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B8-0249/2014
Πρόταση µοµφής κατά της Επιτροπής που κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(2014/0000(RSP))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/86/ΕΕ του Συµβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, για την
τροποποίηση της οδηγίας 2011/96/EΕ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς το
οποίο ισχύει για τις µητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών µελών,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 19ης Απριλίου 2012, σχετικά µε το αίτηµα για
συγκεκριµένες µεθόδους µε σκοπό την καταπολέµηση της φορολογικής απάτης και της
φοροδιαφυγής1,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά µε την καταπολέµηση
της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων2,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 12ης ∆εκεµβρίου 2013, σχετικά µε την έκκληση
για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην ΕΕ3 κατά τρόπο
µετρήσιµο και δεσµευτικό,

–

έχοντας υπόψη τη συµφωνία των Υπουργών Οικονοµικών των G20, στις 21
Σεπτεµβρίου 2013, σχετικά µε νέα µέτρα για την καταπολέµηση της εταιρικής
φοροαποφυγής,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
άρθρο 234 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α
της Συνθήκης Ευρατόµ,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του Κανονισµού του,

Α.

λαµβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η διαφορά µεταξύ αποφυγής και διαφυγής είναι σαφής,
δηλαδή ότι η αποφυγή είναι νόµιµη και η διαφυγή όχι, η Επιτροπή και τα άλλα θεσµικά
όργανα της ΕΕ αγνοούν συστηµατικά τη διαφορά αυτή και µεταχειρίζονται τις δύο
έννοιες σαν να ήταν ταυτόσηµες·

Β.

λαµβάνοντας υπόψη ότι οι επιθετικοί µηχανισµοί εταιρικής φοροαποφυγής που ισχύουν
σε κράτη µέλη της ΕΕ, και ιδίως εκείνος που εφαρµόζεται στο Μεγάλο ∆ουκάτο του
Λουξεµβούργου, έχουν γίνει αιτία απώλειας φορολογικών εσόδων ύψους
δισεκατοµµυρίων ευρώ σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ·

1

ΕΕ C 258E, 7.9.2013, σ. 53.
Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0205.
3
Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0593.
2
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Γ.

λαµβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ιούνιο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά τις
φερόµενες ως παράνοµες κρατικές ενισχύσεις υπό µορφή αθέµιτων φορολογικών
συµφωνιών µεταξύ του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου και των εταιρειών
Όµιλος FIAT και Amazon·

∆.

λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι επιθετικοί µηχανισµοί φοροαποφυγής και οι σχετικές
συµφωνίες εγκρίθηκαν από τις φορολογικές αρχές του Λουξεµβούργου στη διάρκεια
µιας περιόδου κατά την οποία ο νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής JeanClaude Juncker ήταν Πρωθυπουργός του Μεγάλου ∆ουκάτου·

Ε.

λαµβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του κ. Juncker, το
Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου δεν επέδειξε διάθεση συνεργασίας στις έρευνες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε παράνοµες φορολογικές συµφωνίες·

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσω δηλώσεων του ίδιου του
Προέδρου Juncker και άλλων Επιτρόπων στη διάρκεια των ακροάσεων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, υποσχέθηκε πως θα καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες για την
καταπολέµηση των αθέµιτων συµφωνιών φοροαποφυγής µέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση·
Ζ.

λαµβάνοντας υπόψη πως, παρότι οι συµφωνίες φοροαποφυγής µεταξύ εταιρειών και
του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου φαίνεται πως είναι νόµιµες, µπορεί να
προκαλούν ερωτήµατα στα εκατοµµύρια πολιτών που βρίσκονται αντιµέτωποι µε τη
χειρότερη οικονοµική κρίση της σύγχρονης εποχής, όσον αφορά την αρετή και το ήθος
αυτών που τις συνήψαν·

Η.

λαµβάνοντας υπόψη ότι οι επιθετικοί µηχανισµοί εταιρικής φοροαποφυγής έρχονται σε
αντίθεση µε την αρχή της εξασφάλισης ενός δίκαιου µεριδίου συνεισφοράς από όλους
τους τοµείς της κοινωνίας, περιλαµβανοµένων και των επιχειρήσεων·

Θ.

λαµβάνοντας υπόψη ότι η κυριαρχία των κρατών σε θέµατα φορολογίας αποτελεί
ζωτικής σηµασίας εργαλείο για τον ανταγωνισµό και την οικονοµική ανάπτυξη, αλλά
ότι οι φορολογικές συµφωνίες του Λουξεµβούργου έρχονται σε αντίθεση µε την αρχή
της εξασφάλισης ισότιµων συνθηκών ανταγωνισµού µεταξύ των κρατών µελών·

Ι.

λαµβάνοντας υπόψη ότι ένα πρόσωπο που ευθύνεται για τη διαµόρφωση, την
εφαρµογή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση αυτών των επιθετικών πολιτικών
φοροαποφυγής δεν διαθέτει την αξιοπιστία που απαιτείται ώστε να υπηρετήσει τους
ευρωπαίους πολίτες ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

1.

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι κράτη µέλη της ΕΕ απώλεσαν
δισεκατοµµύρια ευρώ σε φορολογικά έσοδα λόγων των επιθετικών µηχανισµών
εταιρικής φοροαποφυγής στο Λουξεµβούργο, που θεσπίστηκαν στη διάρκεια της
περιόδου κατά την οποία ο νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude
Juncker ήταν Πρωθυπουργός του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου·

2.

πιστεύει ότι το γεγονός πως ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Jean-Claude Juncker, ήταν
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πρωθυπουργός της χώρας κατά την περίοδο που συνήφθησαν οι συµφωνίες αυτές τον
καθιστά άµεσα υπεύθυνο για τις εν λόγω πολιτικές φοροαποφυγής·
3.

θεωρεί απαράδεκτο να κατέχει τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένα
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για επιθετικές πολιτικές φοροαποφυγής·

4.

επιβεβαιώνει ότι δεν έχει καµία εµπιστοσύνη στον κ. Juncker ως Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον των πολιτών·

5.

καταθέτει πρόταση µοµφής κατά της Επιτροπής·

6.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα πρόταση µοµφής και να
κοινοποιήσει το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας επί της εν λόγω πρότασης µοµφής στον
Πρόεδρο του Συµβουλίου και στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
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