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Πρόταση ψηφίσματος 

Η αιτιολογική σκέψη ΚΘ διατυπώνεται ως εξής: 

«ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμόδια ειδική επιτροπή, που συστάθηκε στις 26 

Φεβρουαρίου 2015, διεξήγαγε 14 συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων 

κλήθηκαν σε ακρόαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, η Επίτροπος 

αρμόδια για τον Ανταγωνισμό, Margrethe Vestager, και ο Επίτροπος αρμόδιος για 

Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις, Φορολογία και Τελωνεία, Pierre 
Moscovici, ο ασκών την προεδρία του Συμβουλίου, Pierre Gramegna, οι Υπουργοί 

οικονομικών της Γαλλίας, Michel Sapin, της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble, της 

Ιταλίας, Pier Carlo Padoan, και της Ισπανίας, Luis de Guindos, εκπρόσωποι του 

ΟΟΣΑ, καθώς επίσης καταγγέλτες, ερευνητές δημοσιογράφοι, ειδικοί, 

πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι πολυεθνικών εταιρειών, επαγγελματικές ενώσεις, 

συνδικαλιστικοί φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και βουλευτές εθνικών 

κοινοβουλίων της ΕΕ (βλ. παράρτημα 1)· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιπροσωπείες της 

επιτροπής TAXE επισκέφτηκαν την Ελβετία για να εξετάσουν συγκεκριμένες πτυχές 

της διάστασης τρίτων χωρών της εντολής της, καθώς και τα ακόλουθα κράτη μέλη, στο 

πλαίσιο διερευνητικών αποστολών: Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες και 

Ηνωμένο Βασίλειο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώθηκαν επίσης συναντήσεις με 

εκπροσώπους των κυβερνήσεων του Γιβραλτάρ και των Βερμούδων·» 
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Η αιτιολογική σκέψη Λ διατυπώνεται ως εξής: 

«Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις εργασίες της Επιτροπής παρεμποδίστηκαν 

από το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη καθώς και το Συμβούλιο δεν απάντησαν σε 

εύθετο χρόνο (βλ. παράρτημα 2) και, τελικά, δεν προσκόμισαν όλα τα έγγραφα που 

τους ζητήθηκαν ή έστειλαν απλώς τυπικές απαντήσεις που αναφέρονταν μόνο 

ακροθιγώς στην ουσία των αιτημάτων που είχαν υποβληθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

από τις 17 πολυεθνικές εταιρείες που προσκλήθηκαν (εξαιρουμένων των λογιστικών 

και των φοροτεχνικών εταιρειών), 15 συμφώνησαν να εμφανιστούν ενώπιον της 

Επιτροπής (βλ. παράρτημα 3)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε η Επιτροπή συνεργάστηκε 

πλήρως, και δεν έστειλε όλα τα έγγραφα συνεδριάσεων και τις σημειώσεις των άτυπων 

συναντήσεων της ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας», δεχόμενη μόνο, λόγω της 

αδιαλλαξίας ορισμένων κρατών μελών, μια περιορισμένη διαδικασία διαβούλευσης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η θητεία της επιτροπής χρειάστηκε, συνεπώς, να παραταθεί·» 

 

Η παράγραφος 100 διατυπώνεται ως εξής : 

«100. τονίζει το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις, 19 πολυεθνικές 

εταιρείες1 συμφώνησαν να εμφανιστούν ενώπιον της επιτροπής για να συζητήσουν 

θέματα διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού, από τις 21 συνολικά· θεωρεί ότι η άρνηση 

των δύο2 από αυτές –ορισμένες με υψηλή δημόσια προβολή– να συνεργαστούν με μια 

κοινοβουλευτική επιτροπή είναι απαράδεκτη και εξαιρετικά επιζήμια για την 

αξιοπρέπεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτών που αυτό εκπροσωπεί· 

συνιστά, επομένως, να εξετάσουν τα αρμόδια όργανά του την ανάκληση του 

δικαιώματος εισόδου αυτών των εταιρειών στους χώρους του Κοινοβουλίου, και να 

εξεταστεί σοβαρά η δημιουργία σαφούς πλαισίου και η αναβάθμιση των καθηκόντων 

που καθορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας για τις οργανώσεις που περιλαμβάνονται 

στο μητρώο διαφάνειας3, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τις επιτροπές και τα άλλα 

πολιτικά όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·» 

_______________________ 

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, The Walt Disney Company. 
2 Fiat Chrysler Automobiles, Walmart. 
3 Κώδικας δεοντολογίας που ορίζεται στο παράρτημα 3 της διοργανικής συμφωνίας του 2014 

σχετικά με το μητρώο διαφάνειας. 
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Προστίθεται η ακόλουθη νέα τελευταία σειρά στον πίνακα που αποτελεί το 

Παράρτημα Ι: 

 

« 

16.11.2015 Ανταλλαγή απόψεων με πολυεθνικές εταιρείες 

 

 Monique Meche, αντιπρόεδρος, παγκόσμιο τμήμα δημόσιας πολιτικής, 

Amazon 

 Malte Lohan, διευθυντής παγκόσμιου τμήματος εταιρικών σχέσεων, Anheuser-

Busch InBev SA 

 Mark Hubbard, επικεφαλής παγκόσμιου τμήματος φορολογικών υποθέσεων, 

Barclays Bank Group 

 Delphine Reyre, διευθύντρια τμήματος δημόσιας πολιτικής για τη Νότια 

Ευρώπη, Facebook 

 Iain McKinnon, επικεφαλής τμήματος φορολογικών υποθέσεων ομίλου, 

HSBC 

 Krister Mattsson, επικεφαλής τμήματος εταιρικής χρηματοδότησης, 

ασφαλίσεων, φορολογικών υποθέσεων και ταμειακών διαθεσίμων, IKEA 

Group 

 Irene Yates, αντιπρόεδρος, τμήμα εταιρικής φορολογίας, McDonald’s Europe 

 Werner Schuster, αντιπρόεδρος τμήματος φορολογικών υποθέσεων, Philip 

Morris International  

 Nicklas Lundblad, ανώτερος διευθυντής, τμήμα δημόσιας πολιτικής και 

σχέσεων με τις κυβερνήσεις, Google 

 John Stowell, ανώτερος αντιπρόεδρος, τμήμα εταιρικής φορολογίας, The Walt 

Disney Company 

 Robert Jordan, αντιπρόεδρος, γενικός σύμβουλος σε θέματα φορολογίας, 

Coca-Cola Company 

» 

 

 

Το Παράρτημα 2 διατυπώνεται ως εξής: 

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  

(κατάσταση στις 16 Νοεμβρίου 2015) 

 

 

Χώρα Απάντηση 

Πρώτο αίτημα στις 23.4.2015 - Προθεσμία 31.5.2015  

Σουηδία 29/05/2015 

Τζέρζι 29/05/2015 

Γκέρνζι 31/05/2015 

Λουξεμβούργο 01/06/2015 

Φινλανδία 02/06/2015 
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Σλοβακία 03/06/2015 

Ιρλανδία  05/06/2015 

Κάτω Χώρες 08/06/2015 

Ηνωμένο Βασίλειο 08/06/2015 

Γαλλία 10/06/2015 

Τσεχική Δημοκρατία 11/06/2015 

Λετονία 16/06/2015 

Βέλγιο 16/06/2015 

Μάλτα 18/06/2015 

Πρώτη υπενθύμιση στις 29.6.2015 - Προθεσμία 9.7.2015 

Πορτογαλία 30/06/2015 

Πολωνία 02/07/2015 

Λιθουανία 03/07/2015 

Ουγγαρία 07/07/2015 

Κροατία 08/07/2015 

Εσθονία 10/07/2015 

Ελλάδα 10/07/2015 

Ισπανία 10/07/2015 

Γιβραλτάρ 13/08/2015 

Δανία 26/08/2015 

Γερμανία  02/09/2015 

Ρουμανία 03/09/2015 

Ιταλία 17/09/2015 

Τελευταία υπενθύμιση στις 21.9.2015 

Αυστρία 21/09/2015 

Κύπρος 22/09/2015 

Βουλγαρία 28/09/2015 

Σλοβενία 28/09/2015 

  

 

 

ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Απάντηση 

Επιτροπή 29/04/2015 

03/06/2015 

31/08/2015 

23/10/2015 

09/11/2015 

Συμβούλιο 29/05/2015 

15/06/2015 

27/07/2015 

 

» 
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Ο πίνακας που αποτελεί το παράρτημα 3 διατυπώνεται ως εξής: 

 

Ονομασία Πρόσκληση/Εκπρόσωποι Κατάσταση στις 16 Νοεμβρίου 2015 

Airbus 

Guillaume de La Villeguérin,  

Αντιπρόεδρος, φορολογικός και 

τελωνειακός τομέας 

Συμμετείχε – 2.7.2015 

BNP Paribas 
Christian Comolet-Tirman,  

Διευθυντής, φορολογικές υποθέσεις 
Συμμετείχε – 23.6.2015 

SSE plc 
Martin McEwen, υπεύθυνος 

φορολογικών υποθέσεων 
Συμμετείχε – 23.6.2015 

Total S.A. 
Nathalie Mognetti,  

Yπεύθυνη φορολογικών υποθέσεων  
Συμμετείχε – 23.6.2015 

Amazon 

Monique Meche, αντιπρόεδρος, 

παγκόσμιο τμήμα δημόσιας 

πολιτικής 

Συμμετείχε – 16.11.2015 

Anheuser-Busch InBev 
Malte Lohan, διευθυντής 

παγκόσμιου τμήματος εταιρικών 

σχέσεων 

Συμμετείχε – 16.11.2015 

Barclays Bank Group 
Mark Hubbard, επικεφαλής 

παγκόσμιου τμήματος φορολογικών 

υποθέσεων 

Συμμετείχε – 16.11.2015 

Coca-Cola Company 
Robert Jordan, αντιπρόεδρος, 

γενικός σύμβουλος σε θέματα 

φορολογίας 

Συμμετείχε – 16.11.2015 

Facebook 
Delphine Reyre, διευθύντρια του 

τμήματος δημόσιας πολιτικής για 

τη Νότια Ευρώπη  

Συμμετείχε – 16.11.2015 

Google 

Nicklas Lundblad, ανώτερος 

διευθυντής, τμήμα δημόσιας 

πολιτικής και σχέσεων με τις 

κυβερνήσεις 

Συμμετείχε – 16.11.2015 

HSBC Bank plc 
Iain McKinnon, επικεφαλής του 

τμήματος φορολογικών υποθέσεων 

ομίλου 

Συμμετείχε – 16.11.2015 

IKEA Group 

Krister Mattsson, επικεφαλής του 

τμήματος εταιρικής 

χρηματοδότησης, ασφαλίσεων, 

φορολογικών υποθέσεων και 

ταμειακών διαθεσίμων  

Συμμετείχε – 16.11.2015 

McDonald’s Europe 
Irene Yates, αντιπρόεδρος, τμήμα 

εταιρικής φορολογίας 
Συμμετείχε – 16.11.2015 
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(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 

Philip Morris 

International 
Werner Schuster, αντιπρόεδρος 

τμήματος φορολογικών υποθέσεων 
Συμμετείχε – 16.11.2015 

The Walt Disney 

Company 

John Stowell, ανώτερος 

αντιπρόεδρος, τμήμα εταιρικής 

φορολογίας 

Συμμετείχε – 16.11.2015 

Fiat Chrysler 

Automobiles 

Sergio Marchionne,  

Διευθύνων Σύμβουλος 
Αρνήθηκε, λόγω υπό εξέλιξη έρευνας 

Walmart 

Shelley Broader,  

Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος, περιοχή EMEA 

Αρνήθηκε 


