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Projekt rezolucji Poprawka 

BF. mając na uwadze, że powołana przez 

Parlament Komisja Specjalna ds. 

Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych 

Środków o Podobnym Charakterze lub 

Skutkach (TAXE 2), utworzona w dniu 2 

grudnia 2015 r., odbyła 11 posiedzeń, 

niektóre z nich wspólnie z Komisją 

Gospodarczą i Monetarną, Komisją Prawną 

i Komisją Rozwoju, podczas których 

wysłuchała komisarz do spraw konkurencji 

Margrethe Vestager, komisarza do spraw 

gospodarczych i finansowych, podatków i 

ceł Pierre’a Moscoviciego, komisarza do 

spraw stabilności finansowej, usług 

finansowych i unii rynków kapitałowych 

Jonathana Hilla, holenderskiego sekretarza 

stanu ds. finansów Erica Wiebesa 

(reprezentującego prezydencję Rady), 

ekspertów w dziedzinie opodatkowania i 

rozwoju, przedstawicieli korporacji 

wielonarodowych, przedstawicieli banków 

oraz posłów z parlamentów narodowych 

UE; mając na uwadze, że komisja 

specjalna odbyła również spotkania z 

przedstawicielami rządów Andory, 

Liechtensteinu, Monako, Guernsey i 

Jersey, a także otrzymała pisemne 

oświadczenie rządu Wyspy Man (zob. 

załącznik 1); mając na uwadze, że komisja 

specjalna zorganizowała także misje 
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informacyjne do Stanów Zjednoczonych 

(zob. załącznik 6) w celu zbadania 

określonych aspektów kwestii państw 

trzecich w zakresie jej mandatu, oraz na 

Cypr (zob. załącznik 5); mając na uwadze, 

że członkowie komisji specjalnej zostali 

osobiście zaproszeni do udziału w pracach 

grupy międzyparlamentarnej wysokiego 

szczebla „TAXE” OECD; mając na 

uwadze, że komisja specjalna odbyła 

posiedzenia przy drzwiach zamkniętych na 

poziomie koordynatorów, podczas których 

wysłuchała przedstawicieli rządu 

Kajmanów, dziennikarzy śledczych i 

urzędników Komisji; mając na uwadze, że 

wszystkie te działania, które dostarczyły 

wielu bardzo przydatnych informacji o 

praktykach i systemach podatkowych 

zarówno w Unii, jak i poza nią, pomogły 

wyjaśnić niektóre z istotnych kwestii, 

podczas gdy inne pozostały bez 

odpowiedzi; 

informacyjne do Stanów Zjednoczonych 

(zob. załącznik 6) w celu zbadania 

określonych aspektów kwestii państw 

trzecich w zakresie jej mandatu, oraz na 

Cypr (zob. załącznik 5); mając na uwadze, 

że członkowie komisji specjalnej zostali 

osobiście zaproszeni do udziału w pracach 

grupy międzyparlamentarnej wysokiego 

szczebla „TAXE” OECD; mając na 

uwadze, że komisja specjalna odbyła 

posiedzenia przy drzwiach zamkniętych na 

poziomie koordynatorów, podczas których 

wysłuchała przedstawicieli rządu 

Kajmanów, dziennikarzy śledczych i 

urzędników Komisji; mając na uwadze, że 

w pierwszym sprawozdaniu komisja 

specjalna TAXE 1 zauważyła, że jej prace 

„nie wyjaśniły wszystkich istotnych 

aspektów, w tym utrzymujących się 

niespójności w wypowiedziach 

przewodniczącego Komisji Jeana-

Claude’a Junckera odnoszących się do 

podnoszonej od dawna kwestii tajnej 

strony sprawozdania Kreckégo”; nie 

wystosowano też do J.-C. Junckera ani do 

J. Kreckégo zaproszenia do dalszych 

wyjaśnień w związku z przedmiotową 

kwestią, pomimo potwierdzenia ww. 

niespójności na przesłuchaniu przy 

drzwiach zamkniętych z dziennikarzami 

śledczymi; mając na uwadze, że wszystkie 

te działania, które dostarczyły wielu bardzo 

przydatnych informacji o praktykach i 

systemach podatkowych zarówno w Unii, 

jak i poza nią, pomogły wyjaśnić niektóre z 

istotnych kwestii, podczas gdy inne 

pozostały bez odpowiedzi; 

Or. en 

 

 


