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20.3.2019 A8-0170/44

Poprawka 44
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 355

Projekt rezolucji Poprawka

355. uważa, że Unia powinna świecić 
przykładem, i wzywa Komisję do 
zapewnienia, aby pośrednicy, którzy 
promują agresywne planowanie podatkowe 
i uchylanie się od opodatkowania, nie 
odgrywali żadnej roli, jeśli chodzi o 
udzielanie wskazówek lub doradzanie w 
tych sprawach instytucjom Unii 
odpowiedzialnym za kształtowanie 
polityki;

355. uważa, że Unia powinna świecić 
przykładem, i wzywa Komisję oraz 
państwa członkowskie do zapewnienia, 
aby pośrednicy, którzy promują agresywne 
planowanie podatkowe i uchylanie się od 
opodatkowania, nigdy nie odgrywali 
żadnej roli w odpłatnym bądź 
nieodpłatnym udzielaniu wskazówek lub 
doradzaniu instytucjom Unii 
odpowiedzialnym za kształtowanie polityki 
w strategiach politycznych mających na 
celu walkę z unikaniem opodatkowania i 
uchylaniem się od opodatkowania;
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20.3.2019 A8-0170/45

Poprawka 45
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 370

Projekt rezolucji Poprawka

370. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 
osób zgłaszających przypadki naruszenia 
prawa Unii oraz apeluje o szybkie 
zakończenie negocjacji 
międzyinstytucjonalnych; postuluje, aby 
ostateczny tekst był wyważony i aby 
unikać tworzenia nadmiernych obciążeń 
administracyjnych dla MŚP;

370. z zadowoleniem przyjmuje wynik 
negocjacji międzyinstytucjonalnych 
między Parlamentem Europejskim a Radą 
w sprawie ochrony osób zgłaszających 
przypadki naruszenia prawa Unii oraz 
apeluje do państw członkowskich o jak 
najszybsze przyjęcie nowych standardów 
w celu ochrony sygnalistów za pomocą 
takich środków jak przejrzyste kanały 
zgłaszania, poufność, środki ochrony 
prawnej oraz sankcje nakładane na osoby 
próbujące prześladować sygnalistów;
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20.3.2019 A8-0170/46

Poprawka 46
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 377 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 377a. wzywa Komisję do jak 
najszybszego ustanowienia w nowych 
wieloletnich ramach finansowych systemu 
wsparcia finansowego dla dziennikarstwa 
śledczego, w miarę możliwości w formie 
stałej i specjalnej linii budżetowej 
przeznaczonej na wsparcie niezależnych i 
wysokiej jakości mediów oraz 
niezależnego i wysokiej jakości 
dziennikarstwa śledczego;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/47

Poprawka 47
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 380

Projekt rezolucji Poprawka

380. zachęca władze słowackie do 
kontynuacji dochodzenia w sprawie 
zabójstwa Jána Kuciaka i Martiny 
Kušnírovej oraz wykrycia osób, 
które w rzeczywistości do niego 
doprowadziły; wzywa władze 
słowackie do gruntownego zbadania 
przypadków uchylania się od 
opodatkowania na dużą skalę, 
oszustw związanych z VAT oraz 
prania pieniędzy ujawnionych w 
śledztwach Jána Kuciaka;

380. z zadowoleniem przyjmuje zarzuty 
wysunięte przez władze słowackie 
przeciwko domniemanemu 
podżegającemu do zamordowania 
Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej, 
a także przeciwko domniemanym 
sprawcom tej zbrodni; zachęca 
władze słowackie do kontynuacji 
dochodzenia w sprawie zabójstwa 
oraz do dopilnowania, by w pełni 
zbadano wszystkie aspekty sprawy, 
włącznie z możliwymi motywami 
politycznymi przestępstwa; wzywa 
władze słowackie do gruntownego 
zbadania przypadków uchylania się 
od opodatkowania na dużą skalę, 
oszustw związanych z VAT oraz 
prania pieniędzy ujawnionych w 
śledztwach Jána Kuciaka;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/48

Poprawka 48
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 387

Projekt rezolucji Poprawka

387. przypomina, że opodatkowanie 
pozostaje w gestii państw 
członkowskich i że Parlament 
Europejski ma ograniczone 
uprawnienia w tych sprawach;

387. ubolewa, że Parlament Europejski 
ma ograniczone kompetencje w 
sprawach podatkowych, w których 
jest najczęściej tylko organem 
konsultacyjnym, ale nigdy 
współprawodawcą; przypomina 
jednak, że polityka podatkowa 
powinna być spójna z traktatami i 
kompetencjami UE oraz że w celu 
zapewnienia uczciwej konkurencji 
Komisja jest uprawniona do 
nakładania sankcji na państwa 
członkowskie za udzielanie 
niezgodnej z prawem pomocy 
państwa w dziedzinie 
opodatkowania bezpośredniego, co 
niedawno potwierdził Trybunał 
Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej1a;

_____________

1a 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/
docs/application/pdf/2019-
02/cp190014en.pdf 

Or. en

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190014en.pdf
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20.3.2019 A8-0170/49

Poprawka 49
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 407

Projekt rezolucji Poprawka

407. ponownie wzywa Komisję, by 
skorzystała, w stosownych przypadkach, z 
procedury określonej w art. 116 TFUE, 
która umożliwia zmianę wymogu 
jednomyślności w przypadkach, gdy 
Komisja stwierdzi, że różnice w przepisach 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych w państwach 
członkowskich zakłócają warunki 
konkurencji na rynku wewnętrznym;

407. ponownie wzywa Komisję, by 
skorzystała, w stosownych przypadkach, z 
procedury określonej w art. 116 TFUE, 
która umożliwia zmianę wymogu 
jednomyślności w przypadkach, gdy 
Komisja stwierdzi, że różnice w przepisach 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych w państwach 
członkowskich zakłócają warunki 
konkurencji na rynku wewnętrznym; 
potwierdza swoją opinię, że procedura ta 
mogłaby również mieć zastosowanie do 
wspólnej skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania osób prawnych w UE;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/50

Poprawka 50
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
on behalf of the S&D Group

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 410

Projekt rezolucji Poprawka

410. wyraża pogląd, że prace komisji 
TAXE, TAX2, PANA i TAX3 należy 
kontynuować w nadchodzącej kadencji 
parlamentarnej, w ramach stałej struktury 
w Parlamencie takiej jak podkomisja 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
(ECON), z myślą o ułatwieniu 
horyzontalnego udziału komisji;

410. wyraża pogląd, że prace komisji 
TAXE, TAX2, PANA i TAX3 należy 
kontynuować w nadchodzącej kadencji 
parlamentarnej w ramach stałej struktury w 
Parlamencie, która przyjmie formę 
podkomisji Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej (ECON), co umożliwi 
horyzontalny udział komisji;

Or. en


