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6.12.2017 B8-0660/13 

Poprawka  13 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

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 153 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 153a. podkreśla, że UE powinna 

renegocjować swoje umowy handlowe, 

gospodarcze i inne istotne umowy 

dwustronne ze Szwajcarią w celu 

dostosowania ich do unijnej polityki 

zwalczania oszustw podatkowych, 

ustawodawstwa dotyczącego 

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

ustawodawstwa w sprawie finansowania 

terroryzmu, w celu usunięcia poważnych 

wad w szwajcarskim systemie nadzoru, 

które umożliwiają utrzymanie 

wewnętrznej tajemnicy bankowej, 

tworzenie struktur typu offshore na całym 

świecie, oszustwa podatkowe, uchylanie 

się od opodatkowania, które nie ma 

charakteru przestępstwa, słaby nadzór, 

nieadekwatną samoregulację podmiotów 

zobowiązanych oraz agresywne 

zaskarżanie i zastraszanie demaskatorów; 

Or. en 
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6.12.2017 B8-0660/14 

Poprawka  14 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

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 25 a (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 25a. zauważa, że według najnowszych 

danych Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 

dotyczących zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich Luksemburg i Niderlandy 

łącznie mają więcej inwestycji 

przychodzących niż USA, przy czym 

ogromna większość to inwestycje związane 

z jednostkami specjalnego przeznaczenia, 

które nie prowadzą żadnej znaczącej 

działalności gospodarczej, a Irlandia ma 

więcej inwestycji przychodzących niż 

Niemcy czy Francja; podkreśla, że 

zgodnie z Krajowym Urzędem 

Statystycznym zagraniczne inwestycje na 

Malcie wynoszą 1 474 % wielkości jej 

gospodarki; zauważa, że według badań 

przeprowadzonych przez Uniwersytet w 

Amsterdamie 23 % wszystkich inwestycji 

przedsiębiorstw, które trafiły do rajów 

podatkowych, przechodziło przez 

Niderlandy; uważa, że dane te stanowią 

wyraźne wskazanie, że niektóre państwa 

członkowskie ułatwiają nadmierne 

przenoszenie zysków z działalności ze 

szkodą dla innych państw członkowskich; 

w związku z tym wzywa Komisję, by 

uznała Luksemburg, Niderlandy, Irlandię 



 

AM\1141406PL.docx  PE614.273v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

i Maltę za raje podatkowe w UE; 

Or. en 

 

 


