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B8-0249/2014

Návrh Európskeho parlamentu na vyslovenie nedôvery Európskej komisii
(2014/0000(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu Rady 2014/86/EÚ z 8. júla 2014, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdanenia uplatniteľnom v prípade materských 
a dcérskych spoločností rôznych členských štátov,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. apríla 2012 o výzve na hľadanie konkrétnych 
opatrení na boj proti daňovým podvodom a únikom,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. mája 2013 o boji proti daňovým podvodom, 
daňovým únikom a daňovým rajom,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2013 o výzve na merateľný a hmatateľný 
záväzok proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v EÚ,

– so zreteľom na dohodu ministrov financií skupiny G20 z 21. septembra 2013 o nových 
opatreniach na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam právnických osôb;

– so zreteľom na článok 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 17 ods. 8 Zmluvy o Európskej únii, článok 234 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre 
atómovú energiu,

– so zreteľom na článok 119 rokovacieho poriadku,

A. keďže rozdiel medzi vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi je jasný, 
konkrétne ide o to, že vyhýbanie sa daňovým povinnostiam nie je nezákonné, ale úniky 
sú, lenže Komisia a inštitúcie EÚ tento rozdiel sústavne opomínajú a k obom pristupujú, 
akoby šlo o tú istú záležitosť;

B. keďže systémy agresívneho vyhýbania sa daňovým povinnostiam právnických osôb v 
členských štátoch EÚ, najmä systém, ktorý sa uplatňuje v Luxemburskom 
veľkovojvodstve, spôsobil iným členským štátom stratu miliárd eur v možných 
daňových príjmoch;

C. keďže Európska komisia od júna 2014 prešetruje údajnú nelegálnu štátnu pomoc v 
podobe nezákonných daňových dohôd medzi Luxemburským veľkovojvodstvom a 
skupinou FIAT a spoločnosťou Amazon;

D. keďže tieto systémy agresívneho vyhýbania sa daňovým povinnostiam a dohody 
schválil luxemburský daňový úrad v čase, keď nový predseda Európskej komisie Jean-
Claude Juncker zastával úrad premiéra Luxemburského veľkovojvodstva;
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E. keďže Luxemburské veľkovojvodstvo pod vedením pána Junckera nepreukázalo ochotu 
spolupracovať s Európskou komisiou pri vyšetrovaní nezákonných daňových dohôd;

F. keďže nová Európska komisia prostredníctvom vyhlásení predsedu Junckera a iných 
komisárov, ktoré vydali v rámci vypočutí v Európskom parlamente, sľúbila, že v boji 
proti nezákonným dohodám umožňujúcim vyhýbať sa daňovým povinnostiam v 
Európskej únii vynaloží významné úsilie;

G. keďže dohody o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam medzi korporáciami a 
Luxemburským veľkovojvodstvom sú síce zjavne legálne, no môžu medzi miliónmi 
občanov, ktorí prekonávajú najhoršiu hospodársku krízu modernej doby vzbudiť 
morálne a etické pochybnosti;

H. keďže systémy agresívneho vyhýbania sa daňovým povinnostiam sú v rozpore s 
hodnotami, podľa ktorých treba zabezpečiť, aby všetky odvetvia spoločnosti vrátane 
podnikov prispievali spravodlivým dielom;

I. keďže zvrchovanosť členských štátoch v daňových otázkach je rozhodujúcim nástrojom 
zabezpečujúcim hospodársku súťaž a hospodársky rast, ale luxemburské daňové dohody 
sú v rozpore s hodnotami, ktoré majú zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi 
členskými štátmi;

J. keďže osoba, ktorá je zodpovedná za tvorbu, vykonávanie, správu a monitorovanie 
týchto politík agresívneho vyhýbania sa daňovým povinnostiam, nemá dostatočnú 
dôveryhodnosť, aby mohla slúžiť európskym občanom ako predseda Európskej 
komisie;

1. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že členské štáty EÚ prišli o miliardy eur v 
možných daňových príjmoch z dôvodu systémov agresívneho vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam v Luxembursku, ktoré vznikli v čase, keď nový predseda Európskej 
komisie Juncker zastával úrad premiéra Luxemburského veľkovojvodstva;

2. je presvedčený, že skutočnosť, že predseda Komisie Jean-Claude Juncker zastával úrad 
premiéra počas obdobia platnosti týchto dohôd, ho robí priamo zodpovedným za 
politiky vyhýbania sa daňovým povinnostiam;

3. nazdáva sa, že nemožno tolerovať, aby osoba, ktorá bola zodpovedná za politiky 
agresívneho vyhýbania sa daňovým povinnostiam, vykonávala funkciu predsedu 
Európskej komisie;

4. potvrdzuje, že nemá dôveru v pána Junckera ako predsedu Európskej komisie a 
zástupcu Európskej únie vo vzťahu k občanom;

5. vyslovuje Európskej komisii nedôveru;

6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil predsedovi Rady a predsedovi Komisie tento 
návrh na vyslovenie nedôvery a aby im oznámil výsledok hlasovania na plenárnej 
schôdzi o tomto návrhu.


