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9.12.2015 A8-0349/14 

Poprawka  14 

Luděk Niedermayer 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób 

prawnych 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Motyw AR – litera i 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(i) mając na uwadze, że większa 

przejrzystość działalności dużych 

korporacji wielonarodowych, w 

szczególności w odniesieniu do osiąganych 

zysków, podatków płaconych od zysków, 

otrzymanych odliczeń i zwrotów podatku, 

liczby pracowników i posiadanych 

aktywów, ma istotne znaczenie dla 

zagwarantowania, że administracje 

podatkowe będą skutecznie 

przeciwdziałały BEPS; mając na uwadze, 

że należy osiągnąć właściwą równowagę 

między przejrzystością, ochroną danych 

osobowych i tajemnicą handlową, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu skutków dla 

mniejszych przedsiębiorstw; mając na 

uwadze, że jednym z podstawowych 

elementów tej przejrzystości jest 

sprawozdawczość w odniesieniu do 

poszczególnych państw; mając na uwadze, 

że podstawą wszelkich propozycji UE 

dotyczących takiej sprawozdawczości 

powinien być w pierwszej kolejności 

model OECD; mając na uwadze, że Unia 

może wyjść w swoich działaniach poza 

wytyczne OECD i uczynić 

sprawozdawczość w odniesieniu do 

poszczególnych państw obowiązkową i 

publiczną, a Parlament Europejski 

głosował za pełną publiczną 

sprawozdawczością w odniesieniu do 

(i) mając na uwadze, że większa 

przejrzystość działalności dużych 

korporacji wielonarodowych, w 

szczególności w odniesieniu do osiąganych 

zysków, podatków płaconych od zysków, 

otrzymanych odliczeń i zwrotów podatku, 

liczby pracowników i posiadanych 

aktywów, ma istotne znaczenie dla 

zagwarantowania, że administracje 

podatkowe będą skutecznie 

przeciwdziałały BEPS; mając na uwadze, 

że należy osiągnąć właściwą równowagę 

między przejrzystością, ochroną danych 

osobowych i tajemnicą handlową, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu skutków dla 

mniejszych przedsiębiorstw; mając na 

uwadze, że jednym z podstawowych 

elementów tej przejrzystości jest 

sprawozdawczość w odniesieniu do 

poszczególnych państw; podkreśla, że 

wymogi dotyczące przejrzystości powinny 

być opracowane i wdrożone w taki sposób, 

aby w ich wyniku przedsiębiorstwa UE nie 

znalazły się w niekorzystnej sytuacji pod 

względem konkurencji; mając na uwadze, 

że podstawą wszelkich propozycji UE 

dotyczących takiej sprawozdawczości 

powinien być w pierwszej kolejności 

model OECD; mając na uwadze, że Unia 

może wyjść w swoich działaniach poza 

wytyczne OECD i uczynić 
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poszczególnych państw w przyjętych w 

dniu 8 lipca 2015 r.
3
 poprawkach do 

wniosku dotyczącego zmienionej 

dyrektywy w sprawie praw 

przysługujących akcjonariuszom; mając na 

uwadze, że w okresie od 17 czerwca do 9 

września 2015 r. Komisja Europejska 

przeprowadziła konsultacje w tej sprawie 

w celu zbadania różnych sposobów 

wprowadzenia sprawozdawczości w 

odniesieniu do poszczególnych państw
4
; 

mając na uwadze, że 88% podmiotów, 

które udzieliły publicznej odpowiedzi w 

ramach tych konsultacji, opowiedziało się 

za publicznym ujawnianiem przez 

przedsiębiorstwa informacji dotyczących 

podatków; 

__________________ 

3
 Teksty przyjęte z dnia 8.7.2015 r., 

P8_TA(2015)0257. 
4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

sprawozdawczość w odniesieniu do 

poszczególnych państw obowiązkową i 

publiczną, a Parlament Europejski 

głosował za pełną publiczną 

sprawozdawczością w odniesieniu do 

poszczególnych państw w przyjętych w 

dniu 8 lipca 2015 r.
3
 poprawkach do 

mandatu negocjacyjnego w sprawie 
wniosku dotyczącego zmienionej 

dyrektywy w sprawie praw 

przysługujących akcjonariuszom; mając na 

uwadze, że w okresie od 17 czerwca do 9 

września 2015 r. Komisja Europejska 

przeprowadziła konsultacje w tej sprawie 

w celu zbadania różnych sposobów 

wprowadzenia sprawozdawczości w 

odniesieniu do poszczególnych państw
4
; 

mając na uwadze, że 88% podmiotów, 

które udzieliły publicznej odpowiedzi w 

ramach tych konsultacji, opowiedziało się 

za publicznym ujawnianiem przez 

przedsiębiorstwa informacji dotyczących 

podatków; mając na uwadze, że MŚP i 

spółki o średniej kapitalizacji niebędące 

korporacjami wielonarodowymi powinny 

być zwolnione z tego obowiązku; 

__________________ 

3
 Teksty przyjęte z dnia 8.7.2015 r., 

P8_TA(2015)0257. 
4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm 

 

Or. en 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm
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9.12.2015 A8-0349/15 

Poprawka  15 

Luděk Niedermayer 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób 

prawnych 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – zalecenie A1 – wprowadzenie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Parlament Europejski wzywa raz jeszcze 

Komisję Europejską, aby do pierwszego 

kwartału 2016 r. podjęła wszelkie 

niezbędne kroki w celu wprowadzenia 

obowiązku kompleksowej publicznej 

sprawozdawczości korporacji 

wielonarodowych w podziale na kraje w 

odniesieniu do wszystkich sektorów.  

Parlament Europejski wzywa raz jeszcze 

Komisję Europejską, aby do pierwszego 

kwartału 2016 r. podjęła wszelkie 

niezbędne kroki w celu wprowadzenia 

obowiązku kompleksowej publicznej 

sprawozdawczości korporacji 

wielonarodowych w podziale na kraje w 

odniesieniu do wszystkich sektorów, i raz 

jeszcze podkreśla, że MŚP i spółki o 

średniej kapitalizacji niebędące 

korporacjami wielonarodowymi powinny 

być zwolnione z tego obowiązku. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/16 

Poprawka  16 

Luděk Niedermayer 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób 

prawnych 

2015/2010(INL) 

Projekt rezolucji 

Załącznik – zalecenie A1 – tiret drugie – nowy punkt po punkcie drugim 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 o wpływ wymogów w zakresie większej 

przejrzystości na konkurencyjność firm z 

UE względem konkurentów spoza UE; 

Or. en 

 

 


