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20.3.2019 A8-0170/34

Poprawka 34
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE

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 nie transponowała 
całkowicie lub częściowo dyrektywy 
AMLD4 do prawa krajowego w 
wyznaczonym terminie i z tego względu 
konieczne było wszczęcie postępowań o 
uchybienie zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, wraz z kierowaniem 
spraw 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 
szybko, jak to możliwe;

______________

W dniu 19 lipca 2018 r. Komisja postawiła 

211. ubolewa, że spora liczba państw 
członkowskich nie transponowała 
całkowicie lub częściowo dyrektywy 
AMLD4 do prawa krajowego w 
wyznaczonym terminie i z tego względu 
konieczne było wszczęcie postępowań o 
uchybienie zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, wraz z kierowaniem 
spraw 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 
szybko, jak to możliwe;

______________
117 W dniu 19 lipca 2018 r. Komisja 
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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.

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. W dniu 7 
marca 2019 r. Komisja przekazała Austrii 
i Niderlandom uzasadnioną opinię, a 
Republice Czeskiej, Słowenii, Szwecji, 
Węgrom, Włochom i Zjednoczonemu 
Królestwu – wezwanie do usunięcia 
uchybienia w związku z niepełną 
transpozycją czwartej dyrektywy w 
sprawie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/35

Poprawka 35
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
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 244

Projekt rezolucji Poprawka

244. wzywa Komisję do opracowania 
wyspecjalizowanych szkoleń dla jednostek 
analityki finansowej, w szczególności w 
kontekście bardziej ograniczonych 
zdolności w niektórych państwach 
członkowskich; zwraca uwagę na wkład 
Grupy Egmont, która skupia 159 jednostek 
analityki finansowej i ma na celu 
wzmocnienie ich współpracy operacyjnej, 
zachęcając do kontynuacji i realizacji wielu 
projektów; oczekuje na ocenę Komisji 
dotyczącą ram współpracy jednostek 
analityki finansowej z państwami trzecimi 
oraz przeszkód i możliwości w zakresie 
zacieśnienia współpracy między 
jednostkami analityki finansowej w Unii, 
w tym możliwości ustanowienia 
mechanizmu koordynacji i wsparcia; 
przypomina, że ocena ta powinna być 
gotowa do dnia 1 czerwca 2019 r.;

244. wzywa Komisję do opracowania 
wyspecjalizowanych szkoleń dla jednostek 
analityki finansowej, w szczególności w 
kontekście bardziej ograniczonych 
zdolności w niektórych państwach 
członkowskich; zwraca uwagę na wkład 
Grupy Egmont, która skupia 159 jednostek 
analityki finansowej i ma na celu 
wzmocnienie ich współpracy operacyjnej, 
zachęcając do kontynuacji i realizacji wielu 
projektów; oczekuje na ocenę Komisji 
dotyczącą ram współpracy jednostek 
analityki finansowej z państwami trzecimi 
oraz przeszkód i możliwości w zakresie 
zacieśnienia współpracy między 
jednostkami analityki finansowej w Unii, 
w tym możliwości ustanowienia 
mechanizmu koordynacji i wsparcia; 
przypomina, że ocena ta powinna być 
gotowa do dnia 1 czerwca 2019 r.; zwraca 
się do Komisji, by rozważyła 
wykorzystanie tej okazji do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego dotyczącego 
utworzenia jednostki analityki finansowej 
UE, tak aby powstał ośrodek wspólnych 
prac dochodzeniowych i koordynacji 
dysponujący własnym zakresem 
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autonomii i kompetencji 
dochodzeniowych w sprawach 
transgranicznej przestępczości finansowej, 
a także mechanizm wczesnego 
ostrzegania; jest zdania, że jednostce 
analityki finansowej UE powinna 
przypaść szeroko rozumiana rola 
koordynacyjna oraz rola polegająca na 
udzielaniu pomocy i wsparcia jednostkom 
analityki finansowej państw 
członkowskich w sprawach 
transgranicznych, aby umożliwić szeroką 
wymianę informacji, wspólną analizę 
spraw transgranicznych i sprawną 
koordynację prac;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/36

Poprawka 36
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE

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 258

Projekt rezolucji Poprawka

258. zauważa jednocześnie, że w 
odniesieniu do trustów rejestry krajowe 
będą z zasady dostępne wyłącznie dla 
osób, które wykażą istnienie 
uzasadnionego interesu w uzyskaniu 
dostępu; podkreśla, że państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
publicznym udostępnianiu rejestrów 
własności rzeczywistej dotyczącej trustów, 
co zalecał już Parlament; zachęca państwa 
członkowskie do ustanowienia 
ogólnodostępnych i otwartych rejestrów 
danych; przypomina, że wysokość opłat, 
które mogą one nałożyć, nie powinna 
przekraczać kosztów administracyjnych 
związanych z udostępnianiem informacji, 
w tym kosztów utrzymania i rozwoju 
rejestrów;

258. zauważa jednocześnie, że w 
odniesieniu do trustów rejestry krajowe 
będą z zasady dostępne wyłącznie dla 
osób, które wykażą istnienie 
uzasadnionego interesu w uzyskaniu 
dostępu; apeluje do Komisji o 
przedstawienie wniosku dotyczącego 
przeglądu dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby 
zagwarantować publiczny dostęp do 
informacji na temat własności 
rzeczywistej, posiadanych przez trusty i 
podobne podmioty prawne; zachęca 
państwa członkowskie do ustanowienia 
ogólnodostępnych i otwartych rejestrów 
danych; przypomina, że wysokość opłat, 
które mogą one nałożyć, nie powinna 
przekraczać kosztów administracyjnych 
związanych z udostępnianiem informacji, 
w tym kosztów utrzymania i rozwoju 
rejestrów;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/37

Poprawka 37
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE

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 283 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

283a. wyraża zadowolenie, że 13 lutego 
2019 r. Komisja przyjęła nowy wykaz 23 
państw i terytoriów trzecich1a 
wykazujących strategiczne braki w 
ramach prawnych służących 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu; wyraża 
ubolewanie, że Rada wniosła sprzeciw 
wobec proponowanego przez Komisję aktu 
delegowanego; zachęca Komisję, aby 
uwzględniła wszystkie zgłoszone 
zastrzeżenia i jak najszybciej przedstawiła 
nowy akt delegowany;
_____________
1a Afganistan, Samoa Amerykańskie, 
Bahamy, Botswana, Koreańska Republika 
Ludowo-Demokratyczna, Etiopia, Ghana, 
Guam, Iran, Irak, Libia, Nigeria, 
Panama, Pakistan, Portoryko, Samoa, 
Arabia Saudyjska, Sri Lanka, Syria, 
Trynidad i Tobago, Tunezja, Wyspy 
Dziewicze Stanów Zjednoczonych i 
Jemen.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/38

Poprawka 38
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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 288 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 288a. wyraża zaniepokojenie z powodu 
przyspieszenia ogólnoświatowego wyścigu 
polegającego na obniżaniu nominalnych 
stawek podatku od osób prawnych1a;
____________
1a Przeciętna stawka podatku 
dochodowego od osób prawnych w OECD 
spadła z 32,5% w 2000 r. do 23,9% w 2018 
r. Ogółem 22 z 38 państw zbadanych na 
potrzeby sprawozdania za 2018 r. 
poświęconego ostatnim reformom 
podatkowym posiada obecnie łączne 
ustawowe stawki podatku dochodowego 
od osób prawnych wynoszące 25% lub 
niższe niż 25%, natomiast w roku 2000 
takich państw było zaledwie sześć. Źródło: 
OECD and Selected Partner Economies, 
Tax Policy Reforms 2018 [OECD i 
gospodarki wybranych krajów 
partnerskich, reformy prawa podatkowego 
2018]. Warto również zauważyć, że UE-28 
jest już znacznie poniżej tego poziomu, 
gdyż średnia stawka podatku 
dochodowego od osób prawnych w 2018 r. 
wyniosła 21,9% (w 2000 r. – 32%), co 
wynika z publikacji Komisji pt. 
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„Tendencje w opodatkowaniu w Unii 
Europejskiej – dane dla państw 
członkowskich UE, Islandii i Norwegii” 
(wydanie z 2018 r., s. 36) oraz „Tendencje 
w opodatkowaniu w Unii Europejskiej – 
dane dla państw członkowskich UE, 
Islandii i Norwegii” (wydanie z 2015 r., s. 
147).

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/39

Poprawka 39
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE

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 297

Projekt rezolucji Poprawka

297. ubolewa nad faktem, że w 
pierwszym procesie sporządzania unijnego 
wykazu uwzględniono jedynie państwa 
trzecie; zauważa, że w ramach 
europejskiego semestru Komisja 
stwierdziła braki w systemach 
podatkowych niektórych państw 
członkowskich, które ułatwiają agresywne 
planowanie podatkowe; przyjmuje jednak z 
zadowoleniem oświadczenie 
przewodniczącej Grupy ds. Kodeksu 
Postępowania (opodatkowanie działalności 
gospodarczej) wygłoszone podczas 
posiedzenia komisji TAX3 w dniu 
10 października 2018 r. i dotyczące 
możliwości przeprowadzenia, w kontekście 
przeglądu mandatu Grupy ds. Kodeksu 
Postępowania, kontroli państw 
członkowskich w oparciu o kryteria 
ustanowione dla unijnego wykazu143;

_____________
143 Wymiana poglądów TAX3 z 
przewodniczącą Grupy ds. Kodeksu 
Postępowania (opodatkowanie działalności 
gospodarczej) Fabrizią Lapecorellą 
przeprowadzona 10 października 2018 r.

297. ubolewa nad faktem, że w 
pierwszym procesie sporządzania unijnego 
wykazu uwzględniono jedynie państwa 
trzecie; zauważa, że w ramach 
europejskiego semestru Komisja 
stwierdziła braki w systemach 
podatkowych niektórych państw 
członkowskich, które ułatwiają agresywne 
planowanie podatkowe; podkreśla, że 
agresywne praktyki podatkowe i 
nieuczciwa konkurencja podatkowa nie 
powinny być dozwolone w Unii; przyjmuje 
jednak z zadowoleniem oświadczenie 
przewodniczącej Grupy ds. Kodeksu 
Postępowania (opodatkowanie działalności 
gospodarczej) wygłoszone podczas 
posiedzenia komisji TAX3 w dniu 
10 października 2018 r. i dotyczące 
możliwości przeprowadzenia, w kontekście 
przeglądu mandatu Grupy ds. Kodeksu 
Postępowania, kontroli państw 
członkowskich w oparciu o kryteria 
ustanowione dla unijnego wykazu143; 
apeluje do Grupy ds. Kodeksu 
Postępowania o pilne podjęcie stosownych 
działań; apeluje do Komisji o rozważenie 
możliwości ustanowienia unijnego 
mechanizmu monitorowania państw 
członkowskich i ewentualnego nakładania 
na nie sankcji, jeżeli tolerują przepisy i 
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praktyki podatkowe sprzeczne z 
europejskimi zasadami i wartościami w 
kontekście dobrego zarządzania w 
kwestiach podatkowych;
____________
143 Wymiana poglądów TAX3 z 
przewodniczącą Grupy ds. Kodeksu 
Postępowania (opodatkowanie działalności 
gospodarczej) Fabrizią Lapecorellą 
przeprowadzona 10 października 2018 r.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/40

Poprawka 40
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE

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 302 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 302a. zaleca, aby procesem sporządzania 
czarnej listy zajmował się zespół 
niezależnych ekspertów, a nie Grupa ds. 
Kodeksu Postępowania, aby w ten sposób 
poprawić stopień obiektywizmu i 
przejrzystości unijnej listy oraz uwolnić ją 
od wszelkich wpływów politycznych; 
uważa, że bardziej przejrzysta i 
obiektywna unijna lista poprawi 
wiarygodność UE w walce z rajami 
podatkowymi; zauważa, że z aktualnej 
analizy1a wynika, iż pięć państw 
członkowskich, mianowicie Cypr, 
Irlandia, Luksemburg, Malta i 
Niderlandy, uznano by za raje podatkowe, 
gdyby poddano je kontroli w oparciu o 
kryteria UE; wskazuje zatem na pilną 
potrzebę zajęcia się również agresywnymi 
praktykami podatkowymi stosowanymi 
przez niektóre państwa członkowskie w 
granicach Unii, aby utrzymać 
wiarygodność UE w jej walce z rajami 
podatkowymi;
_________________
1a Oxfam 2019, sprawozdanie pt. „Off the 
hook”: 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
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tax-havens.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/41

Poprawka 41
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
w imieniu grupy Verts/ALE

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 Sprawozdania krajowe za 2018 r. 
dotyczące następujących krajów: Belgia, 
Cypr, Węgry, Irlandia, Luksemburg, Malta 
i Niderlandy.

312. przypomina, że w 2018 r. 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; zauważa, że w 2019 r. 
Komisja ponownie i z tego samego 
powodu skrytykowała siedem państw 
członkowskich1a, mianowicie Cypr, 
Węgry, Irlandię, Luksemburg, Maltę, 
Niderlandy i Zjednoczone Królestwo; jest 
zdania, że jurysdykcje te można również 
uznać za ułatwiające agresywne 
planowanie podatkowe w skali światowej;

________________
151 Sprawozdania krajowe za 2018 r. 
dotyczące następujących krajów: Belgia, 
Cypr, Węgry, Irlandia, Luksemburg, Malta 
i Niderlandy.

1aSprawozdania krajowe za 2019 r.: 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
9-european-semester-country-reports_en.

Or. en



AM\1180251PL.docx PE637.644v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

20.3.2019 A8-0170/42

Poprawka 42
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(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. wyraża zadowolenie z aktualizacji 
wykazu jurysdykcji niechętnych 
współpracy, przyjętego przez Radę 12 
marca 2019 r. oraz zawierającego 15 
jurysdykcji i terytoriów1a; z zadowoleniem 
przyjmuje opublikowanie przez Radę ocen 
krajowych dotyczących spełnienia (lub 
niespełnienia) przez kraje trzecie 
kryterium nr 2 dotyczącego uczciwego 
opodatkowania; apeluje do Grupy ds. 
Kodeksu Postępowania o jak najszybszą 
poprawę kryteriów dotyczących 
monitorowania krajów trzecich, w tym 
również w odniesieniu do kwestii 
przejrzystości beneficjentów 
rzeczywistych;
__________________

1a Aruba, Barbados, Belize, Bermudy, 
Dominika, Fidżi, Guam, Wyspy 
Marshalla, Oman, Vanuatu, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Samoa, Trynidad i 
Tobago, Samoa Amerykańskie i Wyspy 
Dziewicze Stanów Zjednoczonych.
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Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i 
unikania opodatkowania
(2018/2121(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 328 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 328a. wzywa państwa członkowskie do 
dokonania przeglądu i aktualizacji 
dwustronnych umów w sprawie 
opodatkowania między sobą i z państwami 
trzecimi w celu zlikwidowania luk 
zachęcających do praktyk handlowych 
motywowanych opodatkowaniem z myślą 
o unikaniu opodatkowania;
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