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Предложение за резолюция 

Съображение АВ следва да гласи: 

„АВ. като има предвид, че компетентната му специална комисия, създадена на 26 

февруари 2015 г., проведе 14 заседания, по време на които изслуша председателя 

на Комисията Жан-Клод Юнкер, члена на Комисията, отговарящ за  

конкуренцията, Маргрете Вестегер,члена на Комисията, отговарящ за 

икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия 

съюз, Пиер Московиси, действащия председател на Съвета Пиер Граменя, 

министрите на финансите на Франция Мишел Сапен, на Германия Волфганг 

Шойбле, на Италия Пиер Карло Падоан и на Испания Луис Де Гиндос, 

представители на ОИСР, както и лица, подаващи сигнали за нередности, 

разследващи журналисти, експерти, членове на академичната общност, 

представители на МНК, професионални сдружения, профсъюзи, 

неправителствени организации и членове на националните парламенти на ЕС (вж. 

приложение 1); като има предвид, че делегации на ТАХЕ посетиха Швейцария, за 

да разгледат конкретни аспекти на свързаното с трети държави измерение на 

мандата на комисията, и следните държави членки с цел провеждането на 

проучвателни мисии: Белгия, Люксембург, Ирландия, Нидерландия и 

Обединеното кралство; като има предвид, че бяха организирани също срещи с 

представители на правителствата на Гибралтар и Бермуда;“ 
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Съображение АГ следва да гласи: 

„АГ. като има предвид, че част от работата на комисията беше възпрепятствана от 

факта, че редица държави членки и Съветът не отговориха навреме (вж. 

приложение 2), и в крайна сметка, не предоставиха всички поискани документи 

или просто представиха вежливи отговори, едва засягащи същината на 

отправените искания; като има предвид, че от общо 17 поканени МНК (с 

изключение на счетоводни и данъчни консултанти) 15 се съгласиха да се явят 

пред комисията (вж. приложение 3); като има предвид, че Комисията също не 

оказа пълно съдействие и не изпрати всички вътрешни документи и неофициална 

бележки от срещи на групата „Кодекс за поведение“, предлагайки единствено, 

поради неотстъпчивостта на някои държави членки, ограничена процедура на 

консултация; като има предвид, че мандатът на комисията трябваше да бъде 

удължен;“ 

Параграф 100 следва да гласи: 

„100. Подчертава факта, че въпреки няколкократните покани 191 от общо 21 МНК са 

се съгласили да се явят пред комисията за обсъждане на въпроси, свързани с 

международното данъчно планиране; счита, че отказът на две2 от тях – някои от 

които с голяма публична видимост – да окажат сътрудничество на 

парламентарната комисия е неприемлив и нанася вреда на достойнството на 

Европейския парламент и на гражданите, които той представлява; поради това 

препоръчва неговите компетентни органи да разгледат възможността да лишат 

тези дружества от достъп до сградите на Парламента, както и да се помисли 

сериозно за установяване на ясна рамка и за уточняване на задълженията, 

определени в Кодекса за поведение за организациите, включени в регистъра за 

прозрачност3, по отношение на сътрудничеството с парламентарните комисии и 

други политически органи;“ 

_______________________ 

1Airbus, 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, Walmart, The Walt Disney Company. 
2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart. 
3
Кодекс за поведение, определен в приложение 3 към Междуинституционалното споразумение относно 

регистъра за прозрачност от 2014 г. 
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Да се добави следният нов последен ред в таблицата в приложение 1: 

 

„ 

16.11.2015 Размяна на мнения с многонационални корпорации 

 

 Моник Меш, заместник-председател, Глобална обществена политика, 

Amazon  

 Малте Лоан, директор, Глобални корпоративни въпроси, Anheuser-Busch 

InBev SA 

 Марк Хъбард, глобален ръководител по въпросите на данъчната 

политика, Barclays Bank Group 

 Делфин Реър, директор, Публични политики за Южна Европа, Facebook 

 Иън МакКинън, ръководител по въпросите на груповото данъчно 

облагане, HSBC 

 Кристер Матсон, ръководител по въпросите на корпоративното 

финансиране, застраховане, данъци и финансови средства, IKEA Group 

 Айрин Йейтс, заместник-председател, Корпоративно данъчно облагане, 

McDonald’s Europe 

 Вернер Шустер, заместник-председател по въпросите на данъчното 

облагане, Philip Morris International  

 Никлас Лундблад, старши директор, Публични политики и връзки с 

правителствата, Google 

 Джон Стоуъл, старши заместник-председател, Корпоративно данъчно 

облагане, The Walt Disney Company 

 Робърт Джордан, заместник-председател, Общ данъчен съвет, Coca-Cola 

Company 

“  
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Приложение 2 следва да гласи: 

 

„ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СПИСЪК НА ОТГОВОРИТЕ ПО ДЪРЖАВА/ИНСТИТУЦИЯ  

(считано към 16 ноември 2015 г.) 

 

 

Страна Отговор 

1-во искане от дата 23.4.2015 г. – Краен срок 31.5.2015 г.  

Швеция 29/05/2015 

Джърси 29/05/2015 

Гърнзи 31/05/2015 

Люксембург 01/06/2015 

Финландия 02/06/2015 

Словакия 03/06/2015 

Ирландия  05/06/2015 

Нидерландия 08/06/2015 

Обединено кралство 08/06/2015 

Франция 10/06/2015 

Чешка република 11/06/2015 

Латвия 16/06/2015 

Белгия 16/06/2015 

Малта 18/06/2015 

1-во напомняне от дата 29.6.2015 г. – Краен срок 9.7.2015 г. 

Португалия 30/06/2015 

Полша 02/07/2015 

Литва 03/07/2015 

Унгария 07/07/2015 

Хърватия 08/07/2015 

Естония 10/07/2015 

Гърция 10/07/2015 

Испания 10/07/2015 

Гибралтар 13/08/2015 

Дания 26/08/2015 

Германия  02/09/2015 

Румъния 03/09/2015 

Италия 17/09/2015 

Последно напомняне от дата 21.9.2015 г. 

Австрия 21/09/2015 

Кипър 22/09/2015 

България 28/09/2015 

Словения 28/09/2015 

ИНСТИТУЦИИ Отговор 
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Комисия 29/04/2015 

03/06/2015 

31/08/2015 

23/10/2015 

09/11/2015 

Съвет 29/05/2015 

15/06/2015 

27/07/2015 
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Таблицата в приложение 3 следва да гласи: 
 

Наименование Поканени/представители Считано към 16 ноември 2015 г. 

Ербъс (Airbus) 

Гийом дьо ла Вилгерен,  

заместник-председател, отговарящ 

за данъчната политика и 

митниците 

Участвал – 2.7.2015 г. 

БНП Париба (BNP 

Paribas) 

Кристиян Комоле-Тирман,  

директор по фискални въпроси 
Участвал – 23.6.2015 г. 

SSE plc 
Мартин Макиуън, началник, 

отговарящ за данъчната политика 
Участвал – 23.6.2015 г. 

Total S.A. 
Натали Монети,  

главен данъчен служител  
Участвала – 23.6.2015 г. 

Амазон (Amazon) 

Моник Меш, заместник-

председател, Глобална 

обществена политика 

Участвала – 16.11.2015 г. 

Анхойзер-Буш 

(Anheuser-Busch 

InBev) 

Малте Лоан, директор, 

Глобални корпоративни въпроси 
Участвал – 16.11.2015 г. 

Банка Баркли 

(Barclays Bank Group) 

Марк Хъбард, глобален 

ръководител по въпросите на 

данъчната политика 

Участвал – 16.11.2015 г. 

Кока-Кола (Coca-Cola 

Company) 
Робърт Джордан, заместник-

председател, Общ данъчен съвет 
Участвал – 16.11.2015 г. 

Фейсбук (Facebook) 
Делфин Реър, директор, 

Публични политики за Южна 

Европа  

Участвала – 16.11.2015 г. 

Гугъл (Google) 
Никлас Лундблад, старши 

директор, Публични политики и 

връзки с правителствата 

Участвал – 16.11.2015 г. 

HSBC Bank plc 
Иън МакКинън, ръководител по 

въпросите на груповото данъчно 

облагане 

Участвал – 16.11.2015 г. 

ИКЕА (IKEA Group) 

Кристер Матсон, ръководител 

по въпросите на 

корпоративното финансиране, 

застраховане, данъци и 

финансови средства  

Участвал – 16.11.2015 г. 

Корпорация 

Макдоналдс – Европа 

(McDonald’s Europe) 

Айрин Йейтс, заместник-

председател, Корпоративно 

данъчно облагане 

Участвала – 16.11.2015 г. 

Филип Морис 

International 

Вернер Шустер, заместник-

председател по въпросите на 

данъчното облагане 

Участвал – 16.11.2015 г. 

Уолт Дисни (Walt 

Disney Company) 

Джон Стоуъл, старши 

заместник-председател, 

Корпоративно данъчно облагане 

Участвал – 16.11.2015 г. 

Фият Крайслер (Fiat 

Chrysler Automobiles) 

Серджио Марчионе,  

главен изпълнителен директор 
Отказ поради текущо разследване 

Уолмарт (Walmart) 

Шели Бродър,  

председател и главен 

изпълнителен директор за региона 

на Европа, Близкия изток и 

Африка (EMEA) 

Отказ 
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„ 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 


