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100. rõhutab asjaolu, et korduvatele 
kutsetele vaatamata nõustus 19 hargmaist 
ettevõtet1 21st tulema komisjoni ette, et 
arutada rahvusvahelise maksuplaneerimise 
küsimusi; leiab, et kahe hargmaise 
ettevõtte2 – mõned neist suure avaliku 
nähtavusega – keeldumine koostööst 
parlamendikomisjoniga on vastuvõetamatu 
ning kahjustab märkimisväärselt Euroopa 
Parlamendi ja kodanike väärikust, keda ta 
esindab; soovitab pädevatel asutustel 
seetõttu kaaluda nendelt ettevõtetelt 
Euroopa Parlamendi ruumidesse pääsemise 
õiguse äravõtmist ja tõsiselt kaaluda selge 
raamistiku kehtestamist ja 
käitumisjuhendis sätestatud ülesannete 
täiendamist läbipaistvusregistrisse 
kuuluvate organisatsioonide suhtes3, 
pidades silmas koostööd 
parlamendikomisjonide ja muude 
poliitiliste organitega;

_______________________________

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, Mc Donald’s Corporation, Philip 
Morris, The Walt Disney Company.

100. rõhutab asjaolu, et korduvatele 
kutsetele vaatamata nõustus esialgu vaid 
neli hargmaist ettevõtet1 17st tulema 
komisjoni ette, et arutada rahvusvahelise 
maksuplaneerimise küsimusi; leiab, et 13 
hargmaise ettevõtte – mõned neist suure 
avaliku nähtavusega – esialgne keeldumine 
koostööst parlamendikomisjoniga on 
vastuvõetamatu ning kahjustab 
märkimisväärselt Euroopa Parlamendi ja 
kodanike väärikust, keda ta esindab; 
märgib siiski, et lõpuks nõustus 11 
hargmaist ettevõtet2 tulema erikomisjoni 
ette alles pärast seda, kui raporti üle oli 
TAXE-komisjonis juba hääletatud, ja 
veidi enne selle hääletamist täiskogus, 
kusjuures kaks hargmaist ettevõtet3 
keeldusid järjekindlalt; soovitab pädevatel 
asutustel seetõttu kaaluda nendelt 
ettevõtetelt Euroopa Parlamendi 
ruumidesse pääsemise õiguse äravõtmist ja 
tõsiselt kaaluda selge raamistiku 
kehtestamist ja käitumisjuhendis sätestatud 
ülesannete täiendamist 
läbipaistvusregistrisse kuuluvate 
organisatsioonide suhtes4, pidades silmas 
koostööd parlamendikomisjonide ja muude 
poliitiliste organitega;

_______________________________
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2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
3 Läbipaistvusregistrit käsitleva 
institutsioonidevahelise 2014. aasta kokkuleppe 
lisas 3 sätestatud käitumisjuhend.

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 Läbipaistvusregistrit käsitleva 
institutsioonidevahelise 2014. aasta kokkuleppe 
lisas 3 sätestatud käitumisjuhend.
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