokládaný dopad na daňové příjmy 

každého členského státu v jednotlivých 

odvětvích, a to v závislosti na struktuře 

jejich hospodářství; zdůrazňuje dále, 

že společný konsolidovaný základ daně 

z příjmů právnických osob je užitečným 

nástrojem v boji proti oslabování daňové 

základny a přesouvání zisku a při vytváření 

evropského přínosu nehledě na to, zda 

bude možné daňové příjmy částečně využít 

jako nové vlastní zdroje pro rozpočet EU; 

83. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možno 

znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a napravit 

stávající značné rozdíly, mohlo by se mezi 

jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, tak 

aby bylo možné přihlédnout k jejich 

specifickým rysům, zejména pokud jde 

o digitální podniky; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve své práci na konkrétních 

možnostech, jak by měl tento přídělový 

klíč vypadat, zejména s ohledem 

na předpokládaný dopad na daňové příjmy 

každého členského státu v jednotlivých 

odvětvích, a to v závislosti na struktuře 

jejich hospodářství; zdůrazňuje dále, 

že společný konsolidovaný základ daně 

z příjmů právnických osob by mohl být 

užitečným nástrojem v boji proti 

oslabování daňové základny a přesouvání 

zisku a při vytváření evropského přínosu 

nehledě na to, zda bude možné daňové 

příjmy částečně využít jako nové vlastní 

zdroje pro rozpočet EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  745 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 83 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

83. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možno 83.  zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo 
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znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a napravit 

stávající značné rozdíly, mohlo by se mezi 

jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, tak 

aby bylo možné přihlédnout k jejich 

specifickým rysům, zejména pokud jde 

o digitální podniky; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve své práci na konkrétních 

možnostech, jak by měl tento přídělový 

klíč vypadat, zejména s ohledem 

na předpokládaný dopad na daňové příjmy 

každého členského státu v jednotlivých 

odvětvích, a to v závislosti na struktuře 

jejich hospodářství; zdůrazňuje dále, 

že společný konsolidovaný základ daně 

z příjmů právnických osob je užitečným 

nástrojem v boji proti oslabování daňové 

základny a přesouvání zisku a při vytváření 

evropského přínosu nehledě na to, zda 

bude možné daňové příjmy částečně využít 

jako nové vlastní zdroje pro rozpočet EU; 

možno znovu vytvořit spojitost mezi 

zdaněním a ekonomickou podstatou 

a napravit stávající značné rozdíly, bude se 

mezi jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, tak 

aby bylo možné zejména přihlédnout 

k jejich specifickým rysům, pokud jde 

o digitální podniky; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve své práci na konkrétních 

možnostech, jak by měl tento přídělový 

klíč vypadat, zejména s ohledem 

na předpokládaný dopad na daňové příjmy 

každého členského státu v jednotlivých 

odvětvích, a to v závislosti na struktuře 

jejich hospodářství; zdůrazňuje dále, 

že společný konsolidovaný základ daně 

z příjmů právnických osob je užitečným 

nástrojem v boji proti oslabování daňové 

základny a přesouvání zisku a při vytváření 

evropského přínosu nehledě na to, zda 

bude možné daňové příjmy částečně využít 

jako nové vlastní zdroje pro rozpočet EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  746 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Návrh usnesení 

Bod 83 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

83. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možno 

znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a napravit 

stávající značné rozdíly, mohlo by se mezi 

jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, tak 

aby bylo možné přihlédnout k jejich 

specifickým rysům, zejména pokud jde 

o digitální podniky; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve své práci na konkrétních 

možnostech, jak by měl tento přídělový 

klíč vypadat, zejména s ohledem 

na předpokládaný dopad na daňové příjmy 

každého členského státu v jednotlivých 

83. konstatuje, že k tomu, aby bylo možno 

znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a napravit 

stávající značné rozdíly, mohlo by se mezi 

jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, tak 

aby bylo možné přihlédnout k jejich 

specifickým rysům, zejména pokud jde 

o digitální podniky, vyzývá však Komisi, 

aby tuto možnost pečlivě zvážila, protože 

by mohla vést k nadměrné složitosti tohoto 

systému; vyzývá Komisi, aby pokračovala 

ve své práci na konkrétních možnostech, 

jak by měl tento přídělový klíč vypadat, 
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odvětvích, a to v závislosti na struktuře 

jejich hospodářství; zdůrazňuje dále, 

že společný konsolidovaný základ daně 

z příjmů právnických osob je užitečným 

nástrojem v boji proti oslabování daňové 

základny a přesouvání zisku a při vytváření 

evropského přínosu nehledě na to, zda 

bude možné daňové příjmy částečně využít 

jako nové vlastní zdroje pro rozpočet EU; 

zejména s ohledem na předpokládaný 

dopad na daňové příjmy každého 

členského státu v jednotlivých odvětvích, 

a to v závislosti na struktuře jejich 

hospodářství; zdůrazňuje dále, že společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob je užitečným nástrojem 

v boji proti oslabování daňové základny 

a přesouvání zisku a při vytváření 

evropského přínosu nehledě na to, zda 

bude možné daňové příjmy částečně využít 

jako nové vlastní zdroje pro rozpočet EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  747 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 83 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

83. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možno 

znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a napravit 

stávající značné rozdíly, mohlo by se mezi 

jednotlivými odvětvími rozlišovat na 

základě „vzorců pro rozdělování daní“, tak 

aby bylo možné přihlédnout k jejich 

specifickým rysům, zejména pokud jde 

o digitální podniky; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala ve své práci na konkrétních 

možnostech, jak by měl tento přídělový 

klíč vypadat, zejména s ohledem 

na předpokládaný dopad na daňové příjmy 

každého členského státu v jednotlivých 

odvětvích, a to v závislosti na struktuře 

jejich hospodářství; zdůrazňuje dále, 

že společný konsolidovaný základ daně 

z příjmů právnických osob je užitečným 

nástrojem v boji proti oslabování daňové 

základny a přesouvání zisku a při vytváření 

evropského přínosu nehledě na to, zda 

bude možné daňové příjmy částečně využít 

jako nové vlastní zdroje pro rozpočet EU; 

83. zdůrazňuje, že k tomu, aby bylo možno 

znovu vytvořit spojitost mezi zdaněním 

a ekonomickou podstatou a tvorbou 

hodnot a napravit stávající značné rozdíly, 

mohlo by se mezi jednotlivými odvětvími 

rozlišovat na základě „vzorců 

pro rozdělování daní“, tak aby bylo možné 

přihlédnout k jejich specifickým rysům, 

zejména pokud jde o digitální podniky; 

vyzývá Komisi, aby pokračovala ve své 

práci na konkrétních možnostech, jak by 

měl tento přídělový klíč vypadat, zejména 

s ohledem na předpokládaný dopad 

na daňové příjmy každého členského státu 

v jednotlivých odvětvích, a to v závislosti 

na struktuře jejich hospodářství; 

zdůrazňuje dále, že společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob založený na 

mezinárodních pravidlech pro 

stanovování převodních cen vytvořených 

OECD je užitečným nástrojem v boji proti 

oslabování daňové základny a přesouvání 

zisku a při vytváření evropského přínosu 
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nehledě na to, zda bude možné daňové 

příjmy částečně využít jako nové vlastní 

zdroje pro rozpočet EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  748 

Matt Carthy 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby 

a z důvodu hospodářské soutěže i definici 

maximální účinné daňové sazby; oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává 

řada otázek nevyřešena, zejména 

v případě podniků působících 

na jednotném trhu; vyzývá Komisi, aby se 

obešla bez dalšího posuzování dopadu 

tohoto opatření, které je na programu 

jednání EU už několik desítek let, které už 

bylo předmětem rozsáhlé přípravné 

činnosti a je nyní od svého formálního 

předložení v roce 2011 blokováno v Radě; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  749 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby 

a z důvodu hospodářské soutěže i definici 

maximální účinné daňové sazby; oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává 

řada otázek nevyřešena, zejména 

v případě podniků působících 

na jednotném trhu; vyzývá Komisi, aby se 

obešla bez dalšího posuzování dopadu 

tohoto opatření, které je na programu 

jednání EU už několik desítek let, které už 

bylo předmětem rozsáhlé přípravné 

činnosti a je nyní od svého formálního 

předložení v roce 2011 blokováno v Radě; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  750 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 84. Podporuje přístup Komise, která ve 
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tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby 

a z důvodu hospodářské soutěže i definici 

maximální účinné daňové sazby; oceňuje 
přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává 

řada otázek nevyřešena, zejména 

v případě podniků působících 

na jednotném trhu; vyzývá Komisi, aby se 

obešla bez dalšího posuzování dopadu 

tohoto opatření, které je na programu 

jednání EU už několik desítek let, které už 

bylo předmětem rozsáhlé přípravné 

činnosti a je nyní od svého formálního 

předložení v roce 2011 blokováno v Radě; 

svém akčním plánu z června 2015 

předložila nejprve společný základ daně z 

příjmů právnických osob (bez 

konsolidace). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  751 

Brian Hayes 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby 

a z důvodu hospodářské soutěže i definici 

maximální účinné daňové sazby; oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

84. podporuje zavedení společného základu 

daně z příjmů právnických osob a oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný základ daně z příjmů 

právnických osob (bez konsolidace); 

vyzývá Komisi, aby zajistila, že dopadu 

společného základu daně z příjmů 

právnických osob bude věnováno 

přiměřené a aktuální posouzení, v němž 
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že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává 

řada otázek nevyřešena, zejména 

v případě podniků působících 

na jednotném trhu; vyzývá Komisi, aby se 

obešla bez dalšího posuzování dopadu 

tohoto opatření, které je na programu 

jednání EU už několik desítek let, které už 

bylo předmětem rozsáhlé přípravné 

činnosti a je nyní od svého formálního 

předložení v roce 2011 blokováno v Radě; 

budou řádně zohledněny různorodé 

důsledky, které takový návrh může mít;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  752 

Morten Messerschmidt 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby 

a z důvodu hospodářské soutěže i definici 

maximální účinné daňové sazby; oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává 

řada otázek nevyřešena, zejména 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

dobrovolného společného 

konsolidovaného základu daně, oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný základ daně z příjmů 

právnických osob (bez konsolidace), 

poukazuje však na to, že vzhledem k tomu, 

že společný konsolidovaný základ daně 

neumožní kompenzaci škod na základě 

konsolidace ani vyřešit otázku byrokracie 

a nejistoty spojené s převodními cenami; 

zdůrazňuje, že případné nové iniciativy by 

měly být založeny na řádných 

hodnoceních dopadu; 
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v případě podniků působících 

na jednotném trhu; vyzývá Komisi, aby se 

obešla bez dalšího posuzování dopadu 

tohoto opatření, které je na programu 

jednání EU už několik desítek let, které už 

bylo předmětem rozsáhlé přípravné 

činnosti a je nyní od svého formálního 

předložení v roce 2011 blokováno v Radě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh 753 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby a z důvodu 

hospodářské soutěže i definici maximální 

účinné daňové sazby; oceňuje přístup 

Komise, která ve svém akčním plánu 

z června 2015 předložila nejprve společný 

konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává 

řada otázek nevyřešena, zejména 

v případě podniků působících 

na jednotném trhu; vyzývá Komisi, aby se 

obešla bez dalšího posuzování dopadu 

tohoto opatření, které je na programu 

jednání EU už několik desítek let, které už 

bylo předmětem rozsáhlé přípravné 

činnosti a je nyní od svého formálního 

předložení v roce 2011 blokováno v Radě; 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby a z důvodu 

hospodářské soutěže i definici maximální 

účinné daňové sazby; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  754 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby 

a z důvodu hospodářské soutěže i definici 

maximální účinné daňové sazby; oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

84. oceňuje přístup Komise, která ve svém 

akčním plánu z června 2015 předložila 

nejprve společný základ daně z příjmů 

právnických osob (bez konsolidace), 

poukazuje však na to, že vzhledem k tomu, 

že společný základ daně z příjmů 

právnických osob neumožní kompenzaci 

škod na základě konsolidace ani vyřešit 

otázku byrokracie a nejistoty spojené 

s převodními cenami, což je také jedním 

z hlavních nástrojů, které nadnárodní 

podniky používají k tomu, aby se vyhnuly 

daňové povinnosti, zůstává řada otázek 

nevyřešena, zejména v případě podniků 

působících na jednotném trhu; vyzývá 

Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  755 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 84. vítá přístup Komise, která ve svém 
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tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby 

a z důvodu hospodářské soutěže i definici 

maximální účinné daňové sazby; oceňuje 
přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

akčním plánu z června 2015 předložila 

nejprve společný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný základ 

daně neumožní kompenzaci škod 

na základě konsolidace ani vyřešit otázku 

byrokracie a nejistoty spojené s převodními 

cenami, což je také jedním z hlavních 

nástrojů, které nadnárodní podniky 

používají k tomu, aby se vyhnuly daňové 

povinnosti, zůstává řada otázek 

nevyřešena, zejména v případě podniků 

působících na jednotném trhu; vyzývá 

Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  756 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby 

a z důvodu hospodářské soutěže i definici 

maximální účinné daňové sazby; oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný konsolidovaný základ daně (bez 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně; oceňuje přístup Komise, 

která ve svém akčním plánu z června 2015 

předložila nejprve společný základ daně 

(bez konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný základ 

daně neumožní kompenzaci škod 

na základě konsolidace ani vyřešit otázku 
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konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

byrokracie a nejistoty spojené s převodními 

cenami, což je také jedním z hlavních 

nástrojů, které nadnárodní podniky 

používají k tomu, aby se vyhnuly daňové 

povinnosti, ani účinně zabránit přesunu 

daní v rámci Unie, zůstává řada otázek 

nevyřešena, zejména v případě podniků 

působících na jednotném trhu; v této 

souvislosti také připomíná, že Unie by 

měla usilovat o povinný společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob, případně s výjimkami 

pro malé a střední podniky a podniky, 

které nevykonávají přeshraniční činnost; 
vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  757 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby 

a z důvodu hospodářské soutěže i definici 

maximální účinné daňové sazby; oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně; oceňuje přístup Komise, 

která ve svém akčním plánu z června 2015 

předložila nejprve společný základ daně 

(bez konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný základ 

daně neumožní kompenzaci škod 

na základě konsolidace ani vyřešit otázku 

byrokracie a nejistoty spojené s převodními 

cenami, což je také jedním z hlavních 

nástrojů, které nadnárodní podniky 

používají k tomu, aby se vyhnuly daňové 

povinnosti, zůstává řada otázek 

nevyřešena, zejména v případě podniků 
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jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

působících na jednotném trhu; vyzývá 

Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  758 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby 

a z důvodu hospodářské soutěže i definici 

maximální účinné daňové sazby; oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně; oceňuje přístup Komise, 

která ve svém akčním plánu z června 2015 

předložila nejprve společný základ daně 

(bez konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný základ 

daně neumožní kompenzaci škod 

na základě konsolidace ani vyřešit otázku 

byrokracie a nejistoty spojené s převodními 

cenami, což je také jedním z hlavních 

nástrojů, které nadnárodní podniky 

používají k tomu, aby se vyhnuly daňové 

povinnosti, zůstává řada otázek 

nevyřešena, zejména v případě podniků 

působících na jednotném trhu; vyzývá 

Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 
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rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

Or. de 

Pozměňovací návrh  759 

Tibor Szanyi 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby a z důvodu 

hospodářské soutěže i definici maximální 

účinné daňové sazby; oceňuje přístup 

Komise, která ve svém akčním plánu 

z června 2015 předložila nejprve společný 

konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby; oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný základ daně (bez konsolidace), 

poukazuje však na to, že vzhledem k tomu, 

že společný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

Or. hu 

Pozměňovací návrh  760 

Bernd Lucke 
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Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby 

a z důvodu hospodářské soutěže i definici 

maximální účinné daňové sazby; oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, oceňuje přístup Komise, 

která ve svém akčním plánu z června 2015 

předložila nejprve společný základ daně 

(bez konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný základ 

daně neumožní kompenzaci škod 

na základě konsolidace ani vyřešit otázku 

byrokracie a nejistoty spojené s převodními 

cenami, což je také jedním z hlavních 

nástrojů, které nadnárodní podniky 

používají k tomu, aby se vyhnuly daňové 

povinnosti, zůstává řada otázek 

nevyřešena, zejména v případě podniků 

působících na jednotném trhu; vyzývá 

Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  761 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně; oceňuje přístup Komise, 

která ve svém akčním plánu z června 2015 
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a z důvodu hospodářské soutěže i definici 

maximální účinné daňové sazby; oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

předložila nejprve společný základ daně 

(bez konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný základ 

daně neumožní kompenzaci škod 

na základě konsolidace ani vyřešit otázku 

byrokracie a nejistoty spojené s převodními 

cenami, což je také jedním z hlavních 

nástrojů, které nadnárodní podniky 

používají k tomu, aby se vyhnuly daňové 

povinnosti, zůstává řada otázek 

nevyřešena, zejména v případě podniků 

působících na jednotném trhu; vyzývá 

Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  762 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby 

a z důvodu hospodářské soutěže i definici 

maximální účinné daňové sazby; oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

84. podporuje zavedení tohoto společného 

konsolidovaného základu daně, který 

neoslabí vnitrostátní daňové právní 

úpravy a bude respektovat daňovou 

svrchovanost členských států; oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný základ daně (bez konsolidace), 

poukazuje však na to, že vzhledem k tomu, 

že společný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 
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ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  763 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby 

a z důvodu hospodářské soutěže i definici 

maximální účinné daňové sazby; oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává 

řada otázek nevyřešena, zejména 

v případě podniků působících 

na jednotném trhu; vyzývá Komisi, aby se 

obešla bez dalšího posuzování dopadu 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně v kombinaci se souborem 

minimálních účinných daňových sazeb, 

které nebudou nižší než 20 % a budou 

záviset na řadě proměnných včetně 

úrovně bohatství, rozlohy a zeměpisné 

polohy členských států; zdůrazňuje, že 

společný konsolidovaný základ daně z 

příjmů právnických osob nesmí a priori 

vést k nižšímu základu daně, než jaký je v  

současnosti, a vyzývá k tomu, aby byl 

společný základ definován podle  

společného jmenovatele, který je mezi 

členskými státy nejvyšší; lituje přístupu 

Komise, která ve svém akčním plánu z 

června 2015 předložila nejprve pouze 

společný základ daně z příjmů 

právnických osob (bez konsolidace); 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 



PE567.781v02-00 188/206 AM\1075014CS.doc 

CS 

tohoto opatření, které je na programu 

jednání EU už několik desítek let, které už 

bylo předmětem rozsáhlé přípravné 

činnosti a je nyní od svého formálního 

předložení v roce 2011 blokováno v Radě; 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  764 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby a z důvodu 

hospodářské soutěže i definici maximální 

účinné daňové sazby; oceňuje přístup 

Komise, která ve svém akčním plánu 

z června 2015 předložila nejprve společný 

konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby, jež by 

otevřela cestu k celoevropskému systému 

zdanění právnických osob; lituje přístupu 
Komise, která ve svém akčním plánu 

z června 2015 předložila nejprve společný 

základ daně (bez konsolidace), protože 

konsolidace je klíčovým aspektem této 

reformy, a poukazuje na to, že vzhledem 

k tomu, že společný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; vyzývá Komisi, 

aby jako možný předpoklad pro solidní 

společný konsolidovaný základ daně z 
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příjmu právnických osob dále zkoumala 

vhodnost mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví nebo účetních 

předpisů jednotlivých členských států a 

aby se zabývala otázkou alternativního 

rámce pro celoevropské účetní standardy;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  765 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby a z důvodu 

hospodářské soutěže i definici maximální 

účinné daňové sazby; oceňuje přístup 

Komise, která ve svém akčním plánu 

z června 2015 předložila nejprve společný 

konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

84. rozhodně podporuje co nejrychlejší 

zavedení tohoto společného 

konsolidovaného základu daně, který by 

zahrnoval definici minimální účinné 

daňové sazby a z důvodu hospodářské 

soutěže i definici maximální účinné daňové 

sazby pouze pro malé a střední podniky, 

protože ty jsou motorem hospodářství i 

zaměstnanosti; oceňuje přístup Komise, 

která ve svém akčním plánu z června 2015 

předložila nejprve společný základ daně 

(bez konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný základ 

daně neumožní kompenzaci škod 

na základě konsolidace ani vyřešit otázku 

byrokracie a nejistoty spojené s převodními 

cenami, což je také jedním z hlavních 

nástrojů, které nadnárodní podniky 

používají k tomu, aby se vyhnuly daňové 

povinnosti, zůstává řada otázek 

nevyřešena, zejména v případě podniků 

působících na jednotném trhu; naléhavě 

proto vyzývá Komisi, aby stanovila 

konkrétní a brzký termín pro začlenění 

„prvku konsolidace“ (klíč k vyřešení 

problému špatného stanovování 

převodních cen) do iniciativy pro společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob; vyzývá Komisi, aby se 
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obešla bez dalšího posuzování dopadu 

tohoto opatření, které je na programu 

jednání EU už několik desítek let, které už 

bylo předmětem rozsáhlé přípravné 

činnosti a je nyní od svého formálního 

předložení v roce 2011 blokováno v Radě; 

vyzývá Komisi, aby přidala doložku proti 

vyhýbání se daňovým povinnostem, a 

zabránila tak dvojitým daňovým 

odpočtům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  766 

Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby a z důvodu 

hospodářské soutěže i definici maximální 

účinné daňové sazby; oceňuje přístup 

Komise, která ve svém akčním plánu 

z června 2015 předložila nejprve společný 

konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby a z důvodu 

hospodářské soutěže i definici maximální 

účinné daňové sazby; oceňuje přístup 

Komise, která ve svém akčním plánu 

z června 2015 předložila nejprve společný 

konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob neumožní kompenzaci 

škod na základě konsolidace ani vyřešit 

otázku byrokracie a nejistoty spojené 

s převodními cenami, což je také jedním 

z hlavních nástrojů, které nadnárodní 

podniky používají k tomu, aby se vyhnuly 

daňové povinnosti, zůstává nevyřešena 

řada otázek, které je třeba vzít v úvahu, 

protože členské státy mají různé právní 

rámce a úrovně fiskální konsolidace, 

zejména v případě podniků působících 

na jednotném trhu; vyzývá Komisi, aby se 

obešla bez dalšího posuzování dopadu 

tohoto opatření, které je na programu 
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2011 blokováno v Radě; jednání EU už několik desítek let, které už 

bylo předmětem rozsáhlé přípravné 

činnosti a je nyní od svého formálního 

předložení v roce 2011 blokováno v Radě; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  767 

Emmanuel Maurel 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby a z důvodu 

hospodářské soutěže i definici maximální 

účinné daňové sazby; oceňuje přístup 

Komise, která ve svém akčním plánu 

z června 2015 předložila nejprve společný 

konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby a z důvodu 

hospodářské soutěže i definici maximální 

účinné daňové sazby po uplatnění 

případných daňových rozhodnutí; oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný základ daně (bez konsolidace), 

poukazuje však na to, že vzhledem k tomu, 

že společný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  768 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně, který by zahrnoval definici 

minimální účinné daňové sazby a z důvodu 

hospodářské soutěže i definici maximální 

účinné daňové sazby; oceňuje přístup 

Komise, která ve svém akčním plánu 

z června 2015 předložila nejprve společný 

konsolidovaný základ daně (bez 

konsolidace), poukazuje však na to, 

že vzhledem k tomu, že společný 

konsolidovaný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

84. podporuje co nejrychlejší zavedení 

tohoto společného konsolidovaného 

základu daně na základě mezinárodních 

pravidel pro stanovování převodních cen 

určených OECD, který by zahrnoval 

definici minimální účinné daňové sazby 

a z důvodu hospodářské soutěže i definici 

maximální účinné daňové sazby; oceňuje 

přístup Komise, která ve svém akčním 

plánu z června 2015 předložila nejprve 

společný základ daně (bez konsolidace), 

poukazuje však na to, že vzhledem k tomu, 

že společný základ daně neumožní 

kompenzaci škod na základě konsolidace 

ani vyřešit otázku byrokracie a nejistoty 

spojené s převodními cenami, což je také 

jedním z hlavních nástrojů, které 

nadnárodní podniky používají k tomu, aby 

se vyhnuly daňové povinnosti, zůstává řada 

otázek nevyřešena, zejména v případě 

podniků působících na jednotném trhu; 

vyzývá Komisi, aby se obešla bez dalšího 

posuzování dopadu tohoto opatření, které 

je na programu jednání EU už několik 

desítek let, které už bylo předmětem 

rozsáhlé přípravné činnosti a je nyní 

od svého formálního předložení v roce 

2011 blokováno v Radě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  769 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 84a. opětovně připomíná plnou 

svrchovanost členských států, pokud jde o 

stanovování sazeb přímých daní; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  770 

Emmanuel Maurel 

 

Návrh usnesení 

Bod 84 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 84a. vyzývá Komisi, aby navrhla zavedení 

postupu proti zneužívání práv v daňové 

oblasti po vzoru daňových zákonů v řadě 

členských států, podle něhož by jakékoli 

daňové plánování s jediným cílem, a to 

vyhnout se zdanění části nebo celého 

základu daně, bylo považováno za 

nelegální;  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  771 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh usnesení 

Bod 85 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

85. vyzývá Radu, aby předtím, než bude 

přijat skutečný společný konsolidovaný 

základ daně pro právnické osoby a před 

jeho neomezeným uplatňováním 

na úrovni EU přijala okamžité kroky 

s cílem zajistit účinné zdanění, omezit 

přesouvání zisků (především převodní 

ceny), vypracovat režim pro kompenzaci 

přeshraničních zisků a ztrát a dále zavést 

vypouští se 
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ve všech příslušných směrnicích 

ustanovení proti jejich zneužívání; vyzývá 

Komisi, aby se připravila na urychlené 

schválení všech těchto ustanovení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  772 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Návrh usnesení 

Bod 85 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

85. vyzývá Radu, aby předtím, než bude 

přijat skutečný společný konsolidovaný 

základ daně pro právnické osoby a před 

jeho neomezeným uplatňováním 

na úrovni EU přijala okamžité kroky 

s cílem zajistit účinné zdanění, omezit 

přesouvání zisků (především převodní 

ceny), vypracovat režim pro kompenzaci 

přeshraničních zisků a ztrát a dále zavést 

ve všech příslušných směrnicích 

ustanovení proti jejich zneužívání; vyzývá 

Komisi, aby se připravila na urychlené 

schválení všech těchto ustanovení; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  773 

Morten Messerschmidt 

 

Návrh usnesení 

Bod 85 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

85. vyzývá Radu, aby předtím, než bude 

přijat skutečný společný konsolidovaný 

základ daně pro právnické osoby a před 

jeho neomezeným uplatňováním na úrovni 

EU přijala okamžité kroky s cílem zajistit 

účinné zdanění, omezit přesouvání zisků 

85. vyzývá Komisi, aby předtím, než bude 

přijat dobrovolný společný konsolidovaný 

základ daně pro právnické osoby a před 

jeho neomezeným uplatňováním na úrovni 

EU přijala okamžité kroky s cílem zajistit 

účinné zdanění, omezit přesouvání zisků 
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(především převodní ceny), vypracovat 

režim pro kompenzaci přeshraničních zisků 

a ztrát a dále zavést ve všech příslušných 

směrnicích ustanovení proti jejich 

zneužívání; vyzývá Komisi, aby se 

připravila na urychlené schválení všech 

těchto ustanovení; 

(především převodní ceny), vypracovat 

režim pro kompenzaci přeshraničních zisků 

a ztrát a dále zavést ve všech příslušných 

směrnicích ustanovení proti jejich 

zneužívání; vyzývá Komisi, aby se 

připravila na urychlené schválení všech 

těchto ustanovení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  774 

Brian Hayes 

 

Návrh usnesení 

Bod 85 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

85. vyzývá Radu, aby předtím, než bude 

přijat skutečný společný konsolidovaný 

základ daně pro právnické osoby a před 

jeho neomezeným uplatňováním na úrovni 

EU přijala okamžité kroky s cílem zajistit 

účinné zdanění, omezit přesouvání zisků 

(především převodní ceny), vypracovat 

režim pro kompenzaci přeshraničních zisků 

a ztrát a dále zavést ve všech příslušných 

směrnicích ustanovení proti jejich 

zneužívání; vyzývá Komisi, aby se 

připravila na urychlené schválení všech 

těchto ustanovení; 

85. vyzývá Komisi, aby předtím, než bude 

přijat společný základ daně pro právnické 

osoby a před jeho neomezeným 

uplatňováním na úrovni EU přijala 

okamžité kroky s cílem zajistit účinné 

zdanění, omezit přesouvání zisků 

(především převodní ceny), vypracovat 

režim pro kompenzaci přeshraničních zisků 

a ztrát a dále zavést ve všech příslušných 

směrnicích ustanovení proti jejich 

zneužívání; vyzývá Komisi, aby se 

připravila na urychlené schválení všech 

těchto ustanovení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh 775 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Návrh usnesení 

Bod 85 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 

85. vyzývá Radu, aby předtím, než bude 

přijat skutečný společný konsolidovaný 

základ daně pro právnické osoby a před 

jeho neomezeným uplatňováním na úrovni 

85. vyzývá Komisi, aby předtím, než bude 

přijat skutečný společný konsolidovaný 

základ daně pro právnické osoby a před 

jeho neomezeným uplatňováním na úrovni 
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EU přijala okamžité kroky s cílem zajistit 

účinné zdanění, omezit přesouvání zisků 

(především převodní ceny), vypracovat 

režim pro kompenzaci přeshraničních zisků 

a ztrát a dále zavést ve všech příslušných 

směrnicích ustanovení proti jejich 

zneužívání; vyzývá Komisi, aby se 

připravila na urychlené schválení všech 

těchto ustanovení; 

EU přijala okamžité kroky s cílem zajistit 

účinné zdanění, omezit přesouvání zisků 

(především převodní ceny), vypracovat 

režim pro kompenzaci přeshraničních zisků 

a ztrát a dále zavést ve všech příslušných 

směrnicích ustanovení proti jejich 

zneužívání, také s cílem omezit podvody v 

souvislosti s nejčastějšími způsoby 

vyhýbání se odvodu DPH; vyzývá Komisi, 

aby se připravila na urychlené schválení 

všech těchto ustanovení; 

Or. it 

Pozměňovací návrh  776 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 85 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

85. vyzývá Radu, aby předtím, než bude 

přijat skutečný společný konsolidovaný 

základ daně pro právnické osoby a před 

jeho neomezeným uplatňováním na úrovni 

EU přijala okamžité kroky s cílem zajistit 

účinné zdanění, omezit přesouvání zisků 

(především převodní ceny), vypracovat 

režim pro kompenzaci přeshraničních 

zisků a ztrát a dále zavést ve všech 

příslušných směrnicích ustanovení proti 

jejich zneužívání; vyzývá Komisi, aby se 

připravila na urychlené schválení všech 

těchto ustanovení; 

85. vyzývá Komisi, aby předtím, než bude 

přijat skutečný společný konsolidovaný 

základ daně pro právnické osoby a před 

jeho neomezeným uplatňováním na úrovni 

EU přijala okamžité kroky s cílem zajistit 

účinné zdanění, omezit přesouvání zisků 

(především převodní ceny), a dále zavést 

ve všech příslušných směrnicích 

ustanovení proti jejich zneužívání; vyzývá 

Komisi, aby prověřila, zda stávající 

směrnice i návrhy směrnic v oblasti daní a 

práva společností přiměřeně prosazují 

účinné zdanění; vyzývá Komisi, aby se 

připravila na urychlené schválení všech 

těchto ustanovení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  777 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 85 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

85. vyzývá Radu, aby předtím, než bude 

přijat skutečný společný konsolidovaný 

základ daně pro právnické osoby a před 

jeho neomezeným uplatňováním na úrovni 

EU přijala okamžité kroky s cílem zajistit 

účinné zdanění, omezit přesouvání zisků 

(především převodní ceny), vypracovat 

režim pro kompenzaci přeshraničních 

zisků a ztrát a dále zavést ve všech 

příslušných směrnicích ustanovení proti 

jejich zneužívání; vyzývá Komisi, aby se 

připravila na urychlené schválení všech 

těchto ustanovení; 

85. vyzývá Komisi, aby předtím, než bude 

přijat skutečný společný konsolidovaný 

základ daně pro právnické osoby a před 

jeho neomezeným uplatňováním na úrovni 

EU přijala okamžité kroky s cílem zajistit 

účinné zdanění, omezit přesouvání zisků 

(prostřednictvím stanovování převodních 

cen a mechanismů pro přesouvání dluhů) 

a dále zavést ve všech příslušných 

směrnicích pravidla proti jejich zneužívání; 

vyzývá Komisi, aby se připravila 

na urychlené schválení všech těchto 

ustanovení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  778 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 85 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

85. vyzývá Radu, aby předtím, než bude 

přijat skutečný společný konsolidovaný 

základ daně pro právnické osoby a před 

jeho neomezeným uplatňováním na úrovni 

EU přijala okamžité kroky s cílem zajistit 

účinné zdanění, omezit přesouvání zisků 

(především převodní ceny), vypracovat 

režim pro kompenzaci přeshraničních 

zisků a ztrát a dále zavést ve všech 

příslušných směrnicích ustanovení proti 

jejich zneužívání; vyzývá Komisi, aby se 

připravila na urychlené schválení všech 

těchto ustanovení; 

85. vyzývá Komisi, aby předtím, než bude 

přijat skutečný společný konsolidovaný 

základ daně pro právnické osoby a před 

jeho neomezeným uplatňováním na úrovni 

EU přijala okamžité kroky s cílem zajistit 

účinné zdanění, omezit přesouvání zisků 

(především převodní ceny), a dále zavést 

ve všech příslušných směrnicích 

ustanovení proti jejich zneužívání; 

zdůrazňuje, že návrh Komise na dočasný 

režim pro kompenzaci přeshraničních 

ztrát by měl být zaveden pouze tehdy, 

pokud Komise bude moci zaručit, že tím 

nevznikne možnost zneužití pro agresivní 

daňové plánování; vyzývá Komisi, aby se 

připravila na urychlené schválení všech 

těchto ustanovení; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  779 

Marian Harkin 

 

Návrh usnesení 

Bod 85 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

85. vyzývá Radu, aby předtím, než bude 

přijat skutečný společný konsolidovaný 

základ daně pro právnické osoby a před 

jeho neomezeným uplatňováním 

na úrovni EU přijala okamžité kroky 

s cílem zajistit účinné zdanění, omezit 

přesouvání zisků (především převodní 

ceny), vypracovat režim pro kompenzaci 

přeshraničních zisků a ztrát a dále zavést 

ve všech příslušných směrnicích 

ustanovení proti jejich zneužívání; vyzývá 

Komisi, aby se připravila na urychlené 

schválení všech těchto ustanovení; 

85. vyzývá Komisi, aby přijala okamžité 

kroky s cílem zajistit účinné zdanění, 

zavést rámec pro řešení přesouvání zisků 

(především převodní ceny), vypracovat 

režim pro kompenzaci přeshraničních zisků 

a ztrát a dále zavést ve všech příslušných 

směrnicích přiměřená a účinná ustanovení 

proti jejich zneužívání; vyzývá Komisi, 

aby se připravila na urychlené schválení 

všech těchto ustanovení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  780 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 86 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

86. vyzývá Komisi, aby vydala jasné 

pokyny týkající se definice ekonomické 

podstaty a stálé provozovny, s cílem 

vyřešit zejména problematiku společností 

s fiktivním sídlem na základě „poštovní 

schránky“, a aby vypracovala kritéria 

a pokyny EU, kterými by se řídila oblast 

výzkumu a vývoje a které by byly 

v souladu s činností OECD v dané oblasti, 

jelikož v členských státech v současné 

době probíhá reforma jejich příslušné 

86. vyzývá Komisi, aby vydala jasné 

právní předpisy týkající se definice 

ekonomické podstaty a stálé provozovny, 

s cílem vyřešit zejména problematiku 

společností s fiktivním sídlem na základě 

„poštovní schránky“, a aby vypracovala 

kritéria a právní předpisy EU, kterými by 

se řídila oblast výzkumu a vývoje a které 

by byly v souladu s činností OECD v dané 

oblasti, jelikož v členských státech 

v současné době probíhá reforma jejich 
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strategie, často společně s dotacemi; příslušné strategie, často společně 

s dotacemi; vyzývá Komisi, aby 

přezkoumala evropské právní předpisy pro 

ovládané zahraniční společnosti a 

provádění těchto právních předpisů podle 

rozsudku Evropského soudního dvora ve 

věci Cadbury Schweppes (C-196/04) s 

cílem zajistit plné využití ovládaných 

zahraničních společností mimo situace 

zcela uměle vytvořených opatření; vyzývá 

Komisi, aby předložila návrhy na 

harmonizaci evropských předpisů pro 

ovládané zahraniční společnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  781 

Brian Hayes 

 

Návrh usnesení 

Bod 86 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

(Netýká se českého znění)  

  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  782 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 86 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

86. vyzývá Komisi, aby vydala jasné 

pokyny týkající se definice ekonomické 

podstaty a stálé provozovny, s cílem 

vyřešit zejména problematiku společností 

s fiktivním sídlem na základě „poštovní 

schránky“, a aby vypracovala kritéria 

a pokyny EU, kterými by se řídila oblast 

výzkumu a vývoje a které by byly 

86. vyzývá Komisi, aby vydala jasné 

pokyny týkající se definice ekonomické 

podstaty a stálé provozovny, s cílem 

vyřešit zejména problematiku společností 

s fiktivním sídlem na základě „poštovní 

schránky“ a jejich využívání za účelem 

vyhýbání se daňové povinnosti, praní 

peněz a jiné společensky a hospodářsky 
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v souladu s činností OECD v dané oblasti, 

jelikož v členských státech v současné 

době probíhá reforma jejich příslušné 

strategie, často společně s dotacemi; 

škodlivé činnosti, a aby vypracovala 

kritéria a pokyny EU, kterými by se řídila 

oblast výzkumu a vývoje a které by byly 

v souladu s činností OECD v dané oblasti, 

jelikož v členských státech v současné 

době probíhá reforma jejich příslušné 

strategie, často společně s dotacemi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  783 

Petr Ježek 

 

Návrh usnesení 

Bod 86 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

86. vyzývá Komisi, aby vydala jasné 

pokyny týkající se definice ekonomické 

podstaty a stálé provozovny, s cílem 

vyřešit zejména problematiku společností 

s fiktivním sídlem na základě „poštovní 

schránky“, a aby vypracovala kritéria 

a pokyny EU, kterými by se řídila oblast 

výzkumu a vývoje a které by byly 

v souladu s činností OECD v dané oblasti, 

jelikož v členských státech v současné 

době probíhá reforma jejich příslušné 

strategie, často společně s dotacemi; 

86. Vyzývá Komisi, aby vydala jasné 

pokyny týkající se definice ekonomické 

podstaty a stálé provozovny, s cílem 

vyřešit zejména problematiku společností 

s fiktivním sídlem na základě „poštovní 

schránky“, a aby vypracovala kritéria 

a pokyny EU, kterými by se řídila oblast 

výzkumu a vývoje a které by byly 

v souladu s činností OECD v dané oblasti, 

jelikož v členských státech v současné 

době probíhá reforma jejich příslušné 

strategie, často společně s dotacemi. Tyto 

pokyny by měly jasně uvádět, že musí 

existovat přímé propojení mezi 

preferenčními režimy udělenými daňovou 

správou a souvisejícími činnostmi v 

oblasti výzkumu a vývoje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  784 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 86 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

86. vyzývá Komisi, aby vydala jasné 

pokyny týkající se definice ekonomické 

podstaty a stálé provozovny, s cílem 

vyřešit zejména problematiku společností 

s fiktivním sídlem na základě „poštovní 

schránky“, a aby vypracovala kritéria 

a pokyny EU, kterými by se řídila oblast 

výzkumu a vývoje a které by byly 

v souladu s činností OECD v dané oblasti, 

jelikož v členských státech v současné 

době probíhá reforma jejich příslušné 

strategie, často společně s dotacemi; 

86. vyzývá Komisi, aby vydala jasné 

pokyny týkající se definice ekonomické 

podstaty a tvorby hodnot a stálé 

provozovny, s cílem vyřešit zejména 

problematiku společností s fiktivním 

sídlem na základě „poštovní schránky“, 

a aby vypracovala kritéria a pokyny EU, 

kterými by se řídila oblast výzkumu 

a vývoje a které by byly v souladu 

s činností OECD v dané oblasti, jelikož 

v členských státech v současné době 

probíhá reforma jejich příslušné strategie, 

často společně s dotacemi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  785 

Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 86 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 86a. domnívá se, že zvýhodněné zacházení 

vyhrazené pro dluhy a úroky v mnoha 

daňových režimech brzdí diverzifikaci 

modelů financování podniků a brání 

silnějšímu financování společností v EU 

vlastním kapitálem, jež je v jiných zemích 

běžné; vyzývá proto Komisi a členské 

státy, aby podporovaly větší diverzifikaci 

zdrojů financování pro společnosti, jež by 

byla nepochybně přínosem pro růst a 

zaměstnanost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  786 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 
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Návrh usnesení 

Bod 86 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 86a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zrušily zvláštní daňové sazby pro některé 

příjmy právnických osob, jako jsou úroky 

nebo příjmy spojené s patenty; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  787 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Návrh usnesení 

Bod 86 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 86b. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 

evropské právní předpisy pro ovládané 

zahraniční společnosti a jejich provádění,  

jak je potvrdil rozsudek Evropského 

soudního dvora ve věci Cadbury 

Schweppes (C-196/04), s cílem zajistit 

plné využití ovládaných zahraničních 

společností a zamezit případům dvojího 

nezdanění; vyzývá Komisi, aby předložila 

návrhy na harmonizaci evropských 

předpisů pro ovládané zahraniční 

společnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  788 

Luděk Niedermayer 

 

Návrh usnesení 

Bod 87 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

87. vyzývá Komisi navíc k tomu, aby 

vzhledem k neexistenci obecně přijatelné 

87. vyzývá Komisi navíc k tomu, aby 

vzhledem k neexistenci obecně přijatelné 
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definice prováděla další analýzy a studie, 

aby bylo možné definovat škodlivé daňové 

praktiky, a to s přihlédnutím 

k nejrůznějším negativním dopadům, 

které mají na společnost, aby zajistila 

jejich sledování a přesněji zjistila, jaký 

mají vliv na vyhýbání se daňovým 

povinnostem v EU a v rozvojových 

zemích; vyzývá Komisi, aby přijala 

nezbytné kroky k jasnému stanovení 

přesného statusu všech „závislých 

jurisdikcí“ členských států a toho, jakým 

způsobem by bylo možno jejich praxi 

změnit, s cílem zabránit oslabování daňové 

základny v rámci EU; 

definice prováděla další analýzy a studie, 

aby bylo možné definovat metodiku pro 

měření daňového deficitu vyplývajícího z 

vyhýbání se daňové povinnosti a daňových 

úniků, zajistit, aby pravidelně probíhalo 

měření s cílem monitorovat pokrok, a také 

zohledňovat vliv daňových rozhodnutí a 

postupů v EU na rozvojové země;  vyzývá 

Komisi, aby přijala nezbytné kroky 

k jasnému stanovení přesného statusu 

všech „závislých jurisdikcí“ členských 

států a toho, jakým způsobem by bylo 

možno jejich praxi změnit, s cílem zabránit 

oslabování daňové základny v rámci EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  789 

Emmanuel Maurel 

 

Návrh usnesení 

Bod 87 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

87. vyzývá Komisi navíc k tomu, aby 

vzhledem k neexistenci obecně přijatelné 

definice prováděla další analýzy a studie, 

aby bylo možné definovat škodlivé daňové 

praktiky, a to s přihlédnutím 

k nejrůznějším negativním dopadům, které 

mají na společnost, aby zajistila jejich 

sledování a přesněji zjistila, jaký mají vliv 

na vyhýbání se daňovým povinnostem v 

EU a v rozvojových zemích; vyzývá 

Komisi, aby přijala nezbytné kroky 

k jasnému stanovení přesného statusu 

všech „závislých jurisdikcí“ členských 

států a toho, jakým způsobem by bylo 

možno jejich praxi změnit, s cílem 

zabránit oslabování daňové základny 

v rámci EU; 

87. vyzývá Komisi navíc k tomu, aby 

vzhledem k neexistenci obecně přijatelné 

definice prováděla další analýzy a studie, 

aby bylo možné definovat škodlivé daňové 

praktiky, a to s přihlédnutím 

k nejrůznějším negativním dopadům, které 

mají na společnost, aby zajistila jejich 

sledování a přesněji zjistila, jaký mají vliv 

na vyhýbání se daňovým povinnostem v 

EU a v rozvojových zemích; vyzývá 

Komisi, aby přijala nezbytné kroky 

směrem ke slučitelnosti daňových systémů 

nezávislých jurisdikcí členských států, pod 

jejichž pravomoc tyto jurisdikce spadají;   

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  790 

Matt Carthy 

 

Návrh usnesení 

Bod 87 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

87. vyzývá Komisi navíc k tomu, aby 

vzhledem k neexistenci obecně přijatelné 

definice prováděla další analýzy a studie, 

aby bylo možné definovat škodlivé daňové 

praktiky, a to s přihlédnutím 

k nejrůznějším negativním dopadům, které 

mají na společnost, aby zajistila jejich 

sledování a přesněji zjistila, jaký mají vliv 

na vyhýbání se daňovým povinnostem v 

EU a v rozvojových zemích; vyzývá 

Komisi, aby přijala nezbytné kroky 

k jasnému stanovení přesného statusu 

všech „závislých jurisdikcí“ členských 

států a toho, jakým způsobem by bylo 

možno jejich praxi změnit, s cílem zabránit 

oslabování daňové základny v rámci EU; 

87. vyzývá Komisi navíc k tomu, aby 

vzhledem k neexistenci obecně přijatelné 

definice prováděla další analýzy a studie, 

aby bylo možné definovat agresivní 

daňové plánování; a to s přihlédnutím k 

nejrůznějším negativním dopadům, které 

mají na společnost, aby zajistila jejich 

sledování a přesněji zjistila, jaký mají vliv 

na vyhýbání se daňovým povinnostem v 

EU a v rozvojových zemích; vyzývá 

Komisi, aby přijala nezbytné kroky 

k jasnému stanovení přesného statusu 

všech „závislých jurisdikcí“ členských 

států a toho, jakým způsobem by bylo 

možno jejich praxi změnit, s cílem zabránit 

oslabování daňové základny v rámci EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  791 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 87 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

87. vyzývá Komisi navíc k tomu, aby 

vzhledem k neexistenci obecně přijatelné 

definice prováděla další analýzy a studie, 

aby bylo možné definovat škodlivé daňové 

praktiky, a to s přihlédnutím 

k nejrůznějším negativním dopadům, které 

mají na společnost, aby zajistila jejich 

sledování a přesněji zjistila, jaký mají vliv 

na vyhýbání se daňovým povinnostem v 

EU a v rozvojových zemích; vyzývá 

87. vyzývá Komisi navíc k tomu, aby 

vzhledem k neexistenci obecně přijatelné 

definice prováděla další analýzy a studie, 

aby bylo možné definovat škodlivé daňové 

praktiky, zejména smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění a hybridní opatření 

využívající nesouladu v daňových 

režimech, a to s přihlédnutím 

k nejrůznějším negativním dopadům, které 

mají na společnost, aby zajistila jejich 
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Komisi, aby přijala nezbytné kroky 

k jasnému stanovení přesného statusu 

všech „závislých jurisdikcí“ členských 

států a toho, jakým způsobem by bylo 

možno jejich praxi změnit, s cílem zabránit 

oslabování daňové základny v rámci EU; 

sledování a přesněji zjistila, jaký mají vliv 

na vyhýbání se daňovým povinnostem v 

EU a v rozvojových zemích; vyzývá 

Komisi, aby přijala nezbytné kroky 

k jasnému stanovení přesného statusu 

všech „závislých jurisdikcí“ členských 

států a toho, jakým způsobem by bylo 

možno jejich praxi změnit, s cílem zabránit 

oslabování daňové základny v rámci EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  792 

Philippe De Backer 

 

Návrh usnesení 

Bod 87 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 87a. zdůrazňuje, že k plnému dosažení 

zamýšleného omezení byrokracie by 

zavedení společného konsolidovaného 

základu daně mělo probíhat souběžně se 

zavedením společných účetních pravidel; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  793 

Peter Simon 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 87 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 87a. domnívá se, že zejména daňové úniky 

a daňová rozhodnutí mají pro eurozónu 

zvláštní rozměr, vzhledem k tomu, že v 

souladu se zprávou pěti předsedů je třeba 

rozvíjet fiskální kapacitu eurozóny;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  794 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh usnesení 

Bod 87 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 87a. připomíná, že vedle daňových 

podvodů právnických osob existují 

rozsáhlé přeshraniční podvody s DPH, tj. 

s daní, která je pro všechny státní 

pokladny zásadní; vyzývá Komisi, aby 

rozvíjela opatření k řešení tohoto 

problému, včetně lepší koordinace této 

otázky mezi vnitrostátními daňovými 

úřady; 

Or. en 

 

 


