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Wniosek Parlamentu Europejskiego o wotum nieufności dla Komisji Europejskiej
(2014/0000(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2014/86/UE z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniającą 
dyrektywę 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego 
zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw 
członkowskich,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie apelu 
o opracowanie konkretnych sposobów walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem 
się od opodatkowania1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie walki z oszustwami 
podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wezwania do 
przyjęcia wymiernego i wiążącego zobowiązania do przeciwdziałania uchylaniu się od 
zobowiązań podatkowych oraz unikaniu płacenia podatków w UE3,

– uwzględniając porozumienie zawarte dnia 21 września 2013 r. przez ministrów 
finansów grupy G20 w sprawie nowych środków na rzecz zwalczania uchylania się od 
opodatkowania przez przedsiębiorstwa,

– uwzględniając art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 17 ust. 8 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 234 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej,

– uwzględniając art. 119 Regulaminu,

A. mając na uwadze wyraźną różnicę między unikaniem opodatkowania a uchylaniem się 
od opodatkowania – mianowicie fakt, iż unikanie jest legalne, a uchylanie się nie jest 
legalne, lecz Komisja i instytucje UE stale to ignorowały i traktowały obydwa zjawiska 
tak samo;

B. mając na uwadze, że agresywne systemy unikania opodatkowania przez 
przedsiębiorstwa w państwach członkowskich UE, a w szczególności system stosowany 
w Wielkim Księstwie Luksemburga, spowodowały straty wynoszące miliardy euro z 
potencjalnych wpływów podatkowych na rzecz innych państw członkowskich UE;

1 Dz.U. C 258 E z 7.9.2013, s. 53.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0205.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0593.
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C. mając na uwadze, że od czerwca 2014 r. Komisja bada domniemaną nielegalną pomoc 
publiczną w postaci nielegalnych porozumień podatkowych między Wielkim 
Księstwem Luksemburga a Grupą Fiat i Amazon;

D. mając na uwadze, że te agresywne systemy unikania opodatkowania i porozumienia 
zostały zatwierdzone przez urząd podatkowy Luksemburga w okresie, w którym nowy 
przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker sprawował urząd premiera Wielkiego 
Księstwa;

E. mając na uwadze, że Wielkie Księstwo Luksemburga pod rządami J. C. Junckera nie 
było chętne do współpracy przy prowadzonym przez Komisję dochodzeniu dotyczącym 
nielegalnych porozumień podatkowych;

F. mając na uwadze, że nowa Komisja – w oświadczeniach wydanych przez 
przewodniczącego Junckera i innych komisarzy podczas przesłuchań przed 
Parlamentem Europejskim – zobowiązała się do podjęcia zdecydowanych działań w 
walce z nielegalnymi porozumieniami o unikaniu opodatkowania wewnątrz Unii 
Europejskiej;

G. mając na uwadze, że skoro porozumienia dotyczące unikania opodatkowania między 
korporacjami a Wielkim Księstwem Luksemburga są najwyraźniej zgodne z prawem, 
mogą one stanowić podstawę moralnych i etycznych wątpliwości milionów obywateli, 
którzy stoją w obliczu najgorszego kryzysu gospodarczego czasów współczesnych;

H. mając na uwadze, że agresywne systemy unikania opodatkowania są sprzeczne z 
wartościami zapewniającymi uczciwy podział wkładów wszystkich grup społeczeństwa, 
w tym przedsiębiorstw;

I. mając na uwadze, że suwerenność podatkowa jest istotnym narzędziem konkurencji i 
wzrostu gospodarczego, ale układy podatkowe Luksemburga są sprzeczne z 
wartościami zapewniającymi uczciwą konkurencję między państwami członkowskimi;

J. mając na uwadze, że osoba, która jest odpowiedzialna za opracowanie, wdrażanie i 
monitorowanie tej agresywnej polityki unikania opodatkowania oraz za zarządzanie nią, 
nie jest wiarygodna w służbie obywatelom europejskim jako przewodniczący Komisji 
Europejskiej; 

1. ubolewa nad faktem, że państwa członkowskie UE straciły miliardy euro z 
potencjalnych wpływów podatkowych w wyniku agresywnych systemów unikania 
opodatkowania przedsiębiorstw w Luksemburgu, wprowadzonych w okresie, w którym 
nowy przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker sprawował urząd 
premiera Wielkiego Księstwa Luksemburga;

2. sądzi, że fakt, iż przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker sprawował urząd 
premiera przez cały okres obowiązywania tych porozumień, czyni go bezpośrednio 
odpowiedzialnym za politykę unikania opodatkowania;

3. uważa, że nie do przyjęcia jest, aby osoba odpowiedzialna za agresywną politykę 
unikania opodatkowania mogła sprawować urząd przewodniczącego Komisji 
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Europejskiej;

4. potwierdza, że nie ma zaufania do J. C. Junckera jako przewodniczącego Komisji 
Europejskiej i przedstawiciela Unii Europejskiej wobec obywateli; 

5. uchwala wotum nieufności dla Komisji;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego wniosku o wotum 
nieufności, jak również do poinformowania przewodniczącego Rady i 
przewodniczącego Komisji o wyniku głosowania nad tym wnioskiem na posiedzeniu 
plenarnym.


