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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

AD. kadangi tam tikrą komiteto darbą 
apsunkino tai, jog kai kurios valstybės 
narės ir Taryba laiku nepateikė atsakymų 
(žr. 2 priedą) ir galiausiai neperdavė visų 
prašomų dokumentų arba davė vien 
mandagų atsakymą, kuriame beveik 
neaptarti esminiai prašymų aspektai; 
kadangi iš septyniolikos pakviestų 
daugiašalių korporacijų (įskaitant apskaitos 
ir mokesčių konsultacijų įmones) 
penkiolika sutiko atvykti į komiteto 
posėdžius (žr. 3 priedą); kadangi Komisija 
taip pat bendradarbiavo ne visapusiškai ir 
atsiuntė visus Elgesio kodekso grupės 
posėdžių dokumentus ir neoficialius 
posėdžių užrašus, siūlydama (dėl kai kurių 
valstybių narių priešiško nusiteikimo) 
taikyti tik riboto konsultavimosi procedūrą; 
kadangi dėl šios priežasties komiteto 
kadenciją reikėjo pratęsti;

AD. kadangi tam tikrą komiteto darbą 
apsunkino tai, jog kai kurios valstybės 
narės ir Taryba laiku nepateikė atsakymų 
(žr. 2 priedą) ir galiausiai neperdavė visų 
prašomų dokumentų arba davė vien 
mandagų atsakymą, kuriame beveik 
neaptarti esminiai prašymų aspektai; 
kadangi iš septyniolikos pakviestų 
daugiašalių korporacijų (įskaitant apskaitos 
ir mokesčių konsultacijų įmones) 
penkiolika sutiko atvykti į komiteto 
posėdžius (žr. 3 priedą), tačiau 11 iš jų 
atvyko tik pakartotinai paraginus ir 
gerokai spaudžiant; kadangi Komisija taip 
pat bendradarbiavo ne visapusiškai ir 
neatsiuntė visų Elgesio kodekso grupės 
posėdžių dokumentų ir neoficialių 
posėdžių užrašų, taip pat nepateikė 
komitetui savo vidaus tikslams parengtos 
duomenų bazės, kurioje nurodyta visose 
ES valstybėse taikoma mokestinė tvarka, 
kuri gali būti žalinga, siūlydama (be kita 
ko, dėl kai kurių valstybių narių priešiško 
nusiteikimo) taikyti tik riboto 
konsultavimosi procedūrą, kurios metu 
didelės esminės informacijos dalies 
turinys buvo visiškai pakeistas; kadangi 
dėl šios priežasties komiteto kadenciją 
reikėjo vieną kartą pratęsti ir dėl nurodytų 
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trūkumų įgaliojimus teks pratęsti dar 
kartą; kadangi galutinis TAXE komiteto 
pranešimas turėtų būti paskelbtas 
kadencijos pabaigoje, siekiant papildyti šį 
tarpinį pranešimą;

Or. en


