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Návrh usnesení
Bod 100

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

100. zdůrazňuje skutečnost, že přes 
opakované výzvy souhlasilo 19 
nadnárodních společností1 z celkového 
počtu 21, že se dostaví do výboru 
k projednání otázek mezinárodního 
daňového plánování; domnívá se, že 
odmítnutí dvou2 nadnárodních společností 
– z nichž některé jsou veřejně velmi 
viditelné – spolupracovat s parlamentním 
výborem je nepřijatelné a velmi poškozuje 
důstojnost Evropského parlamentu 
i občanů, které zastupuje; doporučuje 
proto, aby jeho příslušné orgány zvážily, 
zda dotčeným společnostem odejmout 
možnost přístupu do prostor Parlamentu, 
a aby se vážně uvažovalo o vytvoření 
jasného rámce a zpřísnění povinností 
stanovených pro organizace v kodexu 
chování, který je součástí rejstříku 
transparentnosti3, pokud jde o spolupráci 
s výbory Evropského parlamentu a dalšími 
politickými orgány;

_______________________________

1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc, Total S.A, KPMG, 
Ernst &Young, Deloitte, PwC, Amazon, Anheuser-
Busch InBev, Barclays Bank Group, Coca-Cola 
Company, Facebook, Google, HSBC Bank plc, 
IKEA, McDonald’s Corporation, Philip Morris, The 
Walt Disney Company.

100. velmi lituje skutečnosti, že přes 
opakované výzvy původně souhlasily 
pouze čtyři nadnárodní společnosti1 

z celkového počtu 17, že se dostaví do 
výboru k projednání otázek mezinárodního 
daňového plánování; domnívá se, že 
počáteční odmítnutí 13 nadnárodních 
společností – z nichž některé jsou veřejně 
velmi viditelné – spolupracovat 
s parlamentním výborem, je nepřijatelné 
a velmi poškozuje důstojnost Evropského 
parlamentu i občanů, které zastupuje; 
konstatuje však, že 11 nadnárodních 
společností2 nakonec souhlasilo, že se 
dostaví do výboru až poté, co ve výboru 
TAXE proběhlo hlasování o zprávě 
a krátce před hlasováním na plenárním 
zasedání, zatímco dvě nadnárodní 
společnosti3 se nadále odmítaly dostavit; 
doporučuje proto, aby jeho příslušné 
orgány zvážily, zda dotčeným 
společnostem odejmout možnost přístupu 
do prostor Parlamentu, a aby se vážně 
uvažovalo o vytvoření jasného rámce 
a zpřísnění povinností stanovených pro 
organizace v kodexu chování, který je 
součástí rejstříku transparentnosti4, pokud 
jde o spolupráci s výbory Evropského 
parlamentu a dalšími politickými orgány;
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2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
3 Kodex chování tvoří přílohu III 
interinstitucionální dohody o rejstříku 
transparentnosti z roku 2014.

_______________________________

1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc, Total S.A.
2 Amazon, Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank 
Group, Coca-Cola Company, Facebook, Google, 
HSBC Bank plc, IKEA, McDonald’s Corporation, 
Philip Morris, Walt Disney Company.
3 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
4 Kodex chování tvoří přílohu III 
interinstitucionální dohody o rejstříku 
transparentnosti z roku 2014.
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