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18.11.2015 A8-0317/3 

Poprawka  3 

Bernard Monot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

2015/2066(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ab. mając na uwadze, że przewodniczący 

Juncker odegrał wiodącą rolę w tym 

skandalu, jako długoletni premier i 

minister finansów Luksemburga, poprzez 

rozwijanie tych szkodliwych praktyk w 

interesie swego własnego kraju, 

jednocześnie pozbawiając inne państwa 

członkowskie znaczących zasobów 

fiskalnych, pomimo obowiązku lojalnej 

współpracy nałożonego na każde z nich w 

traktatach; mając na uwadze, że podczas 

przesłuchania w dniu 17 września 2015 r. 

przewodniczący Juncker unikał również 

wszelkiej prawdziwej dyskusji na temat 

jego odpowiedzialności, tym samym 

pozbawiając Parlament niezbędnych 

zeznań i uniemożliwiając komisji TAXE 

prawidłowe wypełnianie jej mandatu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/4 

Poprawka  4 

Bernard Monot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

2015/2066(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że utworzenie 

europejskiego jednolitego rynku okazało 

się niezwykle korzystne dla gospodarki 

państw członkowskich, umożliwiając im 

uzyskanie większej konkurencyjności i 

atrakcyjności w globalnej gospodarce, a 

także mając na uwadze, że konwergencja 

podatkowa między państwami 

członkowskimi przyniesie w ostatecznym 

rozrachunku takie same skutki; 

skreślony 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/5 

Poprawka  5 

Bernard Monot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

2015/2066(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 107 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

107. zwraca się do Komisji o zbadanie 

warunków stworzenia, w dłuższej 

perspektywie czasowej, ogólnounijnego 

systemu izby rozrachunkowej, za 

pośrednictwem której Komisja 

prowadziłaby systematyczną kontrolę 

interpretacji prawa podatkowego, aby 

zwiększyć poziom pewności, spójności, 

jednolitości i przejrzystości systemu oraz 

sprawdzić, czy takie interpretacje mają 

szkodliwy wpływ na inne państwa 

członkowskie; 

skreślony 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/6 

Poprawka  6 

Bernard Monot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

2015/2066(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 132 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

132. odnotowuje, że obecne przepisy w 

zakresie kontroli pomocy państwa odnoszą 

się do praktyk naruszających konkurencję i 

polegają na odzyskiwaniu nienależnych 

korzyści przyznanych przedsiębiorstwom; 

wzywa Komisję do oceny możliwości 

zmiany obowiązujących przepisów, tak aby 

kwoty odzyskane w wyniku postępowań o 

naruszenie unijnych zasad pomocy 

państwa były zwracane państwu 

członkowskiemu, w którym doszło do 

erozji bazy podatkowej, a nie trafiały do 

państwa członkowskiego, które przyznało 

nielegalną pomoc podatkową, jak to ma 

miejsce obecnie, lub by trafiały do budżetu 

UE; wzywa Komisję do zmiany 

obowiązujących przepisów, aby zapewnić 

możliwość przyjmowania sankcji wobec 

odpowiednich krajów i przedsiębiorstw w 

przypadku naruszenia zasad pomocy 

państwa; 

132. odnotowuje, że obecne przepisy w 

zakresie kontroli pomocy państwa odnoszą 

się do praktyk naruszających konkurencję i 

polegają na odzyskiwaniu nienależnych 

korzyści przyznanych przedsiębiorstwom; 

wzywa Komisję do oceny możliwości 

zmiany obowiązujących przepisów, tak aby 

kwoty odzyskane w wyniku postępowań o 

naruszenie unijnych zasad pomocy 

państwa były zwracane państwu 

członkowskiemu, w którym doszło do 

erozji bazy podatkowej, a nie trafiały do 

państwa członkowskiego, które przyznało 

nielegalną pomoc podatkową, jak to ma 

miejsce obecnie; wzywa Komisję do 

zmiany obowiązujących przepisów, aby 

zapewnić możliwość przyjmowania sankcji 

wobec odpowiednich krajów i 

przedsiębiorstw w przypadku naruszenia 

zasad pomocy państwa; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/7 

Poprawka  7 

Bernard Monot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

2015/2066(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 149 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

149. podkreśla w szczególności potrzebę 

zapewnienia przynajmniej jednokrotnego 

opodatkowania wychodzących 

przepływów finansowych, na przykład 

przez nałożenie podatku u źródła lub 

równoważne środki, tak aby uniknąć 

sytuacji, w której dochody są 

wyprowadzane z UE bez opodatkowania 

oraz wzywa Komisję, by wystąpiła z 

wnioskiem ustawodawczym w tej sprawie, 

na przykład w formie przeglądu dyrektywy 

o spółkach zależnych i dyrektywy w 

sprawie odsetek i należności licencyjnych; 

nalega na wprowadzenie systemu, zgodnie 

z którym krajowe organy podatkowe będą 

musiały zatwierdzić taką operację na 

podstawie dokumentu potwierdzającego, o 

którym następnie zostanie powiadomiona 

Komisja, co jednocześnie ochroni jednolity 

rynek i zachowa związek pomiędzy 

miejscem wygenerowania zysków i 

wartości ekonomicznej, a miejscem ich 

opodatkowania; podkreśla, że należy 

dokładnie przemyśleć, jak taki system 

powinien wyglądać, aby uniknąć 

podwójnego opodatkowania i sporów; 

popierając promowanie przez OECD 

wielostronnego podejścia do kwestii 

podatkowych mającego na celu 

uproszczenie międzynarodowych 

uzgodnień podatkowych i zapewnienie 

149. podkreśla w szczególności potrzebę 

zapewnienia przynajmniej jednokrotnego 

opodatkowania wychodzących 

przepływów finansowych, na przykład 

przez nałożenie podatku u źródła lub 

równoważne środki, tak aby uniknąć 

sytuacji, w której dochody są 

wyprowadzane z UE bez opodatkowania 

oraz wzywa Komisję, by wystąpiła z 

wnioskiem ustawodawczym w tej sprawie, 

na przykład w formie przeglądu dyrektywy 

o spółkach zależnych i dyrektywy w 

sprawie odsetek i należności licencyjnych; 

nalega na wprowadzenie systemu, zgodnie 

z którym krajowe organy podatkowe będą 

musiały zatwierdzić taką operację na 

podstawie dokumentu potwierdzającego, o 

którym następnie zostanie powiadomiona 

Komisja, co jednocześnie ochroni jednolity 

rynek i zachowa związek pomiędzy 

miejscem wygenerowania zysków i 

wartości ekonomicznej, a miejscem ich 

opodatkowania; podkreśla, że należy 

dokładnie przemyśleć, jak taki system 

powinien wyglądać, aby uniknąć 

podwójnego opodatkowania i sporów oraz 

rozwiązać problem nabywania korzyści 

umownych; apeluje do państw 

członkowskich, by bezzwłocznie 

wprowadziły do swoich konwencji 

podatkowych klauzule zapobiegające 
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opodatkowania dochodów w miejscu ich 

wygenerowania, apeluje do Komisji, aby 

wzmocniła rolę UE na arenie 

międzynarodowej dzięki przyjęciu przez tę 

ostatnią jednolitego stanowiska, i dołożyła 

starań w celu rozwoju wspólnych 

unijnych ram dwustronnych konwencji 

podatkowych oraz stopniowego 

zastąpienia dużej liczby dwustronnych 

indywidualnych konwencji podatkowych 

konwencjami pomiędzy UE a jurysdykcją 

państwa trzeciego; podkreśla, że byłby to 

najbardziej bezpośredni sposób na 
rozwiązanie problemu nabywania korzyści 

umownych; w międzyczasie apeluje do 

państw członkowskich, by bezzwłocznie 

wprowadziły do swoich konwencji 

podatkowych klauzule zapobiegające 

nadużyciom zgodnie z propozycjami 

dotyczącymi erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków; 

nadużyciom zgodnie z propozycjami 

dotyczącymi erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/8 

Poprawka  8 

Bernard Monot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Interpretacja prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach 

2015/2066(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 170 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

170. podkreśla również, że zasada 

jednomyślności w Radzie, dająca każdemu 

państwu członkowskiemu prawo weta, nie 

zachęca do rezygnacji ze status quo na 

rzecz rozwiązania opartego w większej 

mierze na współpracy; apeluje do Komisji, 

aby nie odstępowała od korzystania – w 

stosownych przypadkach – z art. 116 

TFUE, który stanowi: „W przypadku gdy 

Komisja stwierdzi, że różnica między 

przepisami ustawowymi, wykonawczymi 

lub administracyjnymi państw 

członkowskich narusza warunki 

konkurencji w rynku wewnętrznym i 

powoduje w ten sposób zakłócenie, które 

powinno być wyeliminowane, podejmuje 

ona konsultacje z zainteresowanymi 

państwami członkowskimi. Jeśli 

konsultacje te nie doprowadzą do 

porozumienia eliminującego to zakłócenie, 

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc 

zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą, przyjmują w tym celu 

niezbędne dyrektywy [...]”; 

170. podkreśla również, że zasada 

jednomyślności w Radzie, dająca każdemu 

państwu członkowskiemu prawo weta w 

kwestiach podatkowych, jest niezbędną 

cechą ich suwerenności; apeluje do 

Komisji, aby nie odstępowała od 

korzystania – we wszystkich przypadkach, 

lecz szczególnie w dziedzinie 

opodatkowania – z art. 116 TFUE, który 

stanowi: „W przypadku gdy Komisja 

stwierdzi, że różnica między przepisami 

ustawowymi, wykonawczymi lub 

administracyjnymi państw członkowskich 

narusza warunki konkurencji w rynku 

wewnętrznym i powoduje w ten sposób 

zakłócenie, które powinno być 

wyeliminowane, podejmuje ona 

konsultacje z zainteresowanymi państwami 

członkowskimi. Jeśli konsultacje te nie 

doprowadzą do porozumienia 

eliminującego to zakłócenie, Parlament 

Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze 

zwykłą procedurą ustawodawczą, 

przyjmują w tym celu niezbędne 

dyrektywy [...]”; 

Or. en 

 

 


