
AM\1079213SV.doc PE571.047v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

18.11.2015 A8-0317/2/REV

Ändringsförslag 2
Elisa Ferreira
för S&D-gruppen
Sylvie Goulard
för ALDE-gruppen

Betänkande A8-0317/2015
Elisa Ferreira, Michael Theurer
Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
2015/2066(INI)

Förslag till resolution
Punkt 100

Förslag till resolution Ändringsförslag

100. Europaparlamentet betonar att 19 
multinationella företag1 av totalt 21 trots 
upprepade uppmaningar har gått med på 
att infinna sig inför utskottet för diskussion 
av internationella skatteplaneringsfrågor. 
Parlamentet anser att det faktum att två2 av 
dem – vissa mycket framträdande – har 
vägrat att samarbeta med ett 
parlamentsutskott är oacceptabelt och till 
stor skada för Europaparlamentets 
värdighet och för de medborgare som 
parlamentet företräder. Parlamentet 
rekommenderar därför att behöriga 
myndigheter prövar frågan om att vägra 
dessa bolag tillträde till parlamentets 
lokaler och att man allvarligt överväger att 
utarbeta ett tydligt ramverk och att 
uppgradera de skyldigheter som framgår av 
uppförandekoden för organisationer i 
transparensregistret3, när det gäller 
samarbetet med Europaparlamentets 
utskott och andra politiska instanser.

100. Europaparlamentet betonar att det 
först var endast fyra multinationella 
företag1 av totalt 17 trots upprepade 
uppmaningar samtyckte till att infinna sig 
inför utskottet för diskussion av 
internationella skatteplaneringsfrågor. 
Parlamentet anser att det faktum att 132 av 
dem – vissa mycket framträdande – först 
vägrade att samarbeta med ett 
parlamentsutskott är oacceptabelt och till 
stor skada för Europaparlamentets 
värdighet och för de medborgare som 
parlamentet företräder. Parlamentet 
noterar dock att 11 multinationella 
företag till slut gick med på att komma till 
parlamentet men först efter det 
betänkandet gått till omröstning i TAXE-
utskottet och strax före omröstningen i 
plenum, medan två multinationella 
företag3 framhärdade i sin vägran. 
Parlamentet rekommenderar därför att 
behöriga myndigheter prövar frågan om att 
vägra dessa bolag tillträde till parlamentets 
lokaler och att man allvarligt överväger att 
utarbeta ett tydligt ramverk och att 
uppgradera de skyldigheter som framgår av 
uppförandekoden för organisationer i 
transparensregistret4, när det gäller 
samarbetet med Europaparlamentets 
utskott och andra politiska instanser.
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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.

1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc, Total S.A.

2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart. 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 Uppförandekoden framgår av bilaga 3 till 
det interinstitutionella avtalet om 
öppenhetsregistret, undertecknat 2014.

3 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart.

4 Uppförandekoden framgår av bilaga 3 till 
det interinstitutionella avtalet om 
öppenhetsregistret, undertecknat 2014.
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