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100. τονίζει το γεγονός ότι, παρά τις 
επανειλημμένες προσκλήσεις, 19 
πολυεθνικές εταιρείες1 συμφώνησαν να 
εμφανιστούν ενώπιον της επιτροπής για να 
συζητήσουν θέματα διεθνούς φορολογικού 
σχεδιασμού, από τις 21 συνολικά· θεωρεί 
ότι η άρνηση των δύο2 από αυτές –
ορισμένες με υψηλή δημόσια προβολή– να 
συνεργαστούν με μια κοινοβουλευτική 
επιτροπή είναι απαράδεκτη και εξαιρετικά 
επιζήμια για την αξιοπρέπεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
πολιτών που αυτό εκπροσωπεί· συνιστά, 
επομένως, να εξετάσουν τα αρμόδια 
όργανά του την ανάκληση του 
δικαιώματος εισόδου αυτών των εταιρειών 
στους χώρους του Κοινοβουλίου, και να 
εξεταστούν σοβαρά η δημιουργία σαφούς 
πλαισίου και η αναβάθμιση των 
καθηκόντων που καθορίζονται στον 
κώδικα δεοντολογίας για τις οργανώσεις 
που περιλαμβάνονται στο μητρώο 
διαφάνειας3, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία 
με τις επιτροπές και τα άλλα πολιτικά 
όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

_______________________________

1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc, Total S.A, KPMG, 
Ernst &Young, Deloitte, PwC, Amazon, Anheuser-

100. τονίζει το γεγονός ότι, παρά τις 
επανειλημμένες προσκλήσεις, μόνο 
τέσσερις πολυεθνικές εταιρείες1 
συμφώνησαν αρχικά να εμφανιστούν 
ενώπιον της επιτροπής για να συζητήσουν 
θέματα διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού, 
από τις 17 συνολικά· θεωρεί ότι η αρχική 
άρνηση των 13 από αυτές –ορισμένες με 
υψηλή δημόσια προβολή– να 
συνεργαστούν με μια κοινοβουλευτική 
επιτροπή είναι απαράδεκτη και εξαιρετικά 
επιζήμια για την αξιοπρέπεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
πολιτών που αυτό εκπροσωπεί· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι 11 πολυεθνικές εταιρείες2 
συμφώνησαν τελικά να εμφανιστούν 
ενώπιον της επιτροπής μόνο αφότου είχε 
ψηφιστεί η έκθεση στην επιτροπή TAXE 
και λίγο πριν από την ψηφοφορία στην 
ολομέλεια, ενώ δύο πολυεθνικές 
εταιρείες3 επέμειναν στην άρνησή τους· 
συνιστά, επομένως, να εξετάσουν τα 
αρμόδια όργανά του την ανάκληση του 
δικαιώματος εισόδου αυτών των εταιρειών 
στους χώρους του Κοινοβουλίου, και να 
εξεταστούν σοβαρά η δημιουργία σαφούς 
πλαισίου και η αναβάθμιση των 
καθηκόντων που καθορίζονται στον 
κώδικα δεοντολογίας για τις οργανώσεις 
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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 Κώδικας δεοντολογίας που ορίζεται στο 
παράρτημα 3 της διοργανικής συμφωνίας του 2014 
σχετικά με το μητρώο διαφάνειας.

που περιλαμβάνονται στο μητρώο 
διαφάνειας4, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία 
με τις επιτροπές και τα άλλα πολιτικά 
όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
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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 Κώδικας δεοντολογίας που ορίζεται στο 
παράρτημα 3 της διοργανικής συμφωνίας του 2014 
σχετικά με το μητρώο διαφάνειας.
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