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Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

A. като има предвид, че консорциум от 

журналисти – Международният 

консорциум на разследващите 

журналисти (ICIJ), относно данъчните 

постановления и други вредни практики 

в Люксембург („Люкслийкс“) разкри 

през ноември 2014 г., че почти 340 

мултинационални дружества са си 

осигурили тайни договорености с 

Люксембург, което е позволило на 

много от тях да намалят дължимия си 

данък в световен мащаб до минимум, в 

ущърб на обществения интерес в Съюза, 

докато същевременно са реализирали 

малка или не са реализирали никаква 

икономическа дейност в Люксембург; 

A. като има предвид, че консорциум от 

журналисти – Международният 

консорциум на разследващите 

журналисти (ICIJ), относно данъчните 

постановления и други вредни практики 

в Люксембург („Люкслийкс“) разкри 

през ноември 2014 г., че почти 340 

мултинационални дружества са си 

осигурили тайни договорености с 

Люксембург, докато Жан-Клод Юнкер 

беше начело на управлението, което е 

позволило на много от тях да намалят 

дължимия си данък в световен мащаб до 

минимум, в ущърб на обществения 

интерес в Съюза, докато същевременно 

са реализирали малка или не са 

реализирали никаква икономическа 

дейност в Люксембург; 
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Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. призовава Комисията да не се 

въздържа от използването на член 116 

от ДФЕС, който осигурява 

необходимото правно основание на 

Парламента и на Съвета да действат в 

съответствие с обикновената 

законодателна процедура, за да 

отстраняват практики, водещи до 

нарушаване на конкуренцията на 

вътрешния пазар, като например 

данъчната конкуренция, прилагана от 
държавите членки посредством 

непрозрачни и нелоялни данъчни 

постановления; 

28. призовава Комисията да не се 

въздържа от използването на член 116 

от ДФЕС, който осигурява на 

Парламента и на Съвета необходимото 

правно основание да действат в 

съответствие с обикновената 

законодателна процедура, за да 

отстраняват практиките, водещи до 

нарушаване на конкуренцията на 

вътрешния пазар, тъй като това 

сериозно ще постави под въпрос 

суверенитета на държавите членки; 

Or. en 

 

 


