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2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że Międzynarodowe 

Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych 

(ICIJ) badające sprawę interpretacji prawa 

podatkowego i innych szkodliwych 

praktyk stosowanych w Luksemburgu 

(LuxLeaks) ujawniło w listopadzie 2014 r., 

że ok. 340 korporacji wielonarodowych 

zawarło tajne porozumienia z 

Luksemburgiem, które umożliwiły wielu z 

nich obniżenie do minimum ogólnych 

obciążeń podatkowych na niekorzyść 

ogółu obywateli Unii przy znikomej lub 

zerowej działalności gospodarczej w 

Luksemburgu; 

A. mając na uwadze, że Międzynarodowe 

Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych 

(ICIJ) badające sprawę interpretacji prawa 

podatkowego i innych szkodliwych 

praktyk stosowanych w Luksemburgu 

(LuxLeaks) ujawniło w listopadzie 2014 r., 

że w czasie gdy premierem Luksemburga 

był Jean-Claude Juncker, ok. 340 

korporacji wielonarodowych zawarło tajne 

porozumienia z tym krajem, które 

umożliwiły wielu z nich obniżenie do 

minimum ogólnych obciążeń podatkowych 

na niekorzyść ogółu obywateli Unii przy 

znikomej lub zerowej działalności 

gospodarczej w Luksemburgu; 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

28. apeluje do Komisji, aby nie wahała się 

zastosować art. 116 TFUE, który dla 

Parlamentu i Rady stanowi konieczną 

podstawę prawną do działania zgodnie ze 

zwykłą procedurą ustawodawczą, w celu 

wyeliminowania praktyk prowadzących do 

zakłócania konkurencji na rynku 

wewnętrznym, takich jak konkurencja 

podatkowa stosowana przez państwa 

członkowskie w drodze nieprzejrzystych i 

niesprawiedliwych interpretacji 

indywidualnych prawa podatkowego; 

28. apeluje do Komisji, aby powstrzymała 

się od stosowania art. 116 TFUE, który dla 

Parlamentu i Rady stanowi konieczną 

podstawę prawną do działania zgodnie ze 

zwykłą procedurą ustawodawczą, w celu 

wyeliminowania praktyk prowadzących do 

zakłócania konkurencji na rynku 

wewnętrznym, ponieważ podważyłoby to 

poważnie suwerenność państw 

członkowskich; 

Or. en 

 

 


