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Návrh usnesení
Bod odůvodnění AC

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AC. vzhledem k tomu, že příslušný 
zvláštní výbor EP, který byl zřízen dne 26. 
února 2015, uspořádal 14 schůzí, během 
nichž vyslechl předsedu Komise Jeana-
Clauda Junckera, komisařku pro 
hospodářskou soutěž Margrethe 
Vestagerovou, komisaře pro hospodářské 
a finanční záležitosti, daně a cla Pierra 
Moscoviciho, úřadujícího předsedu Rady 
Pierra Gramegnu, ministra financí Francie 
Michela Sapina, ministra financí Německa 
Wofganga Schäubleho, ministra financí 
Itálie Piera Carla Padoana a ministra 
financí Španělska Luise de Guindose, 
zástupce OECD, ale také oznamovatele, 
investigativní novináře, experty, 
univerzitní odborníky, zástupce 
nadnárodních společností, profesních 
sdružení, odborů a nevládních organizací 
a poslance vnitrostátních parlamentů států 
EU (viz příloha 1); vzhledem k tomu, že 
delegace výboru TAXE navštívila 
Švýcarsko s cílem prozkoumat určité 
aspekty rozměru jeho mandátu týkajícího 
se třetích zemí a dále navštívila tyto 
členské státy (v rámci pracovních cest ke 
zjištění potřebných údajů): Belgie, 
Lucembursko, Irsko, Nizozemsko 
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a Spojené království; vzhledem k tomu, že 
byla rovněž uspořádána setkání se zástupci 
vlád Gibraltaru a Bermud;

a Spojené království; vzhledem k tomu, že 
byla rovněž uspořádána setkání se zástupci 
vlád Gibraltaru a Bermud; vzhledem 
k tomu, že tyto činnosti, byť poskytly 
různé a cenné poznatky o daňových 
systémech a postupech v rámci EU, 
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;
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