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Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je Mednarodno združenje 

raziskovalnih novinarjev v zvezi z 

davčnimi stališči in drugimi škodljivimi 

primeri prakse v Luksemburgu (LuxLeaks) 

novembra 2014 razkrilo, da je skoraj 340 

multinacionalnih podjetij  z državo sklenilo 

skrivne dogovore, na podlagi katerih so 

številna med njimi lahko na račun 

državljanov EU znižala svetovne davčne 

stroške na minimalno raven, obenem pa so 

v Luksemburgu opravljala zelo malo 

gospodarske dejavnosti ali nič; 

A. ker je Mednarodno združenje 

raziskovalnih novinarjev v zvezi z 

davčnimi stališči in drugimi škodljivimi 

primeri prakse v Luksemburgu (LuxLeaks) 

novembra 2014 razkrilo, da je skoraj 340 

multinacionalnih podjetij v obdobju, ko je 

bil predsednik vlade Jean-Claude 

Juncker, z državo sklenilo skrivne 

dogovore, na podlagi katerih so številna 

med njimi lahko na račun državljanov EU 

znižala svetovne davčne stroške na 

minimalno raven, obenem pa so v 

Luksemburgu opravljala zelo malo 

gospodarske dejavnosti ali nič; 

Or. en 
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28. poziva Komisijo, naj se ne vzdrži 

uporabe člena 116 PDEU, ki Parlamentu in 

Svetu zagotavlja potrebno pravno podlago, 

da bi z rednim zakonodajnim postopkom 

odpravili prakse, ki izkrivljajo konkurenco 

na notranjem trgu, na primer davčno 

konkurenco, ki jo države članice izvajajo 

prek nepreglednih in nepoštenih davčnih 

stališč; 

28. poziva Komisijo, naj se vzdrži uporabe 

člena 116 PDEU, ki Parlamentu in Svetu 

zagotavlja potrebno pravno podlago, da bi 

z rednim zakonodajnim postopkom 

odpravili prakse, ki izkrivljajo konkurenco 

na notranjem trgu, saj bi s tem resno 

ogrozili suverenost držav članic; 

Or. en 

 

 


