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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

AD. toteaa, että erityisvaliokunnan 
toimintaa on haitannut se, että muutamat 
jäsenvaltiot ja neuvosto eivät reagoineet 
ajallaan (ks. liite 2) eivätkä loppujen 
lopuksi toimittaneet kaikkia pyydettyjä 
asiakirjoja tai ainoastaan vastasivat 
muodon vuoksi jotakin, joka tuskin sivusi 
esitettyjen kysymysten sisältöä; toteaa 
erityisesti, että yhteensä 17 kutsutusta 
monikansallisesta yhtiöstä (tilintarkastus- 
ja veroneuvontayritykset pois lukien) 15 
suostui tulemaan erityisvaliokunnan 
kuultavaksi (ks. liite 3); toteaa, että 
myöskään komissio ei tehnyt 
täysimääräistä yhteistyötä, sillä se ei 
toimittanut kaikkia kokousasiakirjoja ja 
epävirallisten kokousten muistioita 
käytännesääntötyöryhmän kokouksista 
vaan mahdollisti vain rajallisen 
kuulemismenettelyn, koska jotkut 
jäsenvaltiot vastustivat jyrkästi; toteaa, että 
erityisvaliokunnan toimikautta oli siksi 
pidennettävä;

AD. toteaa, että erityisvaliokunnan 
toimintaa on haitannut se, että muutamat 
jäsenvaltiot ja neuvosto eivät reagoineet 
ajallaan (ks. liite 2) eivätkä loppujen 
lopuksi toimittaneet kaikkia pyydettyjä 
asiakirjoja tai ainoastaan vastasivat 
muodon vuoksi jotakin, joka tuskin sivusi 
esitettyjen kysymysten sisältöä; toteaa 
erityisesti, että yhteensä 17 kutsutusta 
monikansallisesta yhtiöstä (tilintarkastus- 
ja veroneuvontayritykset pois lukien) 15 
suostui tulemaan erityisvaliokunnan 
kuultavaksi (ks. liite 3) ja niistä 11 
kuitenkin vasta toistuvasti esitetyn kutsun 
ja merkittävän painostuksen jälkeen; 
toteaa, että myöskään komissio ei tehnyt 
täysimääräistä yhteistyötä eikä toimittanut 
kaikkia kokousasiakirjoja ja epävirallisten 
kokousten muistioita 
käytännesääntötyöryhmän kokouksista, 
eikä se antanut erityisvaliokunnan 
käyttöön tietokantaa, jonka komissio oli 
perustanut sisäiseen käyttöön ja joka 
sisältää kaikki mahdollisesti haitallisiksi 
katsotut verojärjestelyt eri puolilla EU:ta, 
vaan se mahdollisti muun muassa 
joidenkin jäsenvaltioiden jyrkän 
vastustuksen vuoksi vain rajallisen 
kuulemismenettelyn, jonka aikana paljon 
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keskeistä tietoa jäi kokonaan esittämättä; 
toteaa, että erityisvaliokunnan toimikautta 
oli siksi pidennettävä kerran ja puutteiden 
vuoksi sitä on pidennettävä uudelleen; 
toteaa, että TAXE-erityisvaliokunnan 
lopullinen mietintö olisi julkaistava 
erityisvaliokunnan toimikauden lopussa 
tämän väliaikaisen mietinnön 
täydentämiseksi;
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