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20.3.2019 A8-0170/3

Poprawka 3
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
Umocowanie 23

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając postępowanie w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko 23 
państwom członkowskim, które nie 
dokonały transpozycji lub dokonały 
jedynie częściowej transpozycji dyrektywy 
AMLD4 do prawa krajowego,

– uwzględniając postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wszczęte przez Komisję 
przeciwko 28 państwom członkowskim, 
które nie dokonały należytej transpozycji 
dyrektywy AMLD4 do prawa krajowego,

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/4

Poprawka 4
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
Umocowanie 25 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

 – uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 14 marca 2019 r. w sprawie pilnej 
potrzeby stworzenia unijnej czarnej listy 
państw trzecich zgodnie z dyrektywą w 
sprawie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy1a;
_________________
1a Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0216.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/5

Poprawka 5
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 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. zauważa, że 15-punktowy plan 
działania G-20/OECD w sprawie BEPS, 
który miał zająć się w skoordynowany 
sposób przyczynami i okolicznościami 
powstawania praktyk BEPS, jest 
realizowany i monitorowany, prowadzone 
są też dalsze dyskusje na szerszym forum 
niż tylko pierwsze kraje uczestniczące za 
sprawą Otwartych Ram w zakresie BEPS; 
apeluje zatem do państw członkowskich o 
poparcie reformy zarówno mandatu, jak i 
funkcjonowania Otwartych Ram w celu 
zapewnienia, by wciąż istniejące luki 
podatkowe i nierozwiązane kwestie 
podatkowe, takie jak przydział praw do 
opodatkowania pomiędzy krajami, zostały 
objęte obecnymi międzynarodowymi 
ramami zwalczania praktyk BEPS;

39. zauważa, że 15-punktowy plan 
działania G-20/OECD w sprawie BEPS, 
który miał zająć się w skoordynowany 
sposób przyczynami i okolicznościami 
powstawania praktyk BEPS, jest 
realizowany i monitorowany, prowadzone 
są też dalsze dyskusje na szerszym forum 
niż tylko pierwsze kraje uczestniczące za 
sprawą Otwartych Ram w zakresie BEPS; 
apeluje zatem do państw członkowskich o 
poparcie reformy zarówno mandatu, jak i 
funkcjonowania Otwartych Ram w celu 
zapewnienia, by wciąż istniejące luki 
podatkowe i nierozwiązane kwestie 
podatkowe zostały objęte obecnymi 
ramami międzynarodowymi; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Otwartych Ram, aby przeprowadzić 
dyskusję i znaleźć globalny konsensus w 
sprawie lepszej alokacji praw do 
opodatkowania między krajami;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/6

Poprawka 6
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 69

Projekt rezolucji Poprawka

69. z zadowoleniem przyjmuje pakiet 
w sprawie podatku od działalności 
cyfrowej przyjęty przez Komisję 21 marca 
2018 r.; ubolewa jednak z powodu braku 
postępu prac w Radzie52 i niemożności 
osiągnięcia porozumienia w sprawie tego 
pakietu Komisji; jest zaniepokojony, że 
zamiast tego Rada rozważa wniosek, 
którego zakres jest o wiele mniej ambitny 
niż zakres pierwotnego wniosku i 
dotyczące go stanowisko Parlamentu 
przyjęte 13 grudnia 2018 r.53; wzywa Radę 
do szybkiego przyjęcia tych wniosków;

69. z zadowoleniem przyjmuje pakiet 
w sprawie podatku od działalności 
cyfrowej przyjęty przez Komisję 21 marca 
2018 r.; ubolewa jednak, że Dania, 
Finlandia, Irlandia i Szwecja podtrzymały 
swoje zastrzeżenia lub swój zdecydowany 
sprzeciw wobec pakietu w sprawie 
podatku od usług cyfrowych na 
posiedzeniu ECOFIN w dniu 12 marca 
2019 r.1a;

_________________ _________________
1a Konkluzje Rady do Spraw 
Gospodarczych i Finansowych, 12 marca 
2019 r..

52 Wyniki obrad Rady do Spraw 
Gospodarczych i Finansowych, 4 grudnia 
2018 r.
53 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu 
Europejskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. 
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy 
Rady w sprawie wspólnego systemu 
podatku od usług cyfrowych pobieranego 
od przychodów wynikających ze 

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2018/12/04
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2018/12/04
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ecofin/2018/12/04
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świadczenia niektórych usług cyfrowych, 
Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0523.

Or. en



AM\1180183PL.docx PE637.644v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

20.3.2019 A8-0170/7

Poprawka 7
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 71

Projekt rezolucji Poprawka

71. wzywa państwa członkowskie 
chętne do rozważenia możliwości 
wprowadzenia podatku cyfrowego, aby 
uczyniły to w ramach wzmocnionej 
współpracy, jeżeli Rada nie będzie w 
stanie osiągnąć porozumienia w sprawie 
podatku od usług cyfrowych;

71. wzywa państwa członkowskie 
chętne do rozważenia możliwości 
wprowadzenia podatku cyfrowego, aby 
uczyniły to w ramach wzmocnionej 
współpracy, aby uniknąć dalszej 
fragmentacji jednolitego rynku, która już 
ma miejsce ze względu na fakt, że 
poszczególne państwa członkowskie 
rozważają wprowadzenie rozwiązań 
krajowych;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/8

Poprawka 8
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 81

Projekt rezolucji Poprawka

81. odnotowuje sprawozdanie 
francuskiego ministra finansów złożone 
podczas posiedzenia komisji TAX3 23 
października 2018 r. dotyczące potrzeby 
omówienia koncepcji minimalnego 
opodatkowania; z zadowoleniem przyjmuje 
gotowość Francji do wpisania debaty na 
temat minimalnego opodatkowania na listę 
priorytetów prezydencji G-7 w 2019 r.;

81. odnotowuje sprawozdanie 
francuskiego ministra finansów złożone 
podczas posiedzenia komisji TAX3 23 
października 2018 r. dotyczące potrzeby 
omówienia koncepcji minimalnego 
opodatkowania; z zadowoleniem przyjmuje 
gotowość Francji do wpisania debaty na 
temat minimalnego opodatkowania na listę 
priorytetów prezydencji G-7 w 2019 r., co 
podkreślono na posiedzeniu ECOFIN w 
dniu 12 marca 2019 r.;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/9

Poprawka 9
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 211

Projekt rezolucji Poprawka

211. ubolewa, że spora liczba państw 
członkowskich przetransponowała jedynie 
częściowo lub nie przetransponowała w 
ogóle dyrektywy AMLD4 do prawa 
krajowego w wyznaczonym terminie, w 
związku z czym Komisja była zmuszona 
wszcząć wobec tych krajów postępowania 
o uchybienie zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, w tym kierować sprawy 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej117; wzywa te państwa 
członkowskie do szybkiego naprawienia tej 
sytuacji; wzywa państwa członkowskie w 
szczególności do tego, by wypełniły swój 
prawny obowiązek i dotrzymały terminu 
transpozycji AMLD5 do ustawodawstwa 
krajowego, wyznaczonego na 10 stycznia 
2020 r.; popiera i z zadowoleniem 
przyjmuje konkluzje Rady z dnia 23 
listopada 2018 r., w których zachęcono 
państwa członkowskie do transpozycji 
AMLD5 do ustawodawstwa krajowego 
przed upływem terminu wyznaczonego na 
2020 r.; wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania dostępnych instrumentów w 
celu zapewnienia wsparcia i zadbania o to, 
by państwa członkowskie należycie 
przetransponowały i wdrożyły AMLD5 tak 

211. ubolewa, że państwa członkowskie 
przetransponowały jedynie częściowo lub 
nie przetransponowały w ogóle dyrektywy 
AMLD4 do prawa krajowego w 
wyznaczonym terminie, w związku z czym 
Komisja była zmuszona wszcząć wobec 
tych krajów postępowania o uchybienie 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, 
w tym kierować sprawy do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej117; 
wzywa te państwa członkowskie do 
szybkiego naprawienia tej sytuacji; wzywa 
państwa członkowskie w szczególności do 
tego, by wypełniły swój prawny obowiązek 
i dotrzymały terminu transpozycji AMLD5 
do ustawodawstwa krajowego, 
wyznaczonego na 10 stycznia 2020 r.; 
popiera i z zadowoleniem przyjmuje 
konkluzje Rady z dnia 23 listopada 2018 r., 
w których zachęcono państwa 
członkowskie do transpozycji AMLD5 do 
ustawodawstwa krajowego przed upływem 
terminu wyznaczonego na 2020 r.; wzywa 
Komisję do pełnego wykorzystania 
dostępnych instrumentów w celu 
zapewnienia wsparcia i zadbania o to, by 
państwa członkowskie należycie 
przetransponowały i wdrożyły AMLD5 tak 
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szybko, jak to możliwe; szybko, jak to możliwe;

_________________ _________________
117 W dniu 19 lipca 2018 r. Komisja 
postawiła Grecję i Rumunię przed 
Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej ze względu na brak 
transpozycji czwartej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy do 
prawa krajowego. Irlandia transponowała 
zaledwie niewielką część przepisów, zatem 
również została postawiona przed 
Trybunałem Sprawiedliwości.

117 W dniu 19 lipca 2018 r. Komisja 
postawiła Grecję i Rumunię przed 
Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej ze względu na brak 
transpozycji czwartej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy do 
prawa krajowego. Irlandia transponowała 
zaledwie niewielką część przepisów, zatem 
również została postawiona przed 
Trybunałem Sprawiedliwości.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/10

Poprawka 10
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 223 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 223a. z niepokojem zauważa, że afera 
„pralnia Trojki” pokazała również 
publicznie, w jaki sposób 4,6 mld USD z 
Rosji i innych państw przeszło przez 
europejskie banki i przedsiębiorstwa; 
podkreśla, że w centrum skandalu 
znajduje się Trojka Dialog, niegdyś jeden 
z największych rosyjskich prywatnych 
banków inwestycyjnych, oraz sieć, która 
prawdopodobnie umożliwiła rosyjskiej 
elicie rządzącej potajemne wykorzystanie 
nielegalnych dochodów do nabycia akcji 
w przedsiębiorstwach państwowych, 
zakupu nieruchomości w Rosji i poza jej 
granicami, a także zakupu towarów 
luksusowych; ubolewa ponadto nad 
faktem, że według doniesień w 
podejrzanych transakcjach miały swój 
udział europejskie banki, takie jak Danske 
Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, 
ING Groep NV, Credit Agricole SA, 
Deutsche Bank AG, KBC Group NV, 
Raiffeisen Bank International AG, ABN 
Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank 
U.A. oraz holenderski oddział Turkiye 
Garanti Bankasi A.S.;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/11

Poprawka 11
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 281

Projekt rezolucji Poprawka

281. uważa, że choć należy uwzględnić 
prace prowadzone na szczeblu 
międzynarodowym w celu określenia 
państw trzecich wysokiego ryzyka na 
potrzeby zwalczania prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, zwłaszcza 
działania FATF, Unia powinna mieć 
własny wykaz państw trzecich wysokiego 
ryzyka; z zadowoleniem przyjmuje zatem 
rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 
31 stycznia 2019 r. uzupełniające 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2015/849 w odniesieniu do 
regulacyjnych standardów technicznych 
określających minimalny zakres działań 
oraz rodzaj dodatkowych środków, które 
instytucje kredytowe i finansowe muszą 
wdrożyć, aby ograniczyć ryzyko związane 
z praniem pieniędzy i finansowaniem 
terroryzmu w niektórych państwach 
trzecich136;

281. uważa, że choć należy uwzględnić 
prace prowadzone na szczeblu 
międzynarodowym w celu określenia 
państw trzecich wysokiego ryzyka na 
potrzeby zwalczania prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, zwłaszcza 
działania FATF, Unia powinna mieć 
własny wykaz państw trzecich wysokiego 
ryzyka; z zadowoleniem przyjmuje zatem 
rozporządzenie delegowane z dnia 
13 lutego 2019 r. uzupełniające dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/849 Parlamentu Europejskiego i 
Rady przez wskazanie państw trzecich 
wysokiego ryzyka mających strategiczne 
braki (C(2019)1326) i ubolewa, że Rada 
wyraziła sprzeciw wobec tego aktu 
delegowanego; z zadowoleniem przyjmuje 
ponadto rozporządzenie delegowane 
Komisji z dnia 31 stycznia 2019 r. 
uzupełniające dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w 
odniesieniu do regulacyjnych standardów 
technicznych określających minimalny 
zakres działań oraz rodzaj dodatkowych 
środków, które instytucje kredytowe i 
finansowe muszą wdrożyć, aby ograniczyć 
ryzyko związane z praniem pieniędzy i 
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finansowaniem terroryzmu w niektórych 
państwach trzecich136;

_________________ _________________
136 C(2019)0646. 136 C(2019)0646.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/12

Poprawka 12
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 298

Projekt rezolucji Poprawka

298. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia przez Radę pierwszego unijnego 
wykazu w dniu 5 grudnia 2017 r. oraz 
trwającego monitorowania zobowiązań 
podjętych przez państwa trzecie; zwraca 
uwagę, że wykaz ten był kilkukrotnie 
aktualizowany na podstawie oceny tych 
zobowiązań, w wyniku czego różne kraje 
zostały z niego usunięte; zauważa, że na 
dzień 9 listopada 2018 r. wykaz 
obejmował tylko pięć jurysdykcji 
podatkowych: Samoa Amerykańskie, 
Guam, Samoa, Trynidad i Tobago oraz 
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych;

298. wyraża zadowolenie z powodu 
przyjęcia przez Radę pierwszego unijnego 
wykazu w dniu 5 grudnia 2017 r. oraz 
trwającego monitorowania zobowiązań 
podjętych przez państwa trzecie; zwraca 
uwagę, że wykaz ten był kilkukrotnie 
aktualizowany na podstawie oceny tych 
zobowiązań, w wyniku czego różne kraje 
zostały z niego usunięte; zauważa, że w 
następstwie przeglądu z dnia 12 marca 
2019 r. wykaz obejmuje obecnie 
następujące jurysdykcje podatkowe: 
Samoa Amerykańskie, Aruba, Guam, 
Barbados, Belize, Bermudy, Dominika, 
Fidżi, Wyspy Marshalla, Oman, Samoa, 
Trynidad i Tobago, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Wyspy Dziewicze Stanów 
Zjednoczonych oraz Vanuatu;

Or. en


