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Zpráva A8-0317/2015
Elisa Ferreira, Michael Theurer
Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
2015/2066(INI)

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AD

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AD. vzhledem k tomu, že práci výboru 
částečně narušila skutečnost, že několik 
členských států a Rada včas neodpověděly 
(viz příloha 2) a nakonec nepředaly 
všechny požadované dokumenty nebo 
zaslaly pouze zdvořilostní odpověď, jež se 
předmětu žádosti téměř netýkala; vzhledem 
k tomu, že ze 17 pozvaných nadnárodních 
společností (kromě účetních firem a firem 
z oblasti daňového poradenství) 15 
souhlasilo s tím, že se dostaví na slyšení 
výboru (viz příloha 3); vzhledem k tomu, 
že ani Komise plně nespolupracovala 
a nezaslala veškeré pracovní dokumenty 
a poznámky z neformálních setkání 
týkajících se kodexu chování, pouze 
s ohledem na neústupnost některých 
členských států nabídla omezený postup 
konzultace; vzhledem k tomu, že funkční 
období výboru proto muselo být 
prodlouženo;

AD. vzhledem k tomu, že práci výboru 
částečně narušila skutečnost, že několik 
členských států a Rada včas neodpověděly 
(viz příloha 2) a nakonec nepředaly 
všechny požadované dokumenty nebo 
zaslaly pouze zdvořilostní odpověď, jež se 
předmětu žádosti téměř netýkala; vzhledem 
k tomu, že ze 17 pozvaných nadnárodních 
společností (kromě účetních firem a firem 
z oblasti daňového poradenství) jen 15 
souhlasilo s tím, že se dostaví na slyšení 
výboru (viz příloha 3), přičemž 11 z nich 
k tomu svolilo pouze po opakovaných 
předvoláních a značném tlaku; vzhledem 
k tomu, že ani Komise plně 
nespolupracovala, nezaslala veškeré 
pracovní dokumenty a poznámky 
z neformálních setkání týkajících se 
kodexu chování a ani výboru 
nezpřístupnila databázi, kterou sestavila 
pro vnitřní potřeby a v níž jsou uvedeny 
všechny daňové režimy z celé EU, které 
jsou považovány za potenciálně škodlivé, 
a mimo jiné pouze s ohledem na 
neústupnost některých členských států 
nabídla omezený postup konzultace, 
během níž byla řada důležitých informací 
zcela upravena; vzhledem k tomu, že 
funkční období výboru proto muselo být 
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jednou prodlouženo a pro přetrvávající 
nedostatky bude zapotřebí jeho mandát 
opět prodloužit; vzhledem k tomu, že 
závěrečná zpráva výboru TAXE by měla 
být zveřejněna na konci jeho mandátu, 
aby tuto průběžnou zprávu doplnila; 
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