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Állásfoglalásra irányuló indítvány
AD preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

AD. mivel a bizottság munkáját részben 
hátráltatta, hogy a tagállamok egy része és 
a Tanács nem válaszolt kellő időben (lásd a 
2. mellékletet), és végül nem is 
továbbította az összes kért dokumentumot, 
vagy csak udvarias választ adott, amely 
alig érintette a hozzájuk intézett kérés 
lényegét; mivel a felkért 17 multinacionális 
vállalat (kivéve a könyvvizsgáló és az 
adótanácsadással foglalkozó cégeket) közül 
tizenöt vállalta, hogy megjelenjen a 
bizottság előtt (lásd a 3. mellékletet); mivel 
a Bizottság sem működött együtt teljes 
mértékben, és nem küldte el a magatartási 
kódexről tartott üléseken készült összes 
dokumentumot és az informális ülések 
feljegyzéseit, továbbá néhány tagállam 
hajthatatlansága miatt csak korlátozott 
konzultációs eljárást biztosított; mivel 
emiatt meg kellett hosszabbítani a bizottság 
hivatali idejét;

AD. mivel a bizottság munkáját részben 
hátráltatta, hogy a tagállamok egy része és 
a Tanács nem válaszolt kellő időben (lásd a 
2. mellékletet), és végül nem is 
továbbította az összes kért dokumentumot, 
vagy csak udvarias választ adott, amely 
alig érintette a hozzájuk intézett kérés 
lényegét; mivel a felkért 17 multinacionális 
vállalat (kivéve a könyvvizsgáló és az 
adótanácsadással foglalkozó cégeket) közül 
tizenöt vállalta, hogy megjelenjen a 
bizottság előtt (lásd a 3. mellékletet), 
azonban közülük tizenegy csak többszöri 
kérésre és jelentős nyomásra; mivel a 
Bizottság sem működött együtt teljes 
mértékben, és nem is küldte el a 
magatartási kódexről tartott üléseken 
készült összes dokumentumot és az 
informális ülések feljegyzéseit, továbbá 
nem bocsátotta a bizottság rendelkezésére 
azt az adatbázist, amelyet belső célokra 
hozott létre, és amely tartalmaz minden 
potenciális káros adórendszert Európa-
szerte, és – ezt is néhány tagállam 
hajthatatlansága miatt, de – csak 
korlátozott konzultációs eljárást biztosított, 
amely során sok fontos információt 
teljesen visszatartottak; mivel emiatt 
egyszer már meg kellett hosszabbítani a 
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bizottság hivatali idejét, és a hiányosságok 
miatt a megbízatás újbóli 
meghosszabbítására lesz szükség; mivel a 
TAXE bizottság végleges jelentését ezen 
időközi jelentés kiegészítéseként a 
megbízatás lejártakor közzé kell tenni;
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