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Pozměňovací návrh  29 
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Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění BF 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

BF. vzhledem k tomu, zvláštní výbor 

Parlamentu TAXE 2, jenž byl vytvořen dne 

2. prosince 2015, uspořádal 11 schůzí, 

některé z nich společně s Hospodářským a 

měnovým výborem, Výborem pro právní 

záležitosti a Výborem pro rozvoj, na nichž 

vystoupila komisařka pro hospodářskou 

soutěž Margrethe Vestagerová, komisař 

pro hospodářské a finanční záležitosti, 

daně a cla Pierre Moscovici, komisař pro 

finanční stabilitu, finanční služby a unii 

kapitálových trhů Jonathan Hill, 

nizozemský ministr financí Eric Wiebes 

(zastupující předsednictví Rady), odborníci 

v oblasti daní a rozvoje, zástupci 

nadnárodních společností, zástupci bank a 

poslanci vnitrostátních parlamentů zemí 

EU; vzhledem k tomu, že výbor uspořádal 

také schůze se zástupci vlád Andorry, 

Lichtenštejnska, Monaka, Guernsey a 

Jersey a že obdržel písemný příspěvek od 

vlády Ostrova Man (viz příloha 1); 

vzhledem k tomu, že zorganizoval také 

pracovní cesty ke zjištění potřebných údajů 

do Spojených států (viz příloha 6) s cílem 

prozkoumat konkrétní aspekty jeho 

mandátu ve vztahu k třetím zemím, a na 

Kypr (viz příloha 5); vzhledem k tomu, že 

členové zvláštního výboru byli osobně 

vyzváni, aby se zapojili do činnosti 

meziparlamentní skupiny na vysoké úrovni 
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„TAXE“ organizace OECD; vzhledem k 

tomu, že zvláštní výbor uspořádal 

neveřejné schůze na úrovni koordinátorů, 

na nichž vystoupili zástupci vlády 

Kajmanských ostrovů, investigativní 

novináři a úředníci Komise; vzhledem k 

tomu, že všechny tyto kroky, které zajistily 

hojnost velmi užitečných informací o 

postupech a daňových systémech jak uvnitř 

Unie, tak mimo ni, pomohly vyjasnit 

některé důležité záležitosti, zatímco jiné 

zůstaly nezodpovězeny; 

„TAXE“ organizace OECD; vzhledem k 

tomu, že zvláštní výbor uspořádal 

neveřejné schůze na úrovni koordinátorů, 

na nichž vystoupili zástupci vlády 

Kajmanských ostrovů, investigativní 

novináři a úředníci Komise; vzhledem k 

tomu, že první zpráva zvláštního výboru 

TAXE 1 konstatovala, že jeho činnosti 

„nevyjasnily veškeré příslušné otázky, 

včetně přetrvávajících nesrovnalostí v 

prohlášeních, která učinil předseda 

Komise Jean-Claude Juncker ve vztahu k 

dlouhodobě utajované části tzv. Kreckého 

zprávy“ a že pan Juncker ani pan Krecké 

nebyli vyzváni k žádným dalším krokům, 

navzdory potvrzení výše uvedených 

nesrovnalostí v průběhu neveřejného 

slyšení s investigativními novináři; 

vzhledem k tomu, že všechny tyto kroky, 

které zajistily hojnost velmi užitečných 

informací o postupech a daňových 

systémech jak uvnitř Unie, tak mimo ni, 

pomohly vyjasnit některé důležité 

záležitosti, zatímco jiné zůstaly 

nezodpovězeny; 

Or. en 

 

 


