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Projekt rezolucji
Ustęp 235

Projekt rezolucji Poprawka

235. apeluje o przeprowadzenie oceny 
długoterminowych celów służących 
polepszeniu ram prawnych z zakresu 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu, o której 
wspomniano w „Dokumencie 
otwierającym debatę na temat możliwych 
elementów planu działania dotyczącego 
sprawnej współpracy między organami 
nadzoru w zakresie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy oraz organami nadzoru 
ostrożnościowego w Unii Europejskiej”126, 
m.in. celu utworzenia na poziomie UE 
mechanizmu lepszej koordynacji 
działalności organów nadzorujących 
instytucje finansowe w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, zwłaszcza w 
sytuacjach, gdy istnieją obawy, że ww. 
procedery mogą mieć zasięg 
transgraniczny, a także celu ewentualnej 
centralizacji nadzoru w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy w 
ramach istniejącego lub nowego organu 
Unii uprawnionego do egzekwowania 
zharmonizowanych przepisów oraz praktyk 
w państwach członkowskich; uważa, że w 
przypadku ustanowienia tego mechanizmu 
należy przeznaczyć na niego wystarczające 
zasoby ludzkie i finansowe, tak aby jego 

235. apeluje o przeprowadzenie oceny 
długoterminowych celów służących 
polepszeniu ram prawnych z zakresu 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu, o której 
wspomniano w „Dokumencie 
otwierającym debatę na temat możliwych 
elementów planu działania dotyczącego 
sprawnej współpracy między organami 
nadzoru w zakresie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy oraz organami nadzoru 
ostrożnościowego w Unii Europejskiej”126, 
m.in. celu utworzenia na poziomie UE 
mechanizmu lepszej koordynacji 
działalności organów nadzorujących 
instytucje finansowe w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, zwłaszcza w 
sytuacjach, gdy istnieją obawy, że ww. 
procedery mogą mieć zasięg 
transgraniczny, a także celu ewentualnej 
centralizacji nadzoru w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy w 
ramach istniejącego lub nowego organu 
Unii uprawnionego do egzekwowania 
zharmonizowanych przepisów oraz praktyk 
w państwach członkowskich; popiera 
dalsze wysiłki na rzecz centralizacji 
nadzoru w zakresie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i uważa, że w przypadku 
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zadania mogły być skutecznie realizowane;

__________________
126 Reflection paper on possible elements 
of a Roadmap for seamless cooperation 
between Anti Money Laundering and 
Prudential Supervisors in the European 
Union, 31 sierpnia 2018 r.

ustanowienia takiego mechanizmu należy 
przeznaczyć na niego wystarczające 
zasoby ludzkie i finansowe, tak aby jego 
zadania mogły być skutecznie realizowane;

__________________
126 Reflection paper on possible elements 
of a Roadmap for seamless cooperation 
between Anti Money Laundering and 
Prudential Supervisors in the European 
Union, 31 sierpnia 2018 r.

Or. en

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
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Projekt rezolucji
Ustęp 303

Projekt rezolucji Poprawka

303. z zadowoleniem przyjmuje ostatnie 
wyjaśnienia Grupy ds. Kodeksu 
Postępowania na temat kryteriów 
sprawiedliwego opodatkowania, a 
zwłaszcza braku istoty ekonomicznej w 
przypadku jurysdykcji o zerowych lub 
zbliżonych do zera stawkach podatku 
dochodowego od osób prawnych; apeluje 
do państw członkowskich, by dążyły do 
stopniowej poprawy kryteriów 
umieszczania w unijnym wykazie, 
uwzględniając w nich wszystkie szkodliwe 
praktyki podatkowe144;

__________________
144 Prace nad kryteriami sprawiedliwego 
opodatkowania 2.1 i 2.2 z konkluzji Rady 
nr 14166/16 z 8 listopada 2016 r.

303. z zadowoleniem przyjmuje ostatnie 
wyjaśnienia Grupy ds. Kodeksu 
Postępowania na temat kryteriów 
sprawiedliwego opodatkowania, a 
zwłaszcza braku istoty ekonomicznej w 
przypadku jurysdykcji o zerowych lub 
zbliżonych do zera stawkach podatku 
dochodowego od osób prawnych; apeluje 
do państw członkowskich, by dążyły do 
stopniowej poprawy kryteriów 
umieszczania w unijnym wykazie, aby 
objąć nimi wszystkie szkodliwe praktyki 
podatkowe144, przede wszystkim poprzez 
uwzględnienie szczegółowej analizy 
ekonomicznej dotyczącej ułatwiania 
unikania opodatkowania oraz zerowej 
stawki podatku lub braku podatku 
dochodowego od osób prawnych jako 
samodzielnego kryterium;

__________________
144 Prace nad kryteriami sprawiedliwego 
opodatkowania 2.1 i 2.2 z konkluzji Rady 
nr 14166/16 z 8 listopada 2016 r.

Or. en

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/pl/pdf
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Projekt rezolucji
Ustęp 310

Projekt rezolucji Poprawka

310. przypomina analizę badawczą, z 
której wynika, że unikanie opodatkowania 
za pośrednictwem 6 państw członkowskich 
UE prowadzi do utraty 42,8 mld EUR 
dochodów podatkowych w pozostałych 22 
państwach członkowskich150, co oznacza, 
że pozycja płatnicza netto tych 6 państw 
może zostać obniżona o kwotę strat, jakie 
powodują one w podstawie opodatkowania 
innych państw członkowskich;

__________________
150 W pierwszej części publikacji „The 
missing profits of nations” [Brakujące 
zyski narodów] jej autorzy, T. Tørsløv, L. 
Wier i G. Zucman, sugerują, że według 
nowoczesnych modeli 
makroekonomicznych i danych z 
opublikowanego ostatnio bilansu 
płatniczego luka w światowych dochodach 
podatkowych wynosi około 200 mld USD 
rocznie, a BIZ dokonywane za 
pośrednictwem rajów podatkowych 
wynoszą od 10 do 30 % wszystkich BIZ. 
Liczby te są znacznie wyższe niż 
wcześniejsze szacunki przygotowywane 
przy użyciu innych metod.

310. przypomina analizę badawczą, z 
której wynika, że unikanie opodatkowania 
za pośrednictwem 6 państw członkowskich 
UE prowadzi do utraty 42,8 mld EUR 
dochodów podatkowych w pozostałych 22 
państwach członkowskich150, co oznacza, 
że pozycja płatnicza netto tych 6 państw 
może zostać obniżona o kwotę strat, jakie 
powodują one w podstawie opodatkowania 
innych państw członkowskich; zwraca 
uwagę, że np. Holandia obciąża Unię jako 
całość kosztem netto w wysokości 11,2 mld 
EUR, co oznacza, że kraj ten pozbawia 
inne państwa członkowskie dochodów 
podatkowych z korzyścią dla korporacji 
wielonarodowych i ich akcjonariuszy;
__________________
150 W pierwszej części publikacji „The 
missing profits of nations” [Brakujące 
zyski narodów] jej autorzy, T. Tørsløv, L. 
Wier i G. Zucman, sugerują, że według 
nowoczesnych modeli 
makroekonomicznych i danych z 
opublikowanego ostatnio bilansu 
płatniczego luka w światowych dochodach 
podatkowych wynosi około 200 mld USD 
rocznie, a BIZ dokonywane za 
pośrednictwem rajów podatkowych 
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wynoszą od 10 do 30 % wszystkich BIZ. 
Liczby te są znacznie wyższe niż 
wcześniejsze szacunki przygotowywane 
przy użyciu innych metod.

Or. en
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Projekt rezolucji
Ustęp 312
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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, że Komisja 
przyznała, iż niektóre z wyżej 
wymienionych państw członkowskich w 
odpowiedzi na krytykę ze strony Komisji 
podjęły działania w celu poprawy swoich 
systemów podatkowych1a; zwraca uwagę, 
że w jednej z niedawnych analiz1b 
stwierdzono, że pięć państw 
członkowskich UE to raje podatkowe dla 
przedsiębiorstw: Cypr, Irlandia, 
Luksemburg, Malta i Holandia; 
podkreśla, że kryteria i metody 
zastosowane przy wyborze tych państw 
członkowskich obejmowały kompleksową 
ocenę ich szkodliwych praktyk 
podatkowych, środków ułatwiających 
agresywne planowanie podatkowe oraz 
zakłóceń przepływów gospodarczych w 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
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oparciu o dane Eurostatu, w tym 
kombinację takich czynników jak wysokie 
przychodzące i wychodzące bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, opłaty licencyjne, 
odsetki i dywidendy; wzywa Komisję do 
uznania co najmniej tych pięciu państw 
członkowskich za raje podatkowe w UE do 
czasu wdrożenia istotnych reform 
podatkowych;
__________________
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.
1a Zob. 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; 
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fi
le_import/2019-european-semester-
country-report-netherlands_en_0.pdf )
1b 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf

