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Forslag til beslutning Ændringsforslag

100. påpeger, at 19 multinationale 
selskaber1 ud af i alt 21 på trods af 
gentagne invitationer indvilgede i at give 
møde for udvalget for at drøfte 
international skatteplanlægning; anser det 
forhold, at 22 af dem — heraf nogle med 
høj offentlig profil — nægtede at 
samarbejde med et parlamentarisk udvalg, 
for at være uacceptabelt og stærkt 
krænkende for Europa-Parlamentet og de 
borgere, det repræsenterer; henstiller 
derfor, at Parlamentets kompetente 
myndigheder overvejer at inddrage de 
pågældende selskabers adgangstilladelse til 
Parlamentets bygninger, og at det alvorligt 
overvejes at udstikke klare rammer og 
opdatere de forpligtelser, der er fastsat i 
adfærdskodeksen for organisationer i 
åbenhedsregistret3, for så vidt angår 
samarbejde med Parlamentets udvalg og 
øvrige politiske organer;

100. påpeger, at kun fire multinationale 
selskaber ud af i alt 17 på trods af gentagne 
invitationer1 oprindeligt indvilgede i at 
give møde for udvalget for at drøfte 
international skatteplanlægning; anser det 
forhold, at 13 af dem — heraf nogle med 
høj offentlig profil — i første omgang 
nægtede at samarbejde med et 
parlamentarisk udvalg, for at være 
uacceptabelt og stærkt krænkende for 
Europa-Parlamentet og de borgere, det 
repræsenterer; konstaterer imidlertid, at 11 
multinationale selskaber2 endelig har 
indvilget i at give møde for udvalget, dog 
først efter den endelige vedtagelse af 
betænkningen i TAXE-udvalget og kort 
før afstemningen på plenum, medens to 
multinationale selskaber3 fastholder deres 
afslag; henstiller derfor, at Parlamentets 
kompetente myndigheder overvejer at 
inddrage de pågældende selskabers 
adgangstilladelse til Parlamentets 
bygninger, og at det alvorligt overvejes at 
udstikke klare rammer og opdatere de 
forpligtelser, der er fastsat i 
adfærdskodeksen for organisationer i 
åbenhedsregistret4, for så vidt angår 
samarbejde med Parlamentets udvalg og 
øvrige politiske organer; 
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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.
3 Adfærdskodeksen som fastlagt i bilag 3 til den 
interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret fra 
2014.

_______________________________

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 Adfærdskodeksen som fastlagt i bilag 3 til den 
interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret fra 
2014.
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