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AC. ker se je posebni odbor Parlamenta, 
ustanovljen 26. februarja 2015, sestal 
štirinajstkrat in poslušal predstavitve 
predsednika Komisije Jean-Clauda 
Junckerja, komisarke za konkurenco 
Margrethe Vestager, komisarja za 
gospodarske in finančne zadeve, 
obdavčenje in carino Pierra Moscovicija, 
predsednika Sveta Pierra Gramegne, 
ministrov za finančne zadeve Michela 
Sapina (Francija), Wolfganga Schäubleja 
(Nemčija), Piera Carla Padoana (Italija), 
Luisa de Guindosa (Španija), 
predstavnikov OECD, pa tudi prijaviteljev 
nepravilnosti, preiskovalnih novinarjev, 
strokovnjakov, predstavnikov 
akademskega sveta, predstavnikov 
multinacionalnih podjetij, strokovnih 
združenj, sindikatov, nevladnih organizacij 
in poslancev parlamentov držav EU (glej 
Prilogo 1); ker so delegacije odbora TAXE 
obiskale Švico, da bi preučile nekatere 
vidike iz dela mandata odbora, ki se nanaša 
na tretje države, in naslednje države 
članice, da bi zbrale informacije: Belgijo, 
Luksemburg, Irsko, Nizozemsko in 
Združeno kraljestvo; ker so bila 
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organizirana tudi srečanja z vladnimi 
predstavniki Gibraltarja ter Bermudskega 
otočja;

organizirana tudi srečanja z vladnimi 
predstavniki Gibraltarja ter Bermudskega 
otočja; ker kljub vsem tem dejavnostim, ki 
so pripeljale do različnih in dragocenih 
spoznanj o davčnih sistemih in praksi v 
vsej EU, niso bila pojasnjena vsa potrebna 
vprašanja, vključno z nedoslednostmi, ki 
ostajajo v izjavah predsednika Komisije 
Jean-Clauda Junckerja, o dolgo skriti 
strani iz poročila Jeannota Kreckéja;
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