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Projekt rezolucji 

Motyw AC otrzymuje brzmienie: 

„AC. mając na uwadze, że jego właściwa komisja specjalna utworzona w dniu 26 lutego 2015 

r. odbyła 14 posiedzeń, w czasie których przesłuchała przewodniczącego Komisji 

Jeana-Claude’a Junckera, komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager, komisarza 

do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre’a Moscoviciego, 

urzędującego przewodniczącego Rady Pierre’a Gramegnę, ministrów finansów Francji 

– Michela Sapin, Niemiec – Wolfganga Schäuble, Włoch – Piera Carla Padoana i 

Hiszpanii Luisa de Guindosa, przedstawicieli OECD, a także demaskatorów, 

dziennikarzy śledczych, ekspertów, przedstawicieli środowisk akademickich, korporacji 

wielonarodowych, stowarzyszeń zawodowych, związków zawodowych, organizacji 

pozarządowych i posłów do parlamentów narodowych UE (zob. załącznik I); mając na 

uwadze, że delegacje komisji TAXE udały się do Szwajcarii w celu zbadania 

specyficznych aspektów dotyczących państw trzecich zgodnie z przyznanym jej 

mandatem, a także do następujących państw członkowskich w celach informacyjnych: 

Belgii, Luksemburga, Irlandii, Królestwa Niderlandów i Zjednoczonego Królestwa; 

mając na uwadze, że zorganizowano także posiedzenia z przedstawicielami rządu 

Gibraltaru i Bermudów;” 
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Motyw AD otrzymuje brzmienie: 

„AD. mając na uwadze, że prace komisji zostały utrudnione ze względu na to, że szereg 

państw członkowskich oraz Rada nie udzieliły na czas odpowiedzi (patrz załącznik II), 

a także nie przekazały wszystkich wymaganych dokumentów lub udzielały jedynie 

odpowiedzi grzecznościowych bez konkretnego odniesienia do treści złożonych 

wniosków; mając na uwadze, że z 17 zaproszonych korporacji wielonarodowych (nie 

licząc firm audytorskich i firm prowadzących doradztwo podatkowe) 15 zgodziło się 

stanąć przed komisją (patrz załącznik III); mając na uwadze, że Komisja Europejska nie 

współpracowała w pełni i nie przesłała wszystkich dokumentów roboczych i 

nieoficjalnych notatek z posiedzeń dotyczących kodeksu postępowania, a 

zaproponowała jedynie – ze względu na nieustępliwość niektórych państw 

członkowskich – ograniczoną procedurę konsultacji; mając na uwadze, że w związku z 

tym konieczne jest przedłużenie mandatu komisji;” 

Ustęp 100 otrzymuje brzmienie: 

„100. podkreśla, że pomimo ponawianych zaproszeń z 21 korporacji wielonarodowych 191 

zgodziło się stawić przed komisją, by przedyskutować kwestie międzynarodowego 

planowania podatkowego; uważa, że odmowa współpracy z komisją parlamentarną 

przez 2 korporacje2 – czasem o dużej widoczności w społeczeństwie – jest nie do 

przyjęcia i zdecydowanie szkodzi powadze Parlamentu Europejskiego oraz obywateli, 

których ten ostatni reprezentuje; zaleca w związku z tym, aby właściwe organy 

rozważyły możliwość pozbawienia tych przedsiębiorstw wstępu do budynków 

Parlamentu oraz aby poważnie zastanowić się nad utworzeniem jasnych ram 

obowiązków wymienionych w kodeksie postępowania dla organizacji zawartym w 

rejestrze służącym przejrzystości3, jeśli chodzi o współpracę z komisjami Parlamentu i 

innymi organami politycznymi;” 

_______________________ 

1Airbus, 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, Mc Donald’s 

Corporation, Philip Morris, The Walt Disney Company. 
2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart. 
3 Kodeks postępowania określony w załączniku III porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2014 r. w sprawie 

rejestru służącego przejrzystości. 

 



 

RR\1077888PL.doc 3/6 PE564.938v02-00 

 PL 

 

Wstawić jako dodatkową ostatnią linijkę w tabeli stanowiącej załącznik I: 

 

„ 

16.11.2015 Wymiana poglądów z wielonarodowymi korporacjami 

 

 Monique Meche, wiceprezes ds. ogólnej polityki publicznej, Amazon 

 Malte Lohan, główny dyrektor ds. korporacyjnych, Anheuser-Busch InBev SA 

 Mark Hubbard, główny dyrektor podatkowy, Barclays Bank Group 

 Delphine Reyre, dyrektor ds. polityki publicznej na Europę Południową, 

Facebook 

 Iain McKinnon, dyrektor ds. podatków grupy, HSBC 

 Krister Mattsson, dyrektor ds. finansów, ubezpieczeń, podatków i zasobów 

finansowych przedsiębiorstwa, IKEA Group 

 Irene Yates, wiceprezes ds. podatków korporacyjnych, McDonald’s Europe 

 Werner Schuster, wiceprezes ds. podatkowych, Philip Morris International  

 Nicklas Lundblad, starszy dyrektor ds. polityki publicznej i relacji z rządem, 

Google 

 John Stowell, starszy wiceprezes ds. podatków korporacyjnych, The Walt 

Disney Company 

 Robert Jordan, wiceprezes, główny doradca podatkowy, Coca-Cola Company 

„ 
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Załącznik 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„ZAŁĄCZNIK II: WYKAZ ODPOWIEDZI W PODZIALE NA KRAJE/INSTYTUCJE  

(sytuacja na dzień 16 listopada 2015 r.) 

 

 

Kraj Odpowiedź 

Pierwszy wniosek w dniu 23 kwietnia 2015 r. – Termin upływa w 

dniu 31 maja 2015 r.  

Szwecja 29/05/2015 

Jersey 29/05/2015 

Guernsey 31/05/2015 

Luksemburg 01/06/2015 

Finlandia 02/06/2015 

Słowacja 03/06/2015 

Irlandia  05/06/2015 

Niderlandy 08/06/2015 

Zjednoczone Królestwo 08/06/2015 

Francja 10/06/2015 

Republika Czeska 11/06/2015 

Łotwa 16/06/2015 

Belgia 16/06/2015 

Malta  18/06/2015 

Pierwsze przypomnienie w dniu 29 czerwca 2015 r. – Termin 

upływa w dniu 9 lipca 2015 r. 

Portugalia 30/06/2015 

Polska 02/07/2015 

Litwa 03/07/2015 

Węgry 07/07/2015 

Chorwacja 08/07/2015 

Estonia 10/07/2015 

Grecja 10/07/2015 

Hiszpania 10/07/2015 

Gibraltar 13/08/2015 

Dania 26/08/2015 

Niemcy  02/09/2015 

Rumunia 03/09/2015 

Włochy 17/09/2015 

Ostatnie przypomnienie w dniu 21 września 2015 r. 

Austria 21/09/2015 

Cypr 22/09/2015 

Bułgaria 28/09/2015 

Słowenia 28/09/2015 
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 INSTYTUCJE Odpowiedź 

Komisja 29/04/2015 

03/06/2015 

31/08/2015 

23/10/2015 

09/11/2015 

Rada 29/05/2015 

15/06/2015 

27/07/2015 

 

„ 
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Tabela stanowiąca załącznik 3 otrzymuje brzmienie: 

 
„ 

 

 
„ 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych.) 

Nazwa Osoba zaproszona/ Przedstawiciele (Sytuacja na dzień 16 listopada 2015 r.) 

Airbus 
Guillaume de La Villeguérin,  

wiceprezes ds. podatków i ceł 

Wziął udział w posiedzeniu w dniu 2 

lipca 2015 r. 

BNP Paribas 
Christian Comolet-Tirman,  

dyrektor ds. budżetowych 

Wziął udział w posiedzeniu w dniu 23 

czerwca 2015 r. 

SSE plc 
Martin McEwen, dyrektor ds. 

podatkowych 

Wziął udział w posiedzeniu w dniu 23 

czerwca 2015 r. 

Total S.A. 
Nathalie Mognetti,  

dyrektor ds. podatkowych  

Wziął udział w posiedzeniu w dniu 23 

czerwca 2015 r. 

Amazon 
Monique Meche, wiceprezes ds. 

ogólnej polityki publicznej, Amazon 

Wzięła udział w posiedzeniu w dniu 16 

listopada 2015 r. 

Anheuser-Busch InBev 
Malte Lohan, dyrektor generalny 

ds. korporacyjnych 

Wziął udział w posiedzeniu w dniu 16 

listopada 2015 r. 

Barclays Bank Group 
Mark Hubbard, główny dyrektor 

podatkowy 

Wziął udział w posiedzeniu w dniu 16 

listopada 2015 r. 

Coca-Cola Company 
Robert Jordan, wiceprezes, główny 

doradca podatkowy 

Wziął udział w posiedzeniu w dniu 16 

listopada 2015 r. 

Facebook 
Delphine Reyre, dyrektor ds. 

polityki publicznej na Europę 

Południową  

Wzięła udział w posiedzeniu w dniu 16 

listopada 2015 r. 

Google 
Nicklas Lundblad, starszy dyrektor 

ds. polityki publicznej i relacji z 

rządem 

Wziął udział w posiedzeniu w dniu 16 

listopada 2015 r. 

HSBC Bank plc 
Iain McKinnon, dyrektor ds. 

podatków grupy 

Wziął udział w posiedzeniu w dniu 16 

listopada 2015 r. 

IKEA Group 

Krister Mattsson, dyrektor ds. 

finansów, ubezpieczeń, podatków i 

zasobów finansowych 

przedsiębiorstwa  

Wziął udział w posiedzeniu w dniu 16 

listopada 2015 r. 

McDonald’s Europe 
Irene Yates, wiceprezes ds. 

podatków korporacyjnych 

Wzięła udział w posiedzeniu w dniu 16 

listopada 2015 r. 

Philip Morris 

International 
Werner Schuster, wiceprezes ds. 

podatkowych 

Wziął udział w posiedzeniu w dniu 16 

listopada 2015 r. 

The Walt Disney 

Company 

John Stowell, starszy wiceprezes ds. 

podatków korporacyjnych 

Wziął udział w posiedzeniu w dniu 16 

listopada 2015 r. 

Fiat Chrysler 

Automobiles 

Sergio Marchionne,  

prezes 

Odmówił udziału ze względu na toczące 

się dochodzenie 

Walmart 

Shelley Broader,  

przewodnicząca grupy i prezes 

zarządu, region EMEA 

Odmówiła udziału 


