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6.12.2017 B8-0660/9 

Poprawka  9 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wniosek dotyczący zalecenia B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

w imieniu Komisji śledczej 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 13 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

  13a. apeluje o wprowadzenie zakazu 

otwierania przez instytucje unijne 

rachunków w jurysdykcjach 

umieszczonych w unijnym wykazie 

jurysdykcji podatkowych niechętnych 

współpracy;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/10 

Poprawka  10 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

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 22 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 22a. ubolewa, że unijny wykaz 

jurysdykcji podatkowych niechętnych 

współpracy zatwierdzony i opublikowany 

przez Radę skupia się wyłącznie na 

jurysdykcjach spoza UE, a pomija kraje z 

obszaru UE, które systematycznie 

przyczyniają się do wspierania i 

umożliwiania szkodliwych praktyk 

podatkowych oraz nie spełniają kryterium 

sprawiedliwego opodatkowania; 

podkreśla, że według symulacji 

przeprowadzonych przez Oxfam co 

najmniej cztery państwa członkowskie 

znalazłyby się w wykazie, gdyby zostały 

sprawdzone z zastosowaniem tych samych 

unijnych kryteriów; jest zaniepokojony 

faktem, że wyłączenie a priori państw UE 

spod kontroli negatywnie wpływa na 

zasadność, wiarygodność i skuteczność 

całego procesu;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/11 

Poprawka  11 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wniosek dotyczący zalecenia B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

w imieniu Komisji śledczej 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 41 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

  41a. ubolewa, że zgodnie z unijnymi 

zasadami pomocy państwa niezapłacone 

podatki odzyskane od podmiotów 

korzystających z bezprawnej pomocy 

podatkowej należą do kraju, który tę 

pomoc przyznał, a nie do krajów, w 

których doszło do erozji bazy podatkowej 

wskutek systemów podatkowych 

powodujących zakłócenia; wzywa w 

związku z tym Komisję, aby opracowała 

odpowiednią metodologię pozwalającą 

oszacować uszczuplenie dochodów w 

zainteresowanych państwach 

członkowskich oraz dostosowała 

procedury odzyskiwania należności, 

zapewniając przekazanie niezapłaconych 

podatków państwom, w których 

działalność gospodarcza była faktycznie 

prowadzona;  

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/12 

Poprawka  12 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Wniosek dotyczący zalecenia B8-0660/2017 

Werner Langen, Jeppe Kofod, Petr Ježek 

w imieniu Komisji śledczej 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 131 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

  131a. apeluje o surowe stosowanie 

wobec banków skutecznych sankcji, 

obejmujących zawieszenie lub cofnięcie 

licencji bankowej instytucjom 

finansowym, którym udowodniono udział 

we wspieraniu lub umożliwianiu prania 

pieniędzy, uchylania się od 

opodatkowania lub agresywnego 

planowania podatkowego; 

Or. en 

 

 


