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100. uzsver to, ka, neraugoties uz 
atkārtotiem uzaicinājumiem, no kopumā 21 
daudznacionālās korporācijas1 tikai 19 ir 
piekritušas ierasties komitejā, lai 
apspriestu starptautiskās nodokļu 
plānošanas jautājumus; uzskata, ka divu 
daudznacionālo korporāciju2 — dažas no 
tām ir sabiedrībā ļoti plaši pazīstamas — 
atteikums sadarboties ar Parlamenta 
komiteju ir nepieņemams un ļoti kaitē 
Eiropas Parlamenta godam un pilsoņiem, 
kurus tas pārstāv; tādēļ iesaka 
kompetentajām iestādēm apsvērt iespēju 
liegt šiem uzņēmumiem piekļuvi 
Parlamenta telpām, kā arī nopietni apsvērt 
iespēju paredzēt skaidrus noteikumus un 
papildināt pienākumus, kuri noteikti 
Rīcības kodeksā, kas paredzēts 
Pārredzamības reģistrā iekļautajām 
organizācijām3, attiecībā uz sadarbību ar 
Parlamenta komitejām un citām 
politiskajām struktūrām;

_______________________________
1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc, Total S.A, KPMG, 
Ernst &Young, Deloitte, PwC, Amazon, Anheuser-
Busch InBev, Barclays Bank Group, Coca-Cola 
Company, Facebook, Google, HSBC Bank plc, 
IKEA, McDonald’s Corporation, Philip Morris, 
The Walt Disney Company.
2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.

100. uzsver to, ka, neraugoties uz 
atkārtotiem uzaicinājumiem, no kopumā 17 
daudznacionālajām korporācijām1 tikai 
četras sākotnēji piekrita ierasties komitejā, 
lai apspriestu starptautiskās nodokļu 
plānošanas jautājumus; uzskata, ka 13 
daudznacionālo korporāciju — dažas no 
tām ir sabiedrībā ļoti plaši pazīstamas — 
sākotnējais atteikums sadarboties ar 
Parlamenta komiteju ir nepieņemams un 
ļoti kaitē Eiropas Parlamenta godam un 
pilsoņiem, kurus tas pārstāv; tomēr 
norāda, ka 11 daudznacionālās 
korporācijas2 beigās piekrita ierasties uz 
tikšanos ar komitejas locekļiem tikai pēc 
tam, kad TAXE komiteja bija nobalsojusi 
par ziņojumu, un īsi pirms balsojuma 
plenārsēdē, bet divas daudznacionālās 
korporācijas3 joprojām atteicās to darīt; 
tādēļ iesaka kompetentajām iestādēm 
apsvērt iespēju liegt šiem uzņēmumiem 
piekļuvi Parlamenta telpām, kā arī nopietni 
apsvērt iespēju paredzēt skaidrus 
noteikumus un papildināt pienākumus, kuri 
noteikti Rīcības kodeksā, kas paredzēts 
Pārredzamības reģistrā iekļautajām 
organizācijām4, attiecībā uz sadarbību ar 
Parlamenta komitejām un citām 
politiskajām struktūrām;
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3 Rīcības kodekss izklāstīts 2014. gada Iestāžu 
nolīguma par Pārredzamības reģistru 3. pielikumā.

_______________________________
1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc, Total S.A.
2 Amazon, Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank 
Group, Coca-Cola Company, Facebook, Google, 
HSBC Bank plc, IKEA, McDonald’s Corporation, 
Philip Morris, Walt Disney Company.
3 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
4 Rīcības kodekss izklāstīts 2014. gada Iestāžu 
nolīguma par Pārredzamības reģistru 3. pielikumā.
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