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Poprawka 1
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0048/2019
David Martin
Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja)
(2018/0093M(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. w odniesieniu do liberalizacji usług 
finansowych przypomina, że umowa 
obejmuje klauzulę wyłączenia 
ostrożnościowego, która umożliwia 
stronom przyjmowanie lub utrzymywanie 
środków ze względów ostrożnościowych, 
a zwłaszcza ochronę deponentów 
i inwestorów, oraz zapewnienie 
integralności i stabilności systemów 
finansowych stron;

8. w odniesieniu do liberalizacji usług 
finansowych przypomina, że umowa 
obejmuje klauzulę wyłączenia 
ostrożnościowego, która umożliwia 
stronom przyjmowanie lub utrzymywanie 
środków ze względów ostrożnościowych, 
a zwłaszcza ochronę deponentów 
i inwestorów, oraz zapewnienie 
integralności i stabilności systemów 
finansowych stron; jest jednak bardzo 
zaniepokojony faktem, że umowa 
o wolnym handlu ogranicza korzystanie 
z ostrożnościowej klauzuli wyłączenia 
w odniesieniu do usług finansowych 
poprzez zastosowanie oceny konieczności;
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Poprawka 2
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0048/2019
David Martin
Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja)
(2018/0093M(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 8a. przypomina, że Singapur jest 
globalnym centrum finansowym; 
w związku z tym wyraża zaniepokojenie, że 
umowa o wolnym handlu zawiera bardzo 
szeroką definicję usług finansowych, 
obejmującą dług publiczny i pozagiełdowe 
rynki instrumentów pochodnych 
i zbywalnych papierów wartościowych, a 
także zakazuje stosowania środków 
zapobiegających zagrożeniom 
systemowym w sektorze finansowym, 
takich jak możliwość ograniczenia 
aktywów instytucji finansowych, 
rozdzielenia banków detalicznych 
i inwestycyjnych, ograniczenia udziałów 
kapitałowych banków tradycyjnych 
w mniej regulowanych instytucjach, 
zezwalania instytucjom finansowym na 
działalność wyłącznie jako jednostki 
zależne lub zezwalania na stosowanie 
instrumentów pochodnych wyłącznie do 
celów ograniczenia ryzyka; podkreśla, że 
zobowiązania UE w zakresie usług 
finansowych mogą niekorzystnie wpływać 
na skuteczność bardziej ostrożnościowych 
rozporządzeń w UE, takich jak 
rozporządzenie w sprawie pojedynczych 
jednostek dominujących, określające 
wymogi kapitałowe dla zagranicznych 
podmiotów o znaczeniu systemowym 
świadczących usługi finansowe;



AM\1176294PL.docx PE635.313v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Or. en



AM\1176294PL.docx PE635.313v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

6.2.2019 A8-0048/3

Poprawka 3
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0048/2019
David Martin
Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja)
(2018/0093M(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 13a. przypomina, że zobowiązania 
w zakresie transgranicznego przepływu 
danych zawarte w rozdziale 8, w tym 
danych dotyczących usług finansowych, 
nie zapewniają dostatecznych 
zabezpieczeń w zakresie prywatności 
danych oraz są niezgodne z unijnym 
systemem ochrony danych; podkreśla, że 
przekonanie, iż handel elektroniczny 
„musi być w pełni zgodny 
z międzynarodowymi standardami 
ochrony danych”, jest całkowicie 
niewystarczające, aby chronić europejskie 
standardy ochrony danych; przypomina, 
że rozdział dotyczący handlu 
elektronicznego nie może wejść w życie, 
dopóki nie zostanie zawarte porozumienie 
w sprawie ochrony danych, które 
podniesie standardy singapurskie do 
poziomu standardów UE i w pełni 
utrzyma w mocy standardy UE;
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Poprawka 4
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0048/2019
David Martin
Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja)
(2018/0093M(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
podpisanie przez Singapur w dniu 21 
czerwca 2017 r. wielostronnego 
porozumienia w sprawie automatycznej 
wymiany informacji o rachunkach 
finansowych (Multilateral Competent 
Authority Agreement – MCAA) w celu 
wdrożenia światowego standardu 
automatycznej wymiany informacji do 
celów podatkowych, jak również 
zawiadomienie OECD przez Singapur 
w dniu 30 czerwca 2017 r. o zamiarze 
uruchomienia automatycznych wymian 
w ramach tego porozumienia ze 
wszystkimi państwami członkowskimi UE, 
z którymi Singapur nie zawarł dwustronnej 
umowy w tym zakresie; zwraca uwagę, że 
Singapur nie widniej ani na czarnej liście, 
ani na liście ostrzegawczej w ramach 
wykazu grupy UE ds. kodeksu 
postępowania, który to wykaz obejmuje 
jurysdykcje niechętne współpracy w 
kwestiach podatkowych, choć Singapur 
jest krytykowany przez niektóre 
organizacje pozarządowe za oferowanie 
przedsiębiorstwom zachęt podatkowych;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
podpisanie przez Singapur w dniu 21 
czerwca 2017 r. wielostronnego 
porozumienia w sprawie automatycznej 
wymiany informacji o rachunkach 
finansowych (Multilateral Competent 
Authority Agreement – MCAA) w celu 
wdrożenia światowego standardu 
automatycznej wymiany informacji do 
celów podatkowych, jak również 
zawiadomienie OECD przez Singapur 
w dniu 30 czerwca 2017 r. o zamiarze 
uruchomienia automatycznych wymian 
w ramach tego porozumienia ze 
wszystkimi państwami członkowskimi UE, 
z którymi Singapur nie zawarł dwustronnej 
umowy w tym zakresie; przypomina 
jednak, że niezależne organizacje 
pozarządowe takie jak Oxfam umieszczają 
Singapur na szarej liście globalnych rajów 
podatkowych oraz że charakter umowy 
o wolnym handlu sprawia, iż odnosi się 
ona głównie do unikania opodatkowania i 
do strategii przenoszenia zysków 
przedsiębiorstw wielonarodowych 
z siedzibą w UE;
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Poprawka 5
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0048/2019
David Martin
Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja)
(2018/0093M(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że w umowie 
o partnerstwie i współpracy między UE 
a Singapurem przewidziano możliwość 
zawieszenia przez UE umowy o wolnym 
handlu w przypadku łamania 
podstawowych praw człowieka przez 
Singapur;

20. zauważa, że w umowie 
o partnerstwie i współpracy między UE 
a Singapurem przewidziano możliwość 
zawieszenia przez UE umowy o wolnym 
handlu w przypadku łamania 
podstawowych praw człowieka przez 
Singapur; przypomina o represyjnym 
charakterze kolejnych rządów Singapuru 
w odniesieniu do wolności prasy – 
kategoria, w której Singapur plasuje się 
na 153. miejscu spośród 175 krajów 
w rankingu Reporterów bez Granic – oraz 
w odniesieniu do wolności politycznej 
i swobód obywatelskich – kategorie, 
w których Singapur plasuje się w niższym 
przedziale rankingów Reporterów bez 
Granic; przypomina ponadto, że 
przedmiotowe postanowienie umowy o 
partnerstwie i współpracy należałoby 
uwzględnić w preambule umowy 
o wolnym handlu oraz że powinno ono 
być objęte mechanizmem rozstrzygania 
sporów przewidzianym w umowie o 
wolnym handlu, aby zapewnić jego 
skuteczne przestrzeganie;
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