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Propunere de rezoluție
Considerentul AD

Propunerea de rezoluție Amendamentul

AD. întrucât o parte a activității comisiei a 
fost îngreunată de faptul că unele state 
membre precum și Consiliul nu au răspuns 
în timp util (a se vedea anexa 2) și, în cele 
din urmă, nu au trimis toate documentele 
solicitate sau doar au trimis răspunsuri 
formale, fără a adresa cererile formulate în 
profunzime; întrucât, dintre cele 17 
companii multinaționale invitate 
(exceptând întreprinderile de contabilitate 
și cele de consultanță fiscală), 15 au fost de 
acord să compară în fața comisiei (a se 
vedea anexa 3); întrucât Comisia nu a 
cooperat pe deplin și nu a trimis toate 
documentele de ședință și notele informale 
ale reuniunilor privind Codul de conduită 
și a oferit doar o procedură de consultare 
limitată, din cauza presiunii unor state 
membre; întrucât, prin urmare, mandatul 
comisiei a trebuit să fie prelungit;

AD. întrucât o parte a activității comisiei a 
fost îngreunată de faptul că unele state 
membre precum și Consiliul nu au răspuns 
în timp util (a se vedea anexa 2) și, în cele 
din urmă, nu au trimis toate documentele 
solicitate sau doar au trimis răspunsuri 
formale, fără a adresa cererile formulate în 
profunzime; întrucât, dintre cele 17 
companii multinaționale invitate 
(exceptând întreprinderile de contabilitate 
și cele de consultanță fiscală), 15 au fost de 
acord să compară în fața comisiei (a se 
vedea anexa 3), dar 11 au acceptat acest 
demers numai după ce au fost invitate în 
repetate rânduri și după ce s-a exercitat o 
presiune mare asupra lor; întrucât 
Comisia nu a cooperat pe deplin și nici nu 
a trimis toate documentele de ședință și 
notele informale ale reuniunilor privind 
Codul de conduită, nici nu a pus la 
dispoziția comisiei o bază de date creată în 
scopuri interne care să conțină toate 
regimurile fiscale din UE despre care se 
consideră că ar putea fi dăunătoare, ci a 
oferit, între altele, doar o procedură de 
consultare limitată, din cauza atitudinii 
intransigente a unor state membre, în 
timpul căreia multe dintre informațiile 
esențiale au fost complet ocultate; 
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întrucât, prin urmare, mandatul comisiei a 
trebuit să fie prelungit o dată, iar lacunele 
vor impune o prelungire suplimentară a 
mandatului; întrucât Comisia TAXE ar 
trebui să publice la sfârșitul mandatului 
un raport final care să completeze acest 
raport intermediar; 
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