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20.3.2019 A8-0170/13

Poprawka 13
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
w imieniu grupy PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i 
unikania opodatkowania
(2018/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 306

Projekt rezolucji Poprawka

306. z niepokojem zauważa, że państwa 
trzecie mogą uchylić niezgodne z 
przepisami mechanizmy podatkowe, lecz 
zastąpić je nowymi, potencjalnie 
szkodliwymi dla UE; podkreśla, że tak 
mogłoby się stać właśnie w przypadku 
Szwajcarii; wzywa Radę, aby jeszcze raz 
dokładnie oceniła Szwajcarię i każde inne 
państwo trzecie147 dokonujące podobnych 
zmian w ustawodawstwie148;

_______________
147 W tym Andorę, Liechtenstein i San 
Marino.
148 Wysłuchanie TAX3 z dnia 
1 października 2018 r. pt. „Stosunki ze 
Szwajcarią w kwestiach podatkowych a 
walka z praniem pieniędzy” oraz wymiana 
poglądów z przewodniczącą Grupy ds. 
Kodeksu Postępowania (opodatkowanie 
działalności gospodarczej) Fabrizią 
Lapecorellą z dnia 10 października 2018 r.

306. z niepokojem zauważa, że państwa 
trzecie mogą uchylić niezgodne z 
przepisami mechanizmy podatkowe, lecz 
zastąpić je nowymi, potencjalnie 
szkodliwymi dla UE; podkreśla, że tak 
mogłoby się stać właśnie w przypadku 
Szwajcarii; wzywa Radę, aby jeszcze raz 
dokładnie oceniła Szwajcarię i każde inne 
państwo trzecie147 dokonujące podobnych 
zmian w ustawodawstwie148;

_______________

W tym Andorę i Liechtenstein
148 Wysłuchanie TAX3 z dnia 
1 października 2018 r. pt. „Stosunki ze 
Szwajcarią w kwestiach podatkowych a 
walka z praniem pieniędzy” oraz wymiana 
poglądów z przewodniczącą Grupy ds. 
Kodeksu Postępowania (opodatkowanie 
działalności gospodarczej) Fabrizią 
Lapecorellą z dnia 10 października 2018 r.
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20.3.2019 A8-0170/14

Poprawka 14
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
w imieniu grupy PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i 
unikania opodatkowania
(2018/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 307 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 307a. z zadowoleniem przyjmuje 
zmieniony unijny wykaz z dnia 12 marca 
2019 r.1a; z zadowoleniem przyjmuje 
publikację szczegółowej oceny zobowiązań 
i reform podjętych przez jurysdykcje, które 
wymieniono w załączniku II, gdy 
5 grudnia 2017 r. opublikowano pierwszy 
unijny wykaz; z zadowoleniem przyjmuje 
fakt, że jurysdykcje, które dotychczas były 
wymienione dotychczas w załączniku II z 
uwagi na zobowiązania podjęte w 2017 r., 
zostały obecnie umieszczone w załączniku 
I ze względu na fakt, że nie 
przeprowadziły odpowiednich reform do 
końca 2018 r. albo w uzgodnionym 
terminie;
_________________
1a Konkluzje Rady z dnia 12 marca 2019 r. 
w sprawie zmienionego unijnego wykazu 
jurysdykcji niechętnych współpracy do 
celów podatkowych.
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20.3.2019 A8-0170/15

Poprawka 15
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
w imieniu grupy PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i 
unikania opodatkowania
(2018/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 312

Projekt rezolucji Poprawka

312. przypomina, że Komisja 
skrytykowała siedem państw 
członkowskich151 – Belgię, Cypr, Węgry, 
Irlandię, Luksemburg, Maltę i Holandię – 
za braki w ich systemach podatkowych, 
które ułatwiają agresywne planowanie 
podatkowe, tłumacząc, że podważają one 
integralność jednolitego rynku 
europejskiego; jest zdania, że jurysdykcje 
te można również uznać za ułatwiające 
agresywne planowanie podatkowe w skali 
światowej;

_____________
151 Sprawozdanie krajowe z 2018 r. 
dotyczące Belgii; Sprawozdanie krajowe z 
2018 r. dotyczące Cypru; Sprawozdanie 
krajowe z 2018 r. dotyczące Węgier; 
Sprawozdanie krajowe z 2018 r. dotyczące 
Irlandii; Sprawozdanie krajowe z 2018 r. 
dotyczące Luksemburga; Sprawozdanie 
krajowe z 2018 r. dotyczące Malty; 
Sprawozdanie krajowe z 2018 r. dotyczące 
Holandii;

312. przypomina, że Komisja 
skrytykowała siedem państw 
członkowskich151 – Belgię, Cypr, Węgry, 
Irlandię, Luksemburg, Maltę i Holandię – 
za braki w ich systemach podatkowych, 
które ułatwiają agresywne planowanie 
podatkowe, tłumacząc, że podważają one 
integralność jednolitego rynku 
europejskiego; jest zdania, że jurysdykcje 
te można również uznać za ułatwiające 
agresywne planowanie podatkowe w skali 
światowej; podkreśla stwierdzenie 
Komisji, że niektóre z wyżej wymienionych 
państw członkowskich w odpowiedzi na 
krytykę ze strony Komisji podjęły 
działania w celu poprawy swoich 
systemów podatkowych151a;
_____________
151 Sprawozdanie krajowe z 2018 r. 
dotyczące Belgii; Sprawozdanie krajowe z 
2018 r. dotyczące Cypru; Sprawozdanie 
krajowe z 2018 r. dotyczące Węgier; 
Sprawozdanie krajowe z 2018 r. dotyczące 
Irlandii; Sprawozdanie krajowe z 2018 r. 
dotyczące Luksemburga; Sprawozdanie 
krajowe z 2018 r. dotyczące Malty; 
Sprawozdanie krajowe z 2018 r. dotyczące 
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Holandii;
151a Sprawozdanie krajowe z 2019 r. 
dotyczące Belgii; Sprawozdanie krajowe z 
2019 r. dotyczące Cypru; Sprawozdanie 
krajowe z 2019 r. dotyczące Węgier; 
Sprawozdanie krajowe z 2019 r. dotyczące 
Irlandii; Sprawozdanie krajowe z 2019 r. 
dotyczące Luksemburga; Sprawozdanie 
krajowe z 2019 r. dotyczące Malty; 
Sprawozdanie krajowe z 2019 r. dotyczące 
Holandii;
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20.3.2019 A8-0170/16

Poprawka 16
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
w imieniu grupy PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i 
unikania opodatkowania
(2018/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 313

Projekt rezolucji Poprawka

313. oczekuje na przegląd unijnego 
wykazu planowany na pierwszy kwartał 
2019 r.; zwraca się do Rady o 
opublikowanie szczegółowej oceny 
zobowiązań podjętych przez jurysdykcje, 
które wyraziły chęć przeprowadzenia 
reform i zostały wymienione w załączniku 
II, gdy 5 grudnia 2017 r. opublikowano 
pierwszy unijny wykaz; domaga się, aby 
jurysdykcje wymienione w załączniku II z 
uwagi na zobowiązania podjęte w 2017 r. 
zostały umieszczone w załączniku I, jeżeli 
nie przeprowadziły odpowiednich reform 
do końca 2018 r. albo w uzgodnionym 
terminie;

313. zwraca się do Rady o 
opublikowanie szczegółowej oceny 
zobowiązań podjętych przez jurysdykcje, 
które wyraziły chęć przeprowadzenia 
reform i zostały wymienione w załączniku 
II, gdy 5 grudnia 2017 r. opublikowano 
pierwszy unijny wykaz;
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20.3.2019 A8-0170/17

Poprawka 17
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
w imieniu grupy PPE
Jeppe Kofod, Peter Simon
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i 
unikania opodatkowania
(2018/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 320

Projekt rezolucji Poprawka

320. apeluje do europejskich instytucji 
finansowych153 o rozważenie stosowania 
wzmocnionych i ulepszonych środków 
należytej staranności wobec 
poszczególnych projektów w 
jurysdykcjach wymienionych w załączniku 
II do unijnego wykazu, by nie dopuścić do 
sytuacji, w której środki unijne będą 
inwestowane w podmioty w państwach 
trzecich nieprzestrzegających unijnych 
norm podatkowych lub będą przez te 
podmioty przepływać; przyjmuje do 
wiadomości zapowiedzianą przez EBI 
nową politykę w zakresie jurysdykcji 
nieprzestrzegających przepisów i apeluje o 
regularne aktualizowanie tej polityki oraz 
uwzględnienie w niej surowszych 
wymogów zgodnych z unijnymi normami;

_______________
153 Mianowicie do Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju.

320. apeluje do europejskich instytucji 
finansowych153 o rozważenie stosowania 
wzmocnionych i ulepszonych środków 
należytej staranności wobec 
poszczególnych projektów w 
jurysdykcjach wymienionych w załączniku 
II do unijnego wykazu, by nie dopuścić do 
sytuacji, w której środki unijne będą 
inwestowane w podmioty w państwach 
trzecich nieprzestrzegających unijnych 
norm podatkowych lub będą przez te 
podmioty przepływać; zwraca uwagę, że 
EBI zatwierdził swoją zmienioną politykę 
wobec jurysdykcji słabo uregulowanych, 
nieprzejrzystych i niechętnych współpracy 
oraz politykę dotyczącą dobrego 
zarządzania w kwestiach podatkowych, i 
apeluje o regularne aktualizowanie tej 
polityki oraz uwzględnienie w niej 
surowszych wymogów dotyczących 
przejrzystości zgodnych z unijnymi 
normami; wzywa EBI do opublikowania 
tej polityki jak najszybciej po jej przyjęciu; 
apeluje o zapewnienie wszystkim 
europejskim instytucjom finansowym 
równych warunków działania i takiego 
samego poziomu standardów;
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_______________
153 Mianowicie do Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju.
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