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Elisa Ferreira
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Správa A8-0317/2015
Elisa Ferreira, Michael Theurer
Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku
2015/2066(INI)

Návrh uznesenia
Odsek 100

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

100. zdôrazňuje, že napriek opakovaným 
pozvaniam len 19 nadnárodných 
spoločností1 z celkového počtu 21 
súhlasilo s vystúpením pred výborom, aby 
diskutovali o otázkach medzinárodného 
daňového plánovania; domnieva sa, že 
odmietnutie zo strany dvoch2 z nich – 
niektoré sa vyznačujú vysokou 
viditeľnosťou u verejnosti – spolupracovať 
s parlamentným výborom je neprijateľné a 
vážne poškodzuje dôstojnosť Európskeho 
Parlamentu a občanov, ktorých Parlament 
zastupuje; odporúča preto, aby jeho 
príslušné orgány zvážili možnosť odňať 
týmto spoločnostiam prístup do priestorov 
Parlamentu a aby sa vážne uvažovalo o 
vytvorení jasného rámca a modernizácii 
povinností ustanovených v kódexe 
správania pre organizácie uvedené v 
registri transparentnosti3, pokiaľ ide o 
spoluprácu s výbormi a inými politickými 
orgánmi Parlamentu;

_______________________________

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. zdôrazňuje, že napriek opakovaným 
pozvaniam len 4 nadnárodné spoločnosti1 

z celkového počtu 17 pôvodne súhlasili s 
vystúpením pred výborom, aby diskutovali 
o otázkach medzinárodného daňového 
plánovania; domnieva sa, že pôvodné 
odmietnutie zo strany 13 z nich – niektoré 
sa vyznačujú vysokou viditeľnosťou u 
verejnosti – spolupracovať s parlamentným 
výborom je neprijateľné a vážne 
poškodzuje dôstojnosť Európskeho 
Parlamentu a občanov, ktorých Parlament 
zastupuje; poznamenáva však, že 11 
nadnárodných spoločností2 napokon 
súhlasilo s vystúpením pred výborom, ale 
iba po hlasovaní o správe vo výbore TAXE 
a krátko pred hlasovaním v pléne, zatiaľ 
čo dve nadnárodné spoločnosti3 na svojom 
odmietnutí trvali; odporúča preto, aby jeho 
príslušné orgány zvážili možnosť odňať 
týmto spoločnostiam prístup do priestorov 
Parlamentu a aby sa vážne uvažovalo o 
vytvorení jasného rámca a modernizácii 
povinností ustanovených v kódexe 
správania pre organizácie uvedené v 
registri transparentnosti4, pokiaľ ide o 
spoluprácu s výbormi a inými politickými 
orgánmi Parlamentu;

_______________________________
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2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
3 Kódex správania uvedený v prílohe 3 k 
medziinštitucionálnej dohode z roku 2014 o registri 
transparentnosti.

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 Kódex správania uvedený v prílohe 3 k 
medziinštitucionálnej dohode z roku 2014 o registri 
transparentnosti.
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