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100. poudarja, da je kljub večkratnim 
pozivom le 19 od skupno 21 
multinacionalnih podjetij1 pristalo, da 
nastopijo pred odborom in razpravljajo o 
vprašanjih mednarodnega davčnega 
načrtovanja; meni, da je nesprejemljivo, da 
sta med vabljeni podjetji – nekatera so v 
javnosti dobro znana –, dve2zavrnili 
sodelovanje s parlamentarnim odborom, in 
da to močno škoduje ugledu Evropskega 
parlamenta in državljanov, ki jih zastopa; 
zato priporoča, naj pristojni organi 
razmislijo, da bi tem podjetjem 
onemogočili dostop do prostorov 
Evropskega parlamenta, in naj se resno 
pretehta možnost, da bi vzpostavili jasen 
okvir ter nadgradnjo dolžnosti, 
opredeljenih v kodeksu ravnanja za 
organizacije, vključene v register za 
preglednost3, kar zadeva sodelovanje z 
odbori Parlamenta in drugimi političnimi 
organi;

_______________________________

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. poudarja, da so  kljub večkratnim 
pozivom na začetku le štiri od skupno 17 
multinacionalnih podjetij1 pristala, da 
nastopijo pred odborom in razpravljajo o 
vprašanjih mednarodnega davčnega 
načrtovanja; meni, da je nesprejemljivo, da 
je 13 od vabljenih podjetij – nekatera so v 
javnosti dobro znana –, na začetku 
zavrnilo sodelovanje s parlamentarnim 
odborom, in da to močno škoduje 
dostojanstvu Evropskega parlamenta in 
državljanov, ki jih zastopa; ugotavlja pa, 
da je 11 multinacionalnih podjetij2 
končno pristalo na to, da se zglasijo pri 
odboru, in sicer po glasovanju o poročilu 
v odboru TAXE in le malo pred 
glasovanjem na plenarnem zasedanju, dve 
multinacionalni podjetji3 pa sta to še 
naprej zavračali; zato priporoča, naj 
pristojni organi razmislijo, da bi tema 
podjetjema onemogočili dostop do 
prostorov Evropskega parlamenta, in naj se 
resno pretehta možnost, da bi vzpostavili 
jasen okvir ter nadgradnjo dolžnosti, 
opredeljenih v kodeksu ravnanja za 
organizacije, vključene v register za 
preglednost4, kar zadeva sodelovanje z 
odbori Parlamenta in drugimi političnimi 
organi;
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2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.
3 Kodeks ravnanja, opredeljen v Prilogi 3 
medinstitucionalnega sporazuma o registru za 
preglednost iz leta 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 Kodeks ravnanja, opredeljen v Prilogi 3 
medinstitucionalnega sporazuma o registru za 
preglednost iz leta 2014.
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