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Poprawka 1
Monica Luisa Macovei

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

wskazuje, że w ujęciu ogólnym całkowity 
koszt uchylania się od opodatkowania w 
UE jest wyższy niż suma budżetów na 
opiekę zdrowotną w Unii, oraz że jeżeli w 
całej UE zwalczyłoby się uchylanie się od 
opodatkowania, deficyty można by spłacić 
w zaledwie 8,8 lat*;

wskazuje, że zgodnie z szacunkami 
sporządzonymi przez Komisję UE co roku 
traci ok. 1 bln EUR z powodu uchylania 
się od płacenia podatków i unikania 
opodatkowania; podkreśla, że w ujęciu 
ogólnym całkowity koszt uchylania się od 
opodatkowania w UE jest wyższy niż suma 
budżetów na opiekę zdrowotną w Unii oraz 
że jeżeli w całej UE udałoby się zapobiec 
uchylaniu się od opodatkowania, deficyt 
we wszystkich krajach UE można by 
spłacić w ciągu zaledwie 8,8 lat1;

Or. en

Poprawka 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

wskazuje, że w ujęciu ogólnym całkowity 
koszt uchylania się od opodatkowania w 
UE jest wyższy niż suma budżetów na 
opiekę zdrowotną w Unii, oraz że jeżeli w 
całej UE zwalczyłoby się uchylanie się od 
opodatkowania, deficyty można by spłacić 
w zaledwie 8,8 lat*;

wskazuje, że w ujęciu ogólnym całkowity 
koszt uchylania się od opodatkowania i 
unikania podatków w UE jest wyższy niż 
suma budżetów na opiekę zdrowotną w 
Unii oraz że jeżeli w całej UE udałoby się
zapobiec uchylaniu się od opodatkowania i 
unikaniu podatków, deficyt we wszystkich 
krajach UE można by spłacić w ciągu

                                               
1 Usunięcie europejskiej luki podatkowej, sprawozdanie Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów 

w Parlamencie Europejskim, sporządzone przez biegłego rewidenta Richarda Murphy’ego, dyrektora w Tax 
Research UK.
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zaledwie 8,8 lat1;

Or. en

Poprawka 3
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że dzięki przejrzystemu i 
prostemu systemowi podatkowemu można 
ograniczyć przeszkody biurokratyczne i 
administracyjne, co prowadzi do 
obniżenia kosztów poboru podatków;

Or. de

Poprawka 4
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca uwagę, że zniesienie 
przywilejów podatkowych stwarza 
możliwości przeprowadzenia 
kompleksowych reform, dzięki którym 
system podatkowy będzie prosty, 
zrozumiały i sprawiedliwy;

Or. de

                                                                                                                                                  
1 Usunięcie europejskiej luki podatkowej, sprawozdanie Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów 
w Parlamencie Europejskim, sporządzone przez biegłego rewidenta Richarda Murphy’ego, dyrektora w Tax 
Research UK.
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Poprawka 5
Jan Mulder

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że definicja rajów 
podatkowych nie jest już aktualna i że
(pół)legalne środki unikania lub 
ograniczania obowiązków podatkowych 
stają się coraz powszechniejsze w 
państwach członkowskich: np. samo tylko 
wprowadzanie i wyprowadzanie do 
Holandii i przez Holandię za pomocą 
firm-wydmuszek (których jedyny majątek 
to skrytka pocztowa) szacuje się na 8 bln 
EUR rocznie;

2. zauważa, że definicja rajów 
podatkowych nie jest już aktualna i że
(pół-)legalne środki unikania lub 
ograniczania obowiązków podatkowych 
stają się coraz powszechniejsze w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że definicja rajów 
podatkowych nie jest już aktualna i że
(pół)legalne środki unikania lub 
ograniczania obowiązków podatkowych 
stają się coraz powszechniejsze w 
państwach członkowskich: np. samo tylko 
wprowadzanie i wyprowadzanie do 
Holandii i przez Holandię za pomocą firm-
wydmuszek (których jedyny majątek to 
skrytka pocztowa) szacuje się na 8 bln 
EUR rocznie;

2. zauważa, że definicja rajów 
podatkowych nie jest już aktualna i że
(pół)legalne środki unikania lub 
ograniczania obowiązków podatkowych 
stają się coraz powszechniejsze w 
państwach członkowskich: np. samo tylko 
wprowadzanie i wyprowadzanie do 
Holandii i przez Holandię za pomocą firm 
„wydmuszek” (których jedyny majątek to 
skrytka pocztowa) szacuje się na 8 bln 
EUR rocznie, a to mimo faktu, że 
parlament Niderlandów przyjął niedawno 
rezolucję1 potępiającą określanie tego 
kraju jako raju podatkowego;

                                               
1 Van Vliet, rezolucja nr 35 (25087).
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Or. en

Poprawka 7
Marta Andreasen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że definicja rajów 
podatkowych nie jest już aktualna i że 
(pół)legalne środki unikania lub 
ograniczania obowiązków podatkowych 
stają się coraz powszechniejsze w 
państwach członkowskich: np. samo tylko 
wprowadzanie i wyprowadzanie do 
Holandii i przez Holandię za pomocą firm-
wydmuszek (których jedyny majątek to 
skrytka pocztowa) szacuje się na 8 bln 
EUR rocznie;

2. zauważa, że legalne środki unikania lub 
ograniczania obowiązków podatkowych 
stają się coraz powszechniejsze w 
państwach członkowskich, co jest 
bezpośrednią i zamierzoną konsekwencją 
funkcjonowania jednolitego rynku: np. 
samo tylko wprowadzanie i 
wyprowadzanie do Holandii i przez 
Holandię za pomocą firm „wydmuszek” 
(których jedyny majątek to skrytka 
pocztowa) ocenia się na 8 bln EUR 
rocznie;

Or. en

Poprawka 8
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że masowe uchylanie się 
dużych firm od opodatkowania ma fatalne 
skutki dla dyscypliny finansowej 
mniejszych firm i nawet osób fizycznych, 
ponieważ powoduje, że uchylanie się od 
opodatkowania wydaje się akceptowaną 
normą;

3. podkreśla, że masowe uchylanie się 
dużych firm od opodatkowania ma fatalne 
skutki dla dyscypliny finansowej 
mniejszych firm i nawet osób fizycznych, 
ponieważ powoduje, że uchylanie się od 
opodatkowania wydaje się akceptowaną 
normą; podkreśla, że skomplikowane i 
nieprzejrzyste systemy podatkowe 
sprzyjają unikaniu opodatkowania i 
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oszustwom podatkowym oraz że 
skomplikowane przepisy podatkowe 
umożliwiają przedsiębiorstwom i osobom 
fizycznym obniżenie własnych obciążeń 
podatkowych na koszt innych poprzez 
elastyczną interpretację ustaw 
podatkowych;

Or. de

Poprawka 9
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że masowe uchylanie się 
dużych firm od opodatkowania ma fatalne 
skutki dla dyscypliny finansowej 
mniejszych firm i nawet osób fizycznych, 
ponieważ powoduje, że uchylanie się od 
opodatkowania wydaje się akceptowaną 
normą;

3. podkreśla, że masowe uchylanie się 
dużych firm od opodatkowania ma fatalne 
skutki dla dyscypliny finansowej 
mniejszych firm i nawet osób fizycznych, 
ponieważ powoduje, że uchylanie się od 
opodatkowania wydaje się akceptowaną 
normą, natomiast dodatkowe obciążenia 
podatkowe wprowadzane w odniesieniu do 
osób fizycznych i przedsiębiorstw 
wynikają m.in. z tego rodzaju praktyk;

Or. en

Poprawka 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że masowe uchylanie się 
dużych firm od opodatkowania ma fatalne 
skutki dla dyscypliny finansowej 
mniejszych firm i nawet osób fizycznych, 
ponieważ powoduje, że uchylanie się od 
opodatkowania wydaje się akceptowaną 

3. podkreśla, że masowe uchylanie się 
dużych firm od opodatkowania i unikanie 
przez nie podatków ma fatalne skutki dla 
dyscypliny finansowej mniejszych firm i 
nawet osób fizycznych, ponieważ 
powoduje, że uchylanie się od 
opodatkowania i unikanie podatków
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normą; wydaje się akceptowaną normą;

Or. en

Poprawka 11
Marta Andreasen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że masowe uchylanie się 
dużych firm od opodatkowania ma fatalne 
skutki dla dyscypliny finansowej 
mniejszych firm i nawet osób fizycznych,
ponieważ powoduje, że uchylanie się od 
opodatkowania wydaje się akceptowaną
normą;

3. zwraca uwagę, że unikanie podatków 
przez większe przedsiębiorstwa może mieć 
szkodliwy wpływ na dyscyplinę podatkową 
MŚP i osób fizycznych, które w mniejszym 
stopniu są w stanie korzystać z dostępnych 
możliwości, oraz może przyczynić się do 
uczynienia praktyki uchylania się od 
opodatkowania opcją akceptowaną przez 
MŚP i osoby fizyczne;

Or. en

Poprawka 12
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że przedsiębiorstwa, dla 
których uchylanie się od opodatkowania 
stanowi strategię biznesową (wiele z tych 
przedsiębiorstw to małe i nader elastyczne 
firmy), mają nieuczciwą przewagę 
konkurencyjną nad ekstrawertywnymi 
przedsiębiorstwami, które nie mogą 
stosować podobnych praktyk, i w ten 
sposób osłabiają ostatecznie 
konkurencyjność państw członkowskich;

Or. en
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Poprawka 13
Monica Luisa Macovei

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie, że olbrzymie sumy 
płacone Unii przez główne
przedsiębiorstwa tytoniowe na podstawie 
umów nie zostały wykorzystanie na środki 
i programy przeciwdziałające nadużyciom 
finansowym, ale w 90% zostały 
„skonfiskowane” przez państwa 
członkowskie, które dodały je jako 
przychody do swoich budżetów;

4. wyraża ubolewanie, że z olbrzymich 
sum płaconych Unii przez największe
przedsiębiorstwa tytoniowe na podstawie 
umów jedynie 9,7% przekazuje się na 
środki i programy przeciwdziałające 
nadużyciom finansowym, a pozostałe 
90,3% stanowi wpływ do budżetów państw 
członkowskich i nie jest jasno 
przypisywane do programów bądź 
działalności w zakresie przeciwdziałania 
nadużyciom;

Or. en

Poprawka 14
Marta Andreasen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie, że olbrzymie sumy
płacone Unii przez główne
przedsiębiorstwa tytoniowe na podstawie 
umów nie zostały wykorzystanie na środki 
i programy przeciwdziałające nadużyciom 
finansowym, ale w 90% zostały 
„skonfiskowane” przez państwa 
członkowskie, które dodały je jako 
przychody do swoich budżetów;

4. zwraca uwagę, że kwoty płacone Unii 
przez największe przedsiębiorstwa 
tytoniowe na podstawie umów w dużej 
mierze należycie zwrócono państwom 
członkowskim, które dzięki nim w pewnym 
stopniu będą mogły ograniczyć swój 
deficyt;

Or. en
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Poprawka 15
Marta Andreasen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że uchylanie się od 
opodatkowania w obszarze VAT ma 
bezpośredni wpływ zarówno na
gospodarkę państw członkowskich, jak i 
na budżet UE; przypomina, że zgodnie ze 
sformułowaniem, jakiego użył Trybunał 
Obrachunkowy, „uchylanie się od podatku 
VAT narusza interesy finansowe państw 
członkowskich. Ma ono również wpływ na 
budżet UE, gdyż prowadzi do 
pomniejszenia zasobów własnych opartych 
na VAT. Strata kompensowana jest z 
zasobów własnych opartych na DNB, co 
zakłóca wysokość wkładów 
poszczególnych państw członkowskich do 
budżetu UE. Ponadto oszustwa podatkowe 
podważają funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego i uniemożliwiają uczciwą
konkurencję*;

5. zwraca jednak uwagę, że z uwagi na 
fakt, iż podatek od wartości dodanej 
(VAT) ma charakter „zasobów własnych”,
uchylanie się od opodatkowania w tym
obszarze z pewnością ma bezpośredni 
wpływ zarówno na gospodarki państw 
członkowskich, jak i na budżet UE; 
przypomina, że zgodnie ze 
sformułowaniem, jakiego użył Trybunał 
Obrachunkowy, „uchylanie się od podatku 
VAT narusza interesy finansowe państw 
członkowskich. Ma ono również wpływ na 
budżet UE, gdyż prowadzi do 
pomniejszenia zasobów własnych opartych 
na VAT. Strata kompensowana jest z 
zasobów własnych opartych na DNB, co 
zakłóca wysokość wkładów 
poszczególnych państw członkowskich do 
budżetu UE. Ponadto oszustwa podatkowe 
podważają funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego i uniemożliwiają uczciwą
konkurencję” 1;

Or. en

Poprawka 16
Jan Mulder

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że od momentu 
wprowadzenia VAT sposób jego 

7. podkreśla, że od momentu 
wprowadzenia VAT sposób jego 

                                               
1 Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 13/2011, s.11, ust. 5.
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pobierania nie uległ zmianie; podkreśla, że 
sposób ten jest przestarzały ze względu na 
wiele zmian w środowisku technicznym i 
gospodarczym, które w międzyczasie 
zaszły, i dlatego prowadzi do znacznych 
strat w cłach, VAT i akcyzie;

pobierania nie uległ zmianie; podkreśla, że 
sposób ten jest przestarzały ze względu na 
wiele zmian technologicznych i 
gospodarczych, które w międzyczasie 
zaszły, i dlatego prowadzi do znacznych 
strat z tytułu VAT;

Or. en

Poprawka 17
Marta Andreasen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że od momentu 
wprowadzenia VAT sposób jego 
pobierania nie uległ zmianie; podkreśla, że 
sposób ten jest przestarzały ze względu na 
wiele zmian w środowisku technicznym i 
gospodarczym, które w międzyczasie 
zaszły, i dlatego prowadzi do znacznych 
strat w cłach, VAT i akcyzie;

7. podkreśla, że od momentu 
wprowadzenia VAT sposób jego 
pobierania w dużej mierze nie uległ 
zmianie; zauważa, że sposób ten jest 
przestarzały ze względu na wiele zmian
technologicznych i gospodarczych, które 
w międzyczasie zaszły; uważa, że należy 
zbadać inne możliwości charakteryzujące 
się niższymi kosztami przestrzegania 
przepisów i wyższym stopniem uczciwości;

Or. en

Poprawka 18
Monica Luisa Macovei

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że niezbyt ścisła współpraca 
transgraniczna między administracją 
podatkową państw członkowskich osłabia 
proces właściwego wdrożenia unijnych 
ram regulacyjnych w zakresie podatku 
VAT, sprzyja oszustwom i przestępczości 
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zorganizowanej oraz prowadzi do 
znacznych strat, takich jak w przypadku 
niespójnego stosowania procedury celnej 
nr 42; ubolewa nad brakiem spójnego 
przetwarzania numerów identyfikacji 
podatkowej VAT na szczeblu 
administracji celnej; jest zdania, że 
europejski numer identyfikacji 
podatkowej przyczyniłby się do poprawy 
przejrzystości i umożliwił bardziej 
jednolite zarządzanie w ramach procedury 
celnej nr 42; wobec tego wzywa Komisję 
do jak najszybszego przeprowadzenia 
oceny skutków w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 19
Marta Andreasen

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. ubolewa nad faktem, że nadal pozostają 
zablokowane w Radzie dwie ważne 
inicjatywy zmierzające do zwalczania 
nadużyć finansowych związanych z VAT, 
mianowicie wniosek dotyczący dyrektywy 
Rady zmieniającej dyrektywę 
2006/112/WE w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej w 
odniesieniu do mechanizmu szybkiego 
reagowania na nadużycia związane z 
podatkiem VAT (COM(2012)0428) oraz 
wniosek dotyczący dyrektywy Rady 
zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w 
zakresie fakultatywnego i tymczasowego 
stosowania mechanizmu odwrotnego 
obciążenia w związku z dostawami 
niektórych towarów i usług podatnych na 
oszustwa (COM(2009)0511);

8. zwraca uwagę, że nadal pozostają 
zablokowane w Radzie dwie ważne 
inicjatywy zmierzające do zwalczania 
nadużyć finansowych związanych z VAT, 
mianowicie wniosek dotyczący dyrektywy 
Rady zmieniającej dyrektywę 
2006/112/WE w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej w 
odniesieniu do mechanizmu szybkiego 
reagowania na nadużycia związane z 
podatkiem VAT (COM(2012)0428) oraz 
wniosek dotyczący dyrektywy Rady 
zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w 
zakresie fakultatywnego i tymczasowego 
stosowania mechanizmu odwrotnego 
obciążenia w związku z dostawami 
niektórych towarów i usług podatnych na 
oszustwa (COM(2009)0511);

Or. en
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Poprawka 20
Marta Andreasen

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że prawidłowe 
funkcjonowanie systemu celnego ma 
bezpośrednie skutki dla obliczania VAT;
jest głęboko zaniepokojony, że kontrole 
celne w UE nie działają prawidłowo, co 
skutkuje znacznymi stratami w podatku
VAT*; uważa za niedopuszczalne, że w 
większości państw członkowskich organy 
podatkowe nie mają bezpośredniego 
dostępu do danych celnych i z tego 
względu zautomatyzowana kontrola 
krzyżowa z danymi podatkowymi nie jest 
możliwa; zwraca uwagę na fakt, że 
zajmujący się przestępczością 
zorganizowaną dobrze wiedzą o 
słabościach obecnego systemu;

9. zwraca uwagę, że prawidłowe 
funkcjonowanie systemu celnego ma 
bezpośrednie skutki dla obliczania VAT;
jest zaniepokojony, że kontrole celne w UE
mogą nie działać prawidłowo, co skutkuje 
znacznymi stratami w podatku VAT1; 
uważa za niedopuszczalne, że w 
większości państw członkowskich organy 
podatkowe nie mają bezpośredniego 
dostępu do danych celnych i z tego 
względu zautomatyzowana kontrola 
krzyżowa z danymi podatkowymi nie jest 
możliwa; zwraca uwagę na fakt, że 
zajmujący się przestępczością 
zorganizowaną dobrze wiedzą o 
słabościach obecnego systemu;

Or. en

Poprawka 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. zgadza się z ustaleniami zawartymi w 
sprawozdaniu OECD na temat kwestii 
erozji podstawy opodatkowania i 

                                               
1 Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu specjalnym nr 13/2011 ustalił, że samo stosowanie procedury 
celnej 42 przyczyniło się w 2009 r. do obliczonych na zasadzie ekstrapolacji strat wynoszących 2 200 mln EUR 
w siedmiu państwach członkowskich zbadanych przez Trybunał, co stanowi 29% teoretycznie należnego 
podatku VAT od podstawy opodatkowania dla wszystkich przywozów dokonanych w ramach procedury celnej 
42 w 2009 r. w tych państwach.
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przenoszenia zysków1, a także co do 
potrzeby nowej interpretacji koncepcji 
stałej siedziby jako głównej podstawy 
opodatkowania; uważa, że zasadniczo 
opodatkowanie powinno mieć miejsce 
tam, gdzie prowadzona jest działalność 
gospodarcza generująca zyski (zasada 
pochodzenia dochodów);

Or. en

Poprawka 22
Monica Luisa Macovei

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. w związku z tym domaga się 
wzmocnienia ram prawnych Unii 
Europejskiej dotyczących zajmowania i 
konfiskaty aktywów, w tym również bez 
orzeczenia sądowego, zgodnie z zasadą 
podążania śladem pieniędzy, poprzez 
zajmowanie własności, co do której na 
podstawie kryteriów prawa cywilnego 
ustalono, że stanowi ona dochód z 
działalności przestępczej lub środek do jej 
prowadzenia;

Or. en

Poprawka 23
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

                                                                                                                                                  
1 OECD (2013) Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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Projekt opinii Poprawka

10 a (nowy). zwraca uwagę, że w związku 
ze sprawozdaniem OLAF za rok 2011 oraz 
dokonanym przezeń przeglądem postępów 
w zakresie działań sądowych w ramach 
działań podjętych w latach 2006–2011, w 
którym to sprawozdaniu stwierdzono, że w 
przypadku ponad połowy działań oczekuje 
się na orzeczenie sądu, szczególną uwagę 
należy zwrócić na przypadki dotyczące 
oszustw celnych, gdyż dziedzina ta 
charakteryzuje się jednym z najwyższych 
wskaźników korupcji systemowej w 
Europie1;

Or. en

Poprawka 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. popiera apel OECD i G20 o globalny 
i kompleksowy plan działania w oparciu o 
dogłębną analizę zidentyfikowanych 
praktyk powodujących erozję 
opodatkowania i służących przenoszeniu 
zysków w celu przedstawienia 
konkretnych rozwiązań z myślą o 
dostosowaniu międzynarodowych 
standardów do obecnych globalnych 
warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej;

Or. en

                                               
1 Dokument tematyczny dotyczący dziedzin korupcji systemowej w administracji publicznej państw 
członkowskich oraz środków mających na celu przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom dla UE, Komisja ds. 
Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy, listopad 2012 r.
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Poprawka 25
Monica Luisa Macovei

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. podkreśla, że należy zachęcać do 
uprawiania niezależnego dziennikarstwa 
śledczego będącego ważnym narzędziem 
ujawniania oszustw, korupcji i 
przestępczości zorganizowanej;

Or. en

Poprawka 26
Jan Mulder

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla potencjał administracji 
elektronicznej pod względem zwiększenia 
przejrzystości, a także zwalczania nadużyć 
finansowych i korupcji, a tym samym 
zabezpieczania funduszy publicznych;
podkreśla, że Europa pozostaje w tyle za 
swoimi partnerami przemysłowymi, 
między innymi z powodu braku 
interoperacyjności systemów*; podkreśla, 
że Europa musi wzmóc wysiłki na rzecz 
wprowadzania nowych form administracji 
elektronicznej, co zapewni większą 
przejrzystość finansów publicznych;

11. podkreśla potencjał administracji 
elektronicznej pod względem zwiększenia 
przejrzystości, a także zwalczania nadużyć 
finansowych i korupcji, a tym samym 
zabezpieczania funduszy publicznych;
podkreśla potrzebę ustawodawstwa 
umożliwiającego ciągłe innowacje;
podkreśla, że Europa pozostaje w tyle za 
swoimi partnerami przemysłowymi, 
między innymi z powodu braku 
interoperacyjności systemów1; podkreśla,
że Europa musi wzmóc wysiłki na rzecz 
wprowadzania nowych form administracji 
elektronicznej, co zapewni większą 
przejrzystość finansów publicznych;

                                               
1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów: Europejska agenda cyfrowa COM(2010)0245.
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Or. en

Poprawka 27
Theodoros Skylakakis

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. podkreśla potencjał administracji 
elektronicznej pod względem zwiększenia 
przejrzystości, a także zwalczania nadużyć
finansowych i korupcji, a tym samym 
zabezpieczania funduszy publicznych;
podkreśla, że Europa pozostaje w tyle za 
swoimi partnerami przemysłowymi, 
między innymi z powodu braku 
interoperacyjności systemów*; podkreśla, 
że Europa musi wzmóc wysiłki na rzecz 
wprowadzania nowych form administracji 
elektronicznej, co zapewni większą 
przejrzystość finansów publicznych;

11. podkreśla potencjał administracji 
elektronicznej pod względem zwiększenia 
przejrzystości, a także zwalczania nadużyć 
finansowych i korupcji, a tym samym 
zabezpieczania funduszy publicznych;
podkreśla, że Europa pozostaje w tyle za 
swoimi partnerami przemysłowymi, 
między innymi z powodu braku 
interoperacyjności systemów1; podkreśla, 
że Europa musi wzmóc wysiłki na rzecz 
wprowadzania nowych form administracji 
elektronicznej, co zapewni większą 
przejrzystość finansów publicznych oraz 
umożliwi organom podatkowym śledzenie 
transakcji biznesowych w czasie 
rzeczywistym w celu przeciwdziałania 
uchylaniu się od opodatkowania;

Or. en

Poprawka 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. wzywa Komisję do zajęcia się 
problemem rozbieżności w kwalifikacji 
struktur hybrydowych między różnymi 

                                               
1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów Europejska agenda cyfrowa COM(2010)0245.
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systemami podatkowymi w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12b. wzywa państwa członkowskie do 
niezawierania dwustronnych porozumień 
podatkowych z krajami trzecimi oraz 
zachęca Komisję do kontynuowania 
wysiłków na rzecz zawierania umów 
podatkowych między całą UE a krajami 
trzecimi; zwraca się do Komisji również o 
sprawdzenie, czy obowiązujące 
dwustronne porozumienia podatkowe 
między państwami członkowskimi a 
krajami trzecimi sprzyjają unikaniu 
płacenia podatków przez przedsiębiorstwa 
z innych państw członkowskich, a także o 
przedstawienie wniosków dotyczących 
rozwiązania tej kwestii, w tym również 
przeglądu wszelkich tego rodzaju 
porozumień;

Or. en

Poprawka 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12c. tymczasem sugeruje, aby przed 
podpisaniem lub ostatecznym zawarciem 
dwustronnego porozumienia podatkowego 
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jego tekst był przedkładany Komisji, która 
w ciągu miesiąca przedstawi publiczną i 
uzasadnioną opinię na jego temat;

Or. en

Poprawka 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 12 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12d. ponownie podkreśla znaczenie 
sprawozdawczości przedsiębiorstw z 
poszczególnych krajów, które prowadzą 
działalność transgraniczną, i podkreśla, że 
dotyczy to również instytucji finansowych;

Or. en

Poprawka 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 12 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12e. zachęca Komisję i Radę do dyskusji 
na temat sposobów zbliżenia 
ustawodawstwa w zakresie podstawy 
opodatkowania osób prawnych, m.in. w 
celu rozwiązania problemu unikania 
płacenia podatków, a także do 
regularnego informowania Parlamentu 
Europejskiego o takich dyskusjach i 
wypływających z nich wnioskach;

Or. en
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Poprawka 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 12 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12f. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków w sprawie niedopuszczania 
przedsiębiorstw do europejskich procedur 
przetargowych i uniemożliwiania im 
otrzymywania dotacji europejskich, jeżeli 
zostały one uznane za winne uchylania się 
od opodatkowania;

Or. en

Poprawka 34
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 12 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12g. wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosku z myślą o umożliwieniu 
rozpoczęcia negocjacji w sprawie 
porozumień dwustronnych z krajami 
spoza UE, które to negocjacje miałyby na 
celu wprowadzenie skutecznego systemu 
obowiązkowej współpracy 
administracyjnej w dziedzinie podatku 
VAT;

Or. lt


