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Ontwerpresolutie Amendement

AD. overwegende dat sommige van de 
werkzaamheden van de commissie werden 
gehinderd doordat een aantal van de 
lidstaten en de Raad niet tijdig hebben 
geantwoord (zie bijlage 2) en uiteindelijk 
niet alle gevraagde documenten hebben 
toegezonden of slechts een beleefd 
antwoord hebben gestuurd waarin de 
inhoud van het verzoek amper werd 
aangeroerd; overwegende dat slechts 15 
van de 17 uitgenodigde multinationals 
(accountantskantoren en belastingadviseurs 
niet meegeteld) ermee hebben ingestemd 
voor de commissie te verschijnen (zie 
bijlage 3); overwegende dat de Europese 
Commissie evenmin volledig heeft 
meegewerkt, niet alle zittingsdocumenten 
en informele vergaderstukken van de 
vergaderingen van de Groep gedragscode 
heeft overgelegd en, wegens de 
onbuigzaamheid van de lidstaten, slechts in 
een beperkte raadplegingsprocedure heeft 
voorzien; overwegende dat het mandaat 
van de bijzondere commissie daarom 
moest worden verlengd;

AD. overwegende dat sommige van de 
werkzaamheden van de commissie werden 
gehinderd doordat een aantal van de 
lidstaten en de Raad niet tijdig hebben 
geantwoord (zie bijlage 2) en uiteindelijk 
niet alle gevraagde documenten hebben 
toegezonden of slechts een beleefd 
antwoord hebben gestuurd waarin de 
inhoud van het verzoek amper werd 
aangeroerd; overwegende dat slechts 15 
van de 17 uitgenodigde multinationals 
(accountantskantoren en belastingadviseurs 
niet meegeteld) ermee hebben ingestemd 
voor de commissie te verschijnen (zie 
bijlage 3), waarvan 11 echter pas na 
herhaaldelijke verzoeken en aanzienlijke 
druk; overwegende dat de Commissie 
evenmin volledig heeft meegewerkt, noch 
alle zittingsdocumenten en informele 
vergaderstukken van de Groep 
gedragscode heeft overgelegd, noch de 
databank die zij heeft opgezet voor interne 
doeleinden met daarin alle 
belastingregelingen in de EU die als 
mogelijk schadelijk worden beschouwd, 
ter beschikking heeft gesteld aan de 
commissie en, onder meer wegens de 
onbuigzaamheid van sommige lidstaten, 
slechts in een beperkte 
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raadplegingsprocedure heeft voorzien 
gedurende welke veel van de cruciale 
informatie volledig werd gecensureerd; 
overwegende dat het mandaat van de 
bijzondere commissie daarom eenmaal 
moest worden verlengd en de 
tekortkomingen een verdere verlenging 
van het mandaat noodzakelijk zullen 
maken; overwegende dat aan het einde 
van het mandaat een eindverslag van de 
Commissie TAXE moet worden 
gepubliceerd om dit tussentijdse verslag 
aan te vullen;

Or. en


