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Förslag till resolution
Skäl AD

Förslag till resolution Ändringsförslag

AD. En del av utskottets arbete hindrades 
av att ett antal medlemsstater och rådet inte 
svarade i tid (se bilaga 2) och i slutänden 
inte skickade in alla dokument som begärts 
eller endast gav pliktskyldiga svar som 
knappast berörde de frågor som ställts. Av 
de 17 multinationella företag som bjöds in 
(ej inräknat revisionsbolag och 
skatterådgivare) var det 15 som samtyckte 
till att framträda inför utskottet (se 
bilaga 3). Inte heller kommissionen 
samarbetade fullt ut och skickade alla 
dokument och informella anteckningar från 
mötena med uppförandekodgruppen, utan 
erbjöd endast ett begränsat samråd på 
grund av vissa medlemsstaters 
omedgörlighet. Utskottets mandatperiod 
behövde därför förlängas

AD. En del av utskottets arbete hindrades 
av att ett antal medlemsstater och rådet inte 
svarade i tid (se bilaga 2) och i slutänden 
inte skickade in alla dokument som begärts 
eller endast gav pliktskyldiga svar som 
knappast berörde de frågor som ställts. Av 
de 17 multinationella företag som bjöds in 
(ej inräknat revisionsbolag och 
skatterådgivare) var det 15 som samtyckte 
till att framträda inför utskottet (se 
bilaga 3), men 11 av dem kom dock först 
efter upprepade uppmaningar och 
betydande påtryckningar. Inte heller 
kommissionen samarbetade fullt ut och 
skickade alla dokument och informella 
anteckningar från mötena med 
uppförandekodgruppen, och lät inte heller 
utskottet få tillgång till den databas som 
den sammansatt för internt bruk med alla 
skatteordningar runt om i EU som anses 
vara potentiellt skadliga, utan erbjöd 
endast ett begränsat samråd, bland annat 
på grund av vissa medlemsstaters 
omedgörlighet, där mycket av den 
avgörande informationen var helt 
redigerad. Utskottets mandatperiod 
behövde därför förlängas en gång och 
bristerna kommer att göra ytterligare en 
förlängning nödvändig. Ett slutligt 
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betänkande från TAXE-utskottet bör 
offentliggöras i slutet av mandatperioden 
som komplement till denna delrapport.

Or. en


