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18.11.2015 A8-0317/14 

Poprawka  14 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, 

Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 AA 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AA. mając na uwadze, że szkodliwe 

praktyki podatkowe można powiązać do 

pewnego stopnia z co najmniej jednym z 

następujących niepożądanych skutków: 

brak przejrzystości, arbitralna 

dyskryminacja, zakłócenia konkurencji i 

nierówne warunki działania na rynku 

wewnętrznym i poza nim, wpływ na 

integralność jednolitego rynku, naruszenie 

sprawiedliwości, stabilności i zasadności 

systemu podatkowego, większe 

opodatkowanie mniej mobilnych 

czynników ekonomicznych, nasilenie się 

nierówności gospodarczych, nieuczciwa 

konkurencja między państwami, erozja 

bazy podatkowej, społeczne 

niezadowolenie, nieufność i deficyt 

demokratyczny; 

AA. mając na uwadze, że szkodliwe 

praktyki podatkowe można powiązać do 

pewnego stopnia z co najmniej jednym z 

następujących niepożądanych skutków: 

brak przejrzystości, arbitralna 

dyskryminacja, zakłócenia konkurencji i 

nierówne warunki działania na rynku 

wewnętrznym i poza nim, wpływ na 

integralność jednolitego rynku, naruszenie 

sprawiedliwości, stabilności i zasadności 

systemu podatkowego, większe 

opodatkowanie mniej mobilnych 

czynników ekonomicznych, nasilenie się 

nierówności gospodarczych, nieuczciwa 

konkurencja między państwami, erozja 

bazy podatkowej, społeczne 

niezadowolenie, nieufność i deficyt 

demokratyczny; mając na uwadze, że 

szkodliwe praktyki podatkowe mogą 

służyć jako narzędzie do unikania 

opodatkowania przez osoby majętne i 

uzyskujące wysokie dochody; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/15 

Poprawka  15 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 AC 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AC. mając na uwadze, że jego właściwa 

komisja specjalna utworzona w dniu 26 

lutego 2015 r. odbyła 14 posiedzeń, w 

czasie których przesłuchała 

przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a 

Junckera, komisarz ds. konkurencji 

Margrethe Vestager, komisarza do spraw 

gospodarczych i finansowych, podatków i 

ceł Pierre’a Moscoviciego, urzędującego 

przewodniczącego Rady Pierre’a 

Gramegnę, ministrów finansów Francji – 

Michela Sapin, Niemiec – Wolfganga 

Schäuble, Włoch – Piera Carla Padoana i 

Hiszpanii Luisa de Guindosa, 

przedstawicieli OECD, a także 

demaskatorów, dziennikarzy śledczych, 

ekspertów, przedstawicieli środowisk 

akademickich, korporacji 

wielonarodowych, stowarzyszeń 

zawodowych, związków zawodowych, 

organizacji pozarządowych i posłów do 

parlamentów narodowych UE (zob. 

załącznik I); mając na uwadze, że 

delegacje komisji TAXE udały się do 

Szwajcarii w celu zbadania specyficznych 

aspektów dotyczących państw trzecich 

zgodnie z przyznanym jej mandatem, a 

także do następujących państw 

AC. mając na uwadze, że jego właściwa 

komisja specjalna utworzona w dniu 26 

lutego 2015 r. odbyła 14 posiedzeń, w 

czasie których przesłuchała 

przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a 

Junckera, komisarz ds. konkurencji 

Margrethe Vestager, komisarza do spraw 

gospodarczych i finansowych, podatków i 

ceł Pierre’a Moscoviciego, urzędującego 

przewodniczącego Rady Pierre’a 

Gramegnę, ministrów finansów Francji – 

Michela Sapin, Niemiec – Wolfganga 

Schäuble, Włoch – Piera Carla Padoana i 

Hiszpanii Luisa de Guindosa, 

przedstawicieli OECD, a także 

demaskatorów, dziennikarzy śledczych, 

ekspertów, przedstawicieli środowisk 

akademickich, korporacji 

wielonarodowych, stowarzyszeń 

zawodowych, związków zawodowych, 

organizacji pozarządowych i posłów do 

parlamentów narodowych UE (zob. 

załącznik I); mając na uwadze, że 

delegacje komisji TAXE udały się do 

Szwajcarii w celu zbadania specyficznych 

aspektów dotyczących państw trzecich 

zgodnie z przyznanym jej mandatem, a 

także do następujących państw 
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członkowskich w celach informacyjnych: 

Belgii, Luksemburga, Irlandii, Królestwa 

Niderlandów i Zjednoczonego Królestwa; 

mając na uwadze, że zorganizowano także 

posiedzenia z przedstawicielami rządu 

Gibraltaru i Bermudów; 

członkowskich w celach informacyjnych: 

Belgii, Luksemburga, Irlandii, Królestwa 

Niderlandów i Zjednoczonego Królestwa; 

mając na uwadze, że zorganizowano także 

posiedzenia z przedstawicielami rządu 

Gibraltaru i Bermudów; mając na uwadze, 

że wszystkie te działania – choć pozwoliły 

na uzyskanie różnorodnych i cennych 

spostrzeżeń na temat systemów i praktyk 

podatkowych stosowanych w całej UE – 

nie wyjaśniły wszystkich istotnych 

aspektów, w tym utrzymujących się 

niespójności w wypowiedziach 

przewodniczącego Komisji Jeana-

Claude’a Junckera odnoszących się do 

podnoszonej od dawna kwestii tajnej 

strony sprawozdania Kreckégo; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/16 

Poprawka  16 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 AD 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

AD. mając na uwadze, że prace komisji 

zostały utrudnione ze względu na to, że 

szereg państw członkowskich oraz Rada 

nie udzieliły na czas odpowiedzi (patrz 

załącznik II), a także nie przekazały 

wszystkich wymaganych dokumentów lub 

udzielały jedynie odpowiedzi 

grzecznościowych bez konkretnego 

odniesienia do treści złożonych wniosków; 

mając na uwadze, że z 17 zaproszonych 

korporacji wielonarodowych (nie licząc 

firm audytorskich i firm prowadzących 

doradztwo podatkowe) 15 zgodziło się 

stanąć przed komisją (patrz załącznik III); 

mając na uwadze, że Komisja Europejska 

nie współpracowała w pełni i nie przesłała 

wszystkich dokumentów roboczych i 

nieoficjalnych notatek z posiedzeń 

dotyczących kodeksu postępowania, a 

zaproponowała jedynie – ze względu na 

nieustępliwość niektórych państw 

członkowskich – ograniczoną procedurę 

konsultacji; mając na uwadze, że w 

związku z tym konieczne jest przedłużenie 

mandatu komisji; 

AD. mając na uwadze, że prace komisji 

zostały utrudnione ze względu na to, że 

szereg państw członkowskich oraz Rada 

nie udzieliły na czas odpowiedzi (patrz 

załącznik II), a także nie przekazały 

wszystkich wymaganych dokumentów lub 

udzielały jedynie odpowiedzi 

grzecznościowych bez konkretnego 

odniesienia do treści złożonych wniosków; 

mając na uwadze, że z 17 zaproszonych 

korporacji wielonarodowych (nie licząc 

firm audytorskich i firm prowadzących 

doradztwo podatkowe) 15 zgodziło się 

stanąć przed komisją (patrz załącznik III), 

przy czym 11 z nich uczyniło to dopiero po 

ponownych zaproszeniach i 

zdecydowanych naciskach; mając na 

uwadze, że Komisja Europejska nie 

współpracowała w pełni i nie przesłała 

wszystkich dokumentów roboczych i 

nieoficjalnych notatek z posiedzeń 

dotyczących kodeksu postępowania, ani 

nie udostępniła komisji bazy danych, 

którą utworzyła do celów wewnętrznych i 

która obejmuje wszystkie systemy 

podatkowe w UE uznawane za 

potencjalnie szkodliwe, a zaproponowała 

jedynie – między innymi ze względu na 
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nieustępliwość niektórych państw 

członkowskich – ograniczoną procedurę 

konsultacji, podczas których wiele 

kluczowych informacji pozostało 

utajnionych; mając na uwadze, że w 

związku z tym konieczne było jednokrotne 

przedłużenie mandatu komisji, a 

wymienione braki będą wymagały 

kolejnego przedłużenia mandatu; mając 

na uwadze, że na zakończenie mandatu 

należy opublikować ostateczne 

sprawozdanie komisji TAXE w celu 

uzupełnienia tego okresowego 

sprawozdania; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/17 

Poprawka  17 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3a. jest jednak zaniepokojony bliskimi 

powiązaniami między organami 

podatkowymi a prywatnymi korporacjami 

w niektórych państwach członkowskich, 

skutkującymi często orzeczeniami ad hoc i 

karami dla prywatnych korporacji, które 

nie chronią publicznego interesu, 

wspierając unikanie opodatkowania; 

podkreśla potrzebę zwiększenia 

niezależności organów podatkowych 

względem interesów korporacji, nie 

osłabiając ich politycznej 

odpowiedzialności i demokratycznej 

rozliczalności przed krajowymi rządami i 

parlamentami; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/18 

Poprawka  18 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 90 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  90a. zwraca w tym kontekście uwagę na 

ostatnie doniesienia medialne, według 

których kilka państw członkowskich 

czynnie blokowało postępy w 

ograniczaniu szkodliwych praktyk 

podatkowych na forum Rady, szczególnie 

w związku z korzystnym opodatkowaniem 

dochodów z patentów, a ponadto wzywa 

do dalszego zbadania politycznej 

odpowiedzialności za takie przypadki, 

również w odniesieniu do 

przewodniczącego Eurogrupy Jeroena 

Dijsselbloema oraz przewodniczącego 

Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a 

Junckera; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/19 

Poprawka  19 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 118 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

118. w oczekiwaniu na przyjęcie pełnej 

CCCTB i jej pełnego wdrożenia na 

szczeblu UE wzywa Komisję do podjęcia 

natychmiastowych działań celem 

zapewnienia skutecznego opodatkowania, 

zmniejszenia przenoszenia zysków 

(głównie za pomocą ustalania cen 

transferowych), przygotowania, w 

oczekiwaniu na konsolidację, 

przejściowego systemu potrącenia 

transgranicznych zysków i strat, który 

powinien mieć charakter tymczasowy oraz 

zawierać dostateczne gwarancje, że nie 

stworzy on żadnych dalszych okazji dla 

agresywnego planowania podatkowego, a 

także do wprowadzenia odpowiednich i 

skutecznych klauzul zapobiegających 

nadużyciom we wszystkich 

przedmiotowych dyrektywach; apeluje do 

Komisji o sprawdzenie, czy obowiązujące 

dyrektywy i dotychczasowe projekty 

dyrektyw dotyczące prawa podatkowego i 

prawa spółek są odpowiednie z punktu 

widzenia egzekwowania skutecznego 

opodatkowania; wzywa Radę do 

przygotowania się do szybkiego przyjęcia 

tych przepisów; podkreśla, że aby w pełni 

osiągnąć jeden z celów, jakim jest 

118. w oczekiwaniu na przyjęcie pełnej 

CCCTB i jej pełnego wdrożenia na 

szczeblu UE wzywa Komisję do podjęcia 

natychmiastowych działań celem 

zapewnienia skutecznego opodatkowania, 

zmniejszenia przenoszenia zysków 

(głównie za pomocą ustalania cen 

transferowych) i wprowadzenia 

odpowiednich i skutecznych klauzul 

zapobiegających nadużyciom we 

wszystkich przedmiotowych dyrektywach; 

apeluje do Komisji o sprawdzenie, czy 

obowiązujące dyrektywy i dotychczasowe 

projekty dyrektyw dotyczące prawa 

podatkowego i prawa spółek są 

odpowiednie z punktu widzenia 

egzekwowania skutecznego 

opodatkowania; wzywa Radę do 

przygotowania się do szybkiego przyjęcia 

tych przepisów; podkreśla, że aby w pełni 

osiągnąć jeden z celów, jakim jest 

ograniczenie biurokracji, stosowaniu 

wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania powinno towarzyszyć 

wdrożenie wspólnych zasad 

rachunkowości oraz odpowiednia 

harmonizacja praktyk administracyjnych w 

kwestiach podatkowych; 
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ograniczenie biurokracji, stosowaniu 

wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania powinno towarzyszyć 

wdrożenie wspólnych zasad 

rachunkowości oraz odpowiednia 

harmonizacja praktyk administracyjnych w 

kwestiach podatkowych; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/20 

Poprawka  20 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 136 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

136. wzywa również państwa 

członkowskie, aby wprowadziły szerszy, 

dostępny dla ich organów podatkowych 

system sprawozdawczości w odniesieniu 

do poszczególnych państw, w oparciu o 

standard OECD oraz z bardziej 

szczegółowymi informacjami takimi jak 

zwroty od podatku oraz transakcje 

wewnątrz grupy; podkreśla, że obok 

przekazywania przez przedsiębiorstwa 

innym administracjom podatkowym 

informacji podatkowych powinno być 

uzupełnione poprawą ram w zakresie 

rozstrzygania sporów w celu 

sprecyzowania stosownych praw i unikania 

wszelkich negatywnych skutków 

ubocznych; podkreśla, że w odniesieniu do 

administracji podatkowych państw trzecich 

informacje powinny być przekazywane 

organom jedynie tych państw, które 

dysponują rozwiązaniami równoważnymi z 

rozwiązaniami przewidzianymi w unijnej 

konwencji arbitrażowej; domaga się 

rozwoju zharmonizowanych standardów 

rachunkowości umożliwiających, w 

szczególności większy poziom 

szczegółowości informacji na temat opłat 

licencyjnych; 

136. wzywa również państwa 

członkowskie, aby wprowadziły szerszy, 

dostępny dla ich organów podatkowych 

system sprawozdawczości w odniesieniu 

do poszczególnych państw, w oparciu o 

standard OECD oraz z bardziej 

szczegółowymi informacjami takimi jak 

zwroty od podatku oraz transakcje 

wewnątrz grupy; podkreśla, że obok 

przekazywania przez przedsiębiorstwa 

innym administracjom podatkowym 

informacji podatkowych powinno być 

uzupełnione poprawą ram w zakresie 

rozstrzygania sporów w celu 

sprecyzowania stosownych praw i unikania 

wszelkich negatywnych skutków 

ubocznych; podkreśla, że w odniesieniu do 

administracji podatkowych państw trzecich 

informacje powinny być przekazywane 

organom jedynie tych państw, które 

dysponują rozwiązaniami równoważnymi z 

rozwiązaniami przewidzianymi w unijnej 

konwencji arbitrażowej; domaga się 

rozwoju zharmonizowanych standardów 

rachunkowości umożliwiających, w 

szczególności większy poziom 

szczegółowości informacji na temat opłat 

licencyjnych; podkreśla, że 

zharmonizowane unijne zasady 
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rachunkowości w kwestiach podatkowych 

nie powinny opierać się na 

międzynarodowych standardach 

sprawozdawczości finansowej (MSSF), 

lecz na prawdziwie unijnym zbiorze 

przepisów, zapewniających równowagę 

między elastycznością a potencjalnie 

negatywnymi skutkami zwiększonego 

marginesu swobody dla podatników 

podczas obliczania kluczowych wartości, 

takich jak dochody i wydatki; 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

143. domaga się, aby Komisja rozważyła 

szereg narzędzi, które miałyby zapewnić 

taką ochronę przed nieuzasadnionymi 

postępowaniami karnymi, sankcjami 

gospodarczymi i aktami dyskryminacji, 

gwarantując jednocześnie ochronę 

poufności i tajemnic handlowych; zwraca 

w tym kontekście uwagę na przykład 

amerykańskiej ustawy Dodda-Franka, na 

mocy której demaskatorzy nie tylko 

otrzymują wynagrodzenie za przekazanie 

władzom istotnych informacji, ale również 

ochronę przed ściganiem i utratą pracy, 

pamiętając, że takie wynagrodzenie nie 

powinno stanowić zachęty do publikacji 

szczególnie chronionych informacji 

biznesowych; proponuje utworzenie 

niezależnego europejskiego organu z 

zadaniem zbierania takich informacji i 

prowadzenia dochodzeń, jak również 

paneuropejskiego wspólnego funduszu na 

rzecz demaskatorów, by zagwarantować, 

że demaskatorzy otrzymają odpowiednią 

pomoc finansową w oparciu o mechanizm 

pobierania proporcjonalnej części środków 

odzyskanych lub wpłaconych z tytułu kar 

finansowych; uważa, że demaskatorom 

powinno się również zapewnić ochronę w 
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przypadkach gdy, po poinformowaniu 

właściwych władz na szczeblu krajowym 

lub UE i w związku z brakiem reakcji z w 

ciągu miesiąca, podadzą oni posiadane 

informacje do publicznej wiadomości; 

przypadkach gdy, po poinformowaniu 

właściwych władz na szczeblu krajowym 

lub UE i w związku z brakiem reakcji z w 

ciągu miesiąca, podadzą oni posiadane 

informacje do publicznej wiadomości; 

wzywa Komisję do zapewnienia w 

dyrektywie w sprawie tajemnicy 

handlowej kompleksowej ochrony 

demaskatorów i dziennikarzy w oparciu o 

zalecenia zawarte w niniejszym 

sprawozdaniu; 

Or. en 

 

 


