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Изменение 16
Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Мигел Урбан Креспо, Милослав 
Рансдорф, Курцио Малтезе, София Сакорафа, Рина Роня Кари, Стелиос Кулоглу, 
Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Лола Санчес Калдентей, Таня 
Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Николаос Хундис, Барбара Спинели
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0317/2015
Елиза Ферейра, Михаел Тойрер
Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
2015/2066(INI)

Предложение за резолюция
Съображение АГ

Предложение за резолюция Изменение

АГ. като има предвид, че част от 
работата на комисията беше 
възпрепятствана от факта, че редица 
държави членки и Съветът не 
отговориха навреме (вж. приложение 2), 
и в крайна сметка, не предоставиха 
всички поискани документи или просто 
представиха вежливи отговори, едва 
засягащи същината на отправените 
искания; като има предвид, че от общо 
17 поканени МНК (с изключение на 
счетоводни и данъчни консултанти) 15 
се съгласиха да се явят пред комисията 
(вж. приложение 3); като има предвид, 
че Комисията също не оказа пълно 
съдействие и не изпрати всички 
вътрешни документи и неофициална 
бележки от срещи на групата „Кодекс за 
поведение“, предлагайки единствено, 
поради неотстъпчивостта на някои 
държави членки, ограничена процедура 
на консултация; като има предвид, че 
мандатът на комисията трябваше да 
бъде удължен;

АГ. като има предвид, че част от 
работата на комисията беше 
възпрепятствана от факта, че редица 
държави членки и Съветът не 
отговориха навреме (вж. приложение 2), 
и в крайна сметка, не предоставиха 
всички поискани документи или просто 
представиха вежливи отговори, едва 
засягащи същината на отправените 
искания; като има предвид, че от общо 
17 поканени МНК (с изключение на 
счетоводни и данъчни консултанти) 15 
се съгласиха да се явят пред комисията 
(вж. приложение 3), 11 от които обаче 
след многобройни покани и 
значителен натиск; като има предвид, 
че Комисията също не оказа пълно 
съдействие и нито изпрати всички 
вътрешни документи и неофициална 
бележки от срещи на групата „Кодекс за 
поведение“, нито предостави достъп 
на комисията до базата данни, 
съставена за вътрешно ползване, 
съдържаща всички данъчни режими в 
ЕС, които се считат за потенциално 
вредни, предлагайки единствено, наред 
с другото поради неотстъпчивостта на 
някои държави членки, ограничена 
процедура на консултация, по време на 
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която голяма част от съществената 
информация остана напълно 
заличена;  като има предвид, че 
мандатът на комисията вече веднъж 
трябваше да бъде удължен и че поради 
недостатъците ще трябва да бъде 
удължен още веднъж; като има 
предвид, че окончателният доклад на 
комисията TAXE следва да бъде 
публикуван в края на мандата, за да 
допълни настоящия междинен 
доклад;
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