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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AC má znít takto: 

„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 a Spojené království; vzhledem k tomu, že byla rovněž uspořádána setkání se 

zástupci vlád Gibraltaru a Bermud;“ 

Bod odůvodnění AD má znít takto: 

„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; 
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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;“ 

Bod 100 má znít takto: 

„100. zdůrazňuje skutečnost, že přes opakované výzvy souhlasilo 19 nadnárodních 

společností1 z celkového počtu 21, že se dostaví do výboru k projednání otázek 

mezinárodního daňového plánování; domnívá se, že odmítnutí dvou2 nadnárodních 

společností – z nichž některé jsou veřejně velmi viditelné – spolupracovat s parlamentním 

výborem je nepřijatelné a velmi poškozuje důstojnost Evropského parlamentu i občanů, které 

zastupuje; doporučuje proto, aby jeho příslušné orgány zvážily, zda dotčeným společnostem 

odejmout možnost přístupu do prostor Parlamentu, a aby se vážně uvažovalo o vytvoření 

jasného rámce a zpřísnění povinností stanovených pro organizace v kodexu chování, který je 

součástí rejstříku transparentnosti3, pokud jde o spolupráci s výbory Evropského parlamentu 

a dalšími politickými orgány;“ 

_______________________ 

1Airbus, 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, Mc Donald’s Corporation, Philip Morris, The Walt Disney 

Company. 

2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart. 

3 Kodex chování tvoří přílohu III interinstitucionální dohody o rejstříku transparentnosti 

z roku 2014. 

Jako dodatek vložit následující poslední řádek tabulky uvedené v příloze 1: 

 

“ 

16.11.2015 Výměna názorů s nadnárodními společnostmi 

 

 Monique Mecheová, viceprezidentka, styk s celosvětovou veřejností, Amazon  

 Malte Lohan, ředitel pro globální podnikové záležitosti, Anheuser-Busch 

InBev SA 

 Mark Hubbard, globální vedoucí daňového oddělení, Barclays Bank Group 

 Delphine Reyreová, ředitelka pro styk s veřejností – jižní Evropa, Facebook 

 Iain McKinnon, vedoucí skupiny pro daňové záležitosti, HSBC 

 Krister Mattsson, vedoucí oddělení pro podnikové finance, pojištění, daňové 

a účetní záležitosti, IKEA Group 

 Irene Yatesová, viceprezidentka pro daně z příjmu právnických osob, 

McDonald’s Europe 

 Werner Schuster, viceprezident, daňové záležitosti, Philip Morris International  

 Nicklas Lundblad, vrchní ředitel pro styk s veřejností a vztahy s vládami, 

Google 
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 John Stowell, senior viceprezident, daně z příjmů právnických osob, The Walt 

Disney Company 

 Robert Jordan, viceprezident, všeobecné daňové poradenství, Coca-Cola 

Company 

“ 

 

Příloha 2 má znít takto: 

 

„PŘÍLOHA Č. 2: SEZNAM ODPOVĚDÍ PODLE ZEMĚ/ORGÁNU  

(situace ke dni 16. listopadu 2015) 

 

 

Země Odpověď 

1. žádost ze dne 23.4. 2015 - lhůta: do 31.5.2015  

Švédsko 29/05/2015 

Jersey 29/05/2015 

Guernsey 31/05/2015 

Lucemburk 01/06/2015 

Finsko 02/06/2015 

Slovensko 03/06/2015 

Irsko  05/06/2015 

Nizozemsko 08/06/2015 

Spojené království 08/06/2015 

Francie 10/06/2015 

Česká republika 11/06/2015 

Lotyšsko 16/06/2015 

Belgie 16/06/2015 

Malta 18/06/2015 

1. upomínka ze dne 29.6. 2015 - lhůta: do 9.7.2015 

Portugalsko 30/06/2015 

Polsko 02/07/2015 

Litva 03/07/2015 

Maďarsko 07/07/2015 

Chorvatsko 08/07/2015 

Estonsko 10/07/2015 

Řecko 10/07/2015 

Španělsko 10/07/2015 

Gibraltar 13/08/2015 

Německo 26/08/2015 

Dánsko  02/09/2015 

Rumunsko 03/09/2015 

Itálie 17/09/2015 
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Poslední upomínka dne 21.9.2015 

Rakousko 21/09/2015 

Kypr 22/09/2015 

Bulharsko 28/09/2015 

Slovinsko 28/09/2015 

 

 

ORGÁNY Odpověď 

Komise 29/04/2015 

03/06/2015 

31/08/2015 

23/10/2015 

09/11/2015 

Rada 29/05/2015 

15/06/2015 

27/07/2015 

 

“ 
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Tabulka uvedená v příloze 3 má znít takto: 

 
„ 

 

“ 

Název Pozvané osoby / zástupci Situace ke dni 16. listopadu 2015 

Airbus 
Guillaume de La Villeguérin,  

viceprezident, daně a cla 
zúčastnil se – 02.07.15 

BNP Paribas 
Christian Comolet-Tirman,  

ředitel pro fiskální záležitosti 
zúčastnil se – 23.6.2015 

SSE plc 
Martin McEwen, vedoucí daňového 

oddělení 
zúčastnil se – 23.6.2015 

Total S.A. 
Nathalie Mognettiová,  

ředitelka pro daně  
zúčastnila se – 23.6.2015 

Amazon 

Monique Mecheová, 

viceprezidentka, styk s celosvětovou 

veřejností  

zúčastnila se – 16.11.15 

Anheuser-Busch InBev 
Malte Lohan, ředitel pro globální 

podnikové záležitosti 
zúčastnil se – 16.11.15 

Barclays Bank Group 
Mark Hubbard, globální vedoucí 

daňového oddělení 
zúčastnila se – 16.11.15 

Coca-Cola Company 
Robert Jordan, viceprezident, 

všeobecné daňové poradenství 
zúčastnil se – 16.11.15 

Facebook 
Delphine Reyreová, ředitelka pro 

styk s veřejností – jižní Evropa  
zúčastnila se – 16.11.15 

Google 
Nicklas Lundblad, vrchní ředitel pro 

styk s veřejností a vztahy s vládami 
zúčastnil se – 16.11.15 

HSBC Bank plc 
Iain McKinnon, vedoucí skupiny 

pro daňové záležitosti 
zúčastnil se – 16.11.15 

IKEA Group 

Krister Mattsson, vedoucí oddělení 

pro podnikové finance, pojištění, 

daňové a účetní záležitosti, IKEA 

Group  

zúčastnil se – 16.11.15 

McDonald’s Europe 
Irene Yatesová, viceprezidentka, 

daně z příjmu právnických osob 
zúčastnila se – 16.11.15 

Philip Morris 

International 
Werner Schuster, viceprezident, 

daňové záležitosti 
zúčastnil se – 16.11.15 

The Walt Disney 

Company 

John Stowell, senior viceprezident, 

daně z příjmů právnických osob 
zúčastnil se – 16.11.15 

Fiat Chrysler 

Automobiles 

Sergio Marchionne,  

generální ředitel 

z důvodu probíhajícího vyšetřování 

účast odmítl 

Walmart 

Shelley Broaderová,  

prezidentka a ředitelka společnosti 

pro oblast Evropy, Blízkého východu 

a Afriky 

účast odmítla 
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(Týká se všech jazykových znění.) 


