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100. painottaa, että toistuvista kehotuksista 
huolimatta kaikkiaan 21 monikansallisesta 
yhtiöstä 191 suostui tulemaan valiokuntaan 
keskustelemaan kansainvälisistä 
verosuunnittelukysymyksistä; ei hyväksy 
kahden2 yrityksen, joista osa on laajalti 
tunnettuja, päätöstä olla tekemättä 
yhteistyötä parlamentin valiokunnan 
kanssa ja pitää sitä erittäin haitallisena 
Euroopan parlamentin arvovallalle ja sen 
edustamille kansalaisille; suosittelee siksi, 
että parlamentin toimivaltaiset 
viranomaiset pohtisivat, pitäisikö näiltä 
yhtiöiltä evätä pääsy parlamentin tiloihin, 
ja että harkittaisiin vakavasti selkeiden 
puitteiden laatimista ja 
avoimuusrekisteriin3 kuuluvia 
organisaatioita koskevaan hyvään 
edunvalvontatapaan sisältyvien 
velvollisuuksien päivittämistä parlamentin 
valiokuntien ja muiden poliittisten elinten 
kanssa tehtävän yhteistyön osalta;

_______________________________

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.

100. painottaa, että toistuvista kehotuksista 
huolimatta kaikkiaan 17 monikansallisesta 
yhtiöstä ensi alkuun ainoastaan neljä1 
suostui tulemaan valiokuntaan 
keskustelemaan kansainvälisistä 
verosuunnittelukysymyksistä; ei hyväksy 
13 yrityksen, joista osa on laajalti 
tunnettuja, ensi alkuun tekemää päätöstä 
olla tekemättä yhteistyötä parlamentin 
valiokunnan kanssa ja pitää sitä erittäin 
haitallisena Euroopan parlamentin 
arvovallalle ja sen edustamille 
kansalaisille; panee kuitenkin merkille, 
että lopulta 111 monikansallista yhtiötä 
suostui tulemaan 
TAXE-erityisvaliokunnan kuultavaksi 
vasta sen jälkeen, kun erityisvaliokunta 
oli äänestänyt mietinnöstä ja vasta vähän 
ennen äänestystä täysistunnossa, ja että 
kaksi2 monikansallista yhtiötä kieltäytyi 
edelleen kuulemisesta; suosittelee siksi, 
että parlamentin toimivaltaiset 
viranomaiset pohtisivat, pitäisikö näiltä 
yhtiöiltä evätä pääsy parlamentin tiloihin, 
ja että harkittaisiin vakavasti selkeiden 
puitteiden laatimista ja 
avoimuusrekisteriin4 kuuluvia 
organisaatioita koskevaan hyvään 
edunvalvontatapaan sisältyvien 
velvollisuuksien päivittämistä parlamentin 
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2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
3 Hyvä edunvalvontatapa, vuoden 2014 
avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten 
sopimuksen liite 3.

valiokuntien ja muiden poliittisten elinten 
kanssa tehtävän yhteistyön osalta;

_______________________________

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 Hyvä edunvalvontatapa, vuoden 2014 
avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten 
sopimuksen liite 3.
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