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6.12.2017 B8-0660/6 

Poprawka  6 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący zalecenia B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

w imieniu Komisji śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego 

administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania 

opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 

Projekt zalecenia dla Rady i Komisji w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, 

unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 49 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

  49a. wzywa Komisję, by przedstawiła 

wniosek ustawodawczy mający na celu 

rozwiązanie problemu niespójności i luk w 

przepisach dotyczących opodatkowania 

prawa do wizerunku w Unii;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/7 

Poprawka  7 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący zalecenia B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

w imieniu Komisji śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego 

administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania 

opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 

Projekt zalecenia dla Rady i Komisji w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, 

unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 66 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

  66a. proponuje, by Komisja dokonała 

oceny wpływu zagranicznych transferów 

piłkarzy na pobór dochodów przez 

państwa członkowskie oraz przedstawiła 

wszelkie środki, jakie uzna za stosowne 

dla rozwiązania kwestii znacznego 

uszczuplenia dochodów, w tym środki 

związane z pośrednikami ułatwiającymi 

takie transfery; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/8 

Poprawka  8 

Molly Scott Cato 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący zalecenia B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

w imieniu Komisji śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego 

administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania 

opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 

Projekt zalecenia dla Rady i Komisji w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, 

unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 87 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

87. podkreśla konieczność lepszego 

wdrożenia kontroli należytej staranności 

wobec klienta, aby zagwarantować, że 

przeprowadzona zostanie właściwa ocena 

ryzyka związanego z profilem klienta; 

podkreśla, że nawet w przypadku 

outsourcingu obowiązek należytej 

staranności wobec klienta spoczywa na 

podmiotach zobowiązanych; domaga się, 

by ta odpowiedzialność była jasno 

zdefiniowana oraz by zostały przewidziane 

sankcje w przypadku zaniedbania lub 

konfliktu interesów w przypadkach 

outsourcingu; uważa ponadto, że do grupy 

podmiotów zobowiązanych należy 

włączyć, między innymi, agentów 

nieruchomości, aby zagwarantować, że 

postanowienia dotyczące należytej 

staranności wobec klienta będą miały w 

równym stopniu zastosowanie do 

regulowanych i obecnie nieregulowanych 

podmiotów; wzywa do harmonizacji 

środków należytej staranności wobec 

klienta na szczeblu UE, co zapewni 

odpowiedni kształt tych procedur w celu 

zagwarantowania ich zgodności z 

przepisami; 

87. podkreśla konieczność lepszego 

wdrożenia kontroli należytej staranności 

wobec klienta, aby zagwarantować, że 

przeprowadzona zostanie właściwa ocena 

ryzyka związanego z profilem klienta; 

podkreśla, że nawet w przypadku 

outsourcingu obowiązek należytej 

staranności wobec klienta spoczywa na 

podmiotach zobowiązanych; domaga się, 

by ta odpowiedzialność była jasno 

zdefiniowana oraz by zostały przewidziane 

sankcje w przypadku zaniedbania lub 

konfliktu interesów w przypadkach 

outsourcingu; zwraca się do Komisji o 

przedstawienie wniosku ustawodawczego 

zakazującego podmiotom zobowiązanym, 

na mocy dyrektywy 2015/849, 

outsourcingu środków należytej 

staranności wobec klienta na rzecz osób 

trzecich;  uważa ponadto, że do grupy 

podmiotów zobowiązanych należy 

włączyć, między innymi, agentów 

nieruchomości, aby zagwarantować, że 

postanowienia dotyczące należytej 

staranności wobec klienta będą miały w 

równym stopniu zastosowanie do 

regulowanych i obecnie nieregulowanych 

podmiotów; wzywa do harmonizacji 
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środków należytej staranności wobec 

klienta na szczeblu UE, co zapewni 

odpowiedni kształt tych procedur w celu 

zagwarantowania ich zgodności z 

przepisami; 

Or. en 

 


