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Predlog spremembe 16
Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 
Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas 
Chrysogonos), Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres 
Martínez, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Barbara Spinelli
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0317/2015
Elisa Ferreira, Michael Theurer
Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom
2015/2066(INI)

Predlog resolucije
Uvodna izjava AD

Predlog resolucije Predlog spremembe

AD. ker je delo odbora delno oviralo to, da 
se številne države članice in Svet niso 
pravočasno odzvali (glej Prilogo 2) in 
posredovali zahtevane dokumentacije ali 
pa so predložili le vljudnostni odgovor, v 
katerem se skorajda niso dotaknili bistva 
zahtev; ker je le 15 od 17 povabljenih 
multinacionalnih podjetij (med katera niso 
vključena revizijska podjetja in podjetja za 
davčno svetovanje) privolilo v predstavitev 
pred odborom (glej Prilogo 3); ker tudi 
Komisija ni v celoti sodelovala in ni 
poslala vseh sejnih dokumentov in 
zapisnikov z neformalnih srečanj skupine 
za kodeks ravnanja, temveč je zaradi 
nepopustljivosti nekaterih držav članic 
omogočila samo delno seznanitev z njimi; 
ker je bilo treba zato podaljšati mandat 
odbora;

AD. ker je delo odbora delno oviralo to, da 
se številne države članice in Svet niso 
pravočasno odzvali (glej Prilogo 2) in 
posredovali zahtevane dokumentacije ali 
pa so predložili le vljudnostni odgovor, v 
katerem se skorajda niso dotaknili bistva 
zahtev; ker je le 15 od 17 povabljenih 
multinacionalnih podjetij (med katera niso 
vključena revizijska podjetja in podjetja za 
davčno svetovanje) privolilo v predstavitev 
pred odborom (glej Prilogo 3), 11 med 
njimi šele po večkratnem povabilu in 
precejšnjem pritisku; ker tudi Komisija ni 
v celoti sodelovala in ni poslala vseh sejnih 
dokumentov in zapisnikov z neformalnih 
srečanj skupine za kodeks ravnanja ali dala 
odboru na razpolago datoteke, ki jo je 
sestavila za interne namene, z vsemi 
davčnimi režimi v EU, ki veljajo za 
potencialno škodljive, temveč je med 
drugim zaradi nepopustljivosti nekaterih 
držav članic omogočila samo delno 
seznanitev z njimi, pri čemer je veliko 
bistvenih informacij ostalih povsem 
prekritih; ker je bilo treba zato že enkrat 
podaljšati mandat odbora in ga bo treba 
zaradi pomanjkljivosti podaljšati še 
enkrat; ker bi bilo treba v dopolnitev tega 
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vmesnega poročila objaviti končno 
poročilo odbora TAXE;
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