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Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη κηα 

θνηλνπξαμία δεκνζηνγξάθσλ, ε Δηεζλήο 

Σύκπξαμε Εξεπλεηώλ Δεκνζηνγξάθσλ 

(ICIJ), γηα θνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ 

«tax ruling» θαη άιιεο επηδήκηεο πξαθηηθέο 

ζην Λνπμεκβνύξγν (LuxLeaks), 

απνθάιπςε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 όηη 

πεξί ηηο 340 πνιπεζληθέο εηαηξείεο 

εμαζθάιηζαλ κπζηηθέο ζπκθσλίεο από ην 

Λνπμεκβνύξγν, πνπ επέηξεςαλ ζε πνιιέο 

από απηέο λα κεηώζνπλ ζεκαληηθά ηηο 

ζπλνιηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο 

αλαπηύζζνληαο ειάρηζηε ή κεδεληθή 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζην 

Λνπμεκβνύξγν· 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη κηα 

θνηλνπξαμία δεκνζηνγξάθσλ, ε Δηεζλήο 

Σύκπξαμε Εξεπλεηώλ Δεκνζηνγξάθσλ 

(ICIJ), γηα θνξνινγηθέο απνθάζεηο ηύπνπ 

«tax ruling» θαη άιιεο επηδήκηεο πξαθηηθέο 

ζην Λνπμεκβνύξγν (LuxLeaks), 

απνθάιπςε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 όηη 

πεξί ηηο 340 πνιπεζληθέο εηαηξείεο 

εμαζθάιηζαλ κπζηηθέο ζπκθσλίεο από ην 

Λνπμεκβνύξγν, ελώ πρωζσποσργός ήηαλ 

ο Jean-Claude Juncker, πνπ επέηξεςαλ ζε 

πνιιέο από απηέο λα κεηώζνπλ ζεκαληηθά 

ηηο ζπλνιηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

ηνπο αλαπηύζζνληαο ειάρηζηε ή κεδεληθή 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζην 

Λνπμεκβνύξγν· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

28. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα κελ απέρεη από 

ηελ πξνζθπγή ζην άξζξν 116 ηεο ΣΛΕΕ, 

ην νπνίν παξέρεη ηελ αλαγθαία λνκηθή 

βάζε ώζηε ην Κνηλνβνύιην θαη ην 

Σπκβνύιην λα απνθαζίδνπλ ζύκθσλα κε 

ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία 

πξνθεηκέλνπ λα εμαιείθνπλ πξαθηηθέο πνπ 

νδεγνύλ ζε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ 

ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, όπως ο 

δεκοζηολοκηθός αληαγωληζκός ποσ 

εθαρκόδοσλ ηα θράηε κέιε κέζω 

αδηαθαλώλ θαη άδηθωλ θοροιογηθώλ 

αποθάζεωλ·  

28. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα απέρεη από ηελ 

πξνζθπγή ζην άξζξν 116 ηεο ΣΛΕΕ, ην 

νπνίν παξέρεη ηελ αλαγθαία λνκηθή βάζε 

ώζηε ην Κνηλνβνύιην θαη ην Σπκβνύιην λα 

απνθαζίδνπλ ζύκθσλα κε ηε ζπλήζε 

λνκνζεηηθή δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα 

εμαιείθνπλ πξαθηηθέο πνπ νδεγνύλ ζε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά, δεδοκέλοσ όηη ασηό ζα 

ακθηζβεηούζε έληολα ηελ θσρηαρτία ηωλ 

θραηώλ κειώλ· 
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