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22.7.2020 B9-0229/11

Poprawka 11
Malin Björk, Nikolaj Villumsen
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. głęboko ubolewa, że Rada 
Europejska znacznie osłabiła dążenie 
Komisji i Parlamentu do tego, aby w WRF 
i Instrumencie Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy (NGEU) stanąć na straży 
praworządności, praw podstawowych i 
demokracji; potwierdza żądanie, aby 
dokończyć prace współprawodawcy nad 
zaproponowanym przez Komisję 
mechanizmem ochrony budżetu UE w 
przypadku, gdy występuje systemowe 
zagrożenie dla wartości zapisanych w art. 2 
TUE i gdy zagrożone są interesy finansowe 
Unii; podkreśla, że mechanizm ten, aby był 
skuteczny, musi być uruchamiany 
odwróconą kwalifikowaną większością 
głosów; podkreśla, że mechanizm ten nie 
może wpływać na spoczywający na 
instytucjach rządowych lub państwach 
członkowskich obowiązek dokonywania 
płatności na rzecz ostatecznych 
beneficjentów lub odbiorców; podkreśla, 
że rozporządzenie w sprawie 
praworządności zostanie przyjęte w 
procedurze współdecyzji;

9. głęboko ubolewa, że Rada 
Europejska znacznie osłabiła dążenie 
Komisji i Parlamentu do tego, aby w WRF 
i Instrumencie Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy (NGEU) stanąć na straży 
praworządności, praw podstawowych i 
demokracji; oświadcza, że Parlament 
Europejski nie wyrazi zgody na WRF na 
lata 2021–2027, chyba że wiążący 
mechanizm warunkowości zostanie 
przedstawiony jako integralna część 
porozumienia; w tym kontekście 
potwierdza także żądanie, aby dokończyć 
prace współprawodawcy nad 
zaproponowanym przez Komisję 
mechanizmem ochrony budżetu UE w 
przypadku, gdy występuje systemowe 
zagrożenie dla wartości zapisanych w art. 2 
TUE i gdy zagrożone są interesy finansowe 
Unii; podkreśla, że mechanizm ten, aby był 
skuteczny, musi być uruchamiany 
odwróconą kwalifikowaną większością 
głosów; podkreśla, że mechanizm ten nie 
może wpływać na spoczywający na 
instytucjach rządowych lub państwach 
członkowskich obowiązek dokonywania 
płatności na rzecz ostatecznych 
beneficjentów lub odbiorców; podkreśla, 
że rozporządzenie w sprawie 
praworządności zostanie przyjęte w 
procedurze współdecyzji;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/12

Poprawka 12
Manuel Bompard
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla zatem, że reforma 
powinna obejmować koszyk nowych 
zasobów własnych, które muszą wpływać 
do budżetu Unii od 1 stycznia 2021 r.; 
podkreśla, że wkład związany z 
tworzywami sztucznymi stanowi jedynie 
pierwszy, częściowy krok w kierunku 
zaspokojenia tego oczekiwania 
Parlamentu; zamierza wynegocjować 
prawnie wiążący harmonogram, który 
zostanie uzgodniony przez władzę 
budżetową, w celu wprowadzenia w 
pierwszej połowie kolejnych WRF 
dodatkowych nowych zasobów własnych, 
takich jak unijny system handlu 
uprawnieniami do emisji (oraz przychody 
uzyskane w związku z przyszłym 
rozszerzeniem), mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2, podatek 
cyfrowy, podatek od transakcji 
finansowych i wspólna skonsolidowana 
podstawa opodatkowania osób prawnych; 
apeluje o wykorzystanie śródokresowej 
rewizji WRF do dodania w razie 
konieczności w drugiej połowie WRF na 
lata 2021–2027 dodatkowych zasobów 
własnych, aby zapewnić osiągnięcie 
założonego celu do końca obowiązywania 
WRF na lata 2021–2027;

11. podkreśla zatem, że reforma 
powinna obejmować koszyk nowych 
zasobów własnych, które muszą wpływać 
do budżetu Unii od 1 stycznia 2021 r.; 
podkreśla, że wkład związany z 
tworzywami sztucznymi stanowi jedynie 
pierwszy, częściowy krok w kierunku 
zaspokojenia tego oczekiwania 
Parlamentu; zamierza wynegocjować 
prawnie wiążący harmonogram, który 
zostanie uzgodniony przez władzę 
budżetową, w celu wprowadzenia w 
pierwszej połowie kolejnych WRF 
dodatkowych nowych zasobów własnych, 
takich jak unijny system handlu 
uprawnieniami do emisji (oraz przychody 
uzyskane w związku z przyszłym 
rozszerzeniem), mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2, podatek 
cyfrowy, podatek od transakcji 
finansowych, podatek od majątku, podatek 
od paliwa lotniczego, podatek od 
nieoczekiwanych zysków i wspólna 
skonsolidowana podstawa opodatkowania 
osób prawnych; apeluje o wykorzystanie 
śródokresowej rewizji WRF do dodania w 
razie konieczności w drugiej połowie WRF 
na lata 2021–2027 dodatkowych zasobów 
własnych, aby zapewnić osiągnięcie 
założonego celu do końca obowiązywania 
WRF na lata 2021–2027;
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22.7.2020 B9-0229/13

Poprawka 13
Marc Botenga
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla zatem, że reforma 
powinna obejmować koszyk nowych 
zasobów własnych, które muszą wpływać 
do budżetu Unii od 1 stycznia 2021 r.; 
podkreśla, że wkład związany z 
tworzywami sztucznymi stanowi jedynie 
pierwszy, częściowy krok w kierunku 
zaspokojenia tego oczekiwania 
Parlamentu; zamierza wynegocjować 
prawnie wiążący harmonogram, który 
zostanie uzgodniony przez władzę 
budżetową, w celu wprowadzenia w 
pierwszej połowie kolejnych WRF 
dodatkowych nowych zasobów własnych, 
takich jak unijny system handlu 
uprawnieniami do emisji (oraz przychody 
uzyskane w związku z przyszłym 
rozszerzeniem), mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2, podatek 
cyfrowy, podatek od transakcji 
finansowych i wspólna skonsolidowana 
podstawa opodatkowania osób prawnych; 
apeluje o wykorzystanie śródokresowej 
rewizji WRF do dodania w razie 
konieczności w drugiej połowie WRF na 
lata 2021–2027 dodatkowych zasobów 
własnych, aby zapewnić osiągnięcie 
założonego celu do końca obowiązywania 
WRF na lata 2021–2027;

11. podkreśla, że nowe zasoby własne 
nie powinny być gromadzone kosztem 
pracowników, w związku z czym wzywa 
instytucje UE i państwa członkowskie, by 
finansowały odbudowę z podatków 
pobieranych zarówno od dużych 
przedsiębiorstw wielonarodowych, jak i 
najzamożniejszych osób fizycznych, by 
zaproponowały ambitny podatek od 
majątku oraz by ustanowiły efektywną 
stawkę podatku dochodowego od osób 
prawnych wynoszącą 25 %, z najwyższymi 
stawkami dla najbardziej rentownych 
przedsiębiorstw wielonarodowych, w 
szczególności tych w sektorze finansowym, 
które czerpią korzyści z 
krótkoterminowych i spekulacyjnych 
transakcji, a także by wspierały podatek 
od transakcji finansowych;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/14

Poprawka 14
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wyraża rozczarowanie brakiem 
wyraźnego zaangażowania na rzecz 
przejścia na gospodarkę ekologiczną; 
uważa, że 50 % WRF i Funduszu 
Odbudowy należy przeznaczyć na wydatki 
związane z klimatem i różnorodnością 
biologiczną; podkreśla, że wydatki 
związane z klimatem i różnorodnością 
biologiczną należy monitorować przy 
wykorzystaniu solidniejszej, bardziej 
przejrzystej i kompleksowej metodyki niż 
obecny przyjęty przez OECD system 
wskaźników rynkowych z Rio oparty na 
zasadzie zachowawczości, w tym uznając, 
że wydatki powodujące negatywny wpływ 
na klimat i różnorodność biologiczną są 
liczone negatywnie w całkowitym 
przydziale środków;

Or. en



AM\1210649PL.docx PE655.408v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

22.7.2020 B9-0229/15

Poprawka 15
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. zaznacza, że wkład wspólnej 
polityki rolnej (WPR) w wydatki związane 
z klimatem i różnorodnością biologiczną 
został rażąco zawyżony, co podkreślił 
Europejski Trybunał Obrachunkowy; 
przyjmuje do wiadomości ustalenia 
zawarte w sprawozdaniu specjalnym 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego nr 13/2020, zgodnie z 
którymi WPR na lata 2014–2020 nie 
przyczyniła się do zatrzymania spadku 
różnorodności biologicznej; podkreśla w 
związku z powyższym konieczność 
zniesienia wszelkich szkodliwych dopłat 
rolnych, w tym kampanii promujących 
produkty pochodzenia zwierzęcego;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/16

Poprawka 16
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13c. podkreśla, że uwzględnianie 
kwestii klimatu w WRF i Funduszu 
Odbudowy musi odbywać się w sposób 
sprawiedliwy społecznie oraz należy 
dopilnować, by obciążenia były ponoszone 
zgodnie z zasadą „zanieczyszczający 
płaci” i nie spoczywały na osobach i 
społecznościach znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji; podkreśla w 
związku z powyższym konieczność 
zapewnienia dobrych i godziwych miejsc 
pracy pracownikom w sektorach objętych 
transformacją ekologiczną, w dążeniu do 
zapewniania ożywienia gospodarczego 
zrównoważonego pod względem 
społecznym, jak i środowiskowym;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/17

Poprawka 17
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że negocjacje 
międzyinstytucjonalne powinny 
obejmować dane liczbowe w WRF 
dotyczące poszczególnych działów i 
programów; podkreśla, że obecnie 
programom przewodnim grozi 
natychmiastowe obniżenie środków na 
2021 r. w stosunku do roku 2020; wskazuje 
ponadto, że począwszy od 2024 r. budżet 
UE jako całość będzie niższy od poziomu 
budżetu na 2020 r., co zagraża realizacji 
zobowiązań i priorytetów UE, w 
szczególności Zielonego Ładu i agendy 
cyfrowej; podkreśla, że przy 
ukierunkowanym zwiększaniu środków – 
w uzupełnieniu kwot zaproponowanych 
przez Radę Europejską – trzeba wybierać 
programy związane z klimatem, 
transformacją cyfrową, zdrowiem, 
młodzieżą, kulturą, infrastrukturą, 
badaniami naukowymi, zarządzaniem 
granicami i solidarnością (takie jak 
program „Horyzont Europa”, InvestEU, 
Erasmus+, gwarancja dla dzieci, Fundusz 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 
program „Cyfrowa Europa”, instrument 
„Łącząc Europę”, LIFE+, Program UE dla 
zdrowia, Fundusz Zintegrowanego 
Zarządzania Granicami, program 
„Kreatywna Europa”, program „Prawa i 
Wartości”, Europejski Fundusz Obronny, 
program sąsiedztwa, Instrument 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 

14. podkreśla, że negocjacje 
międzyinstytucjonalne powinny 
obejmować dane liczbowe w WRF 
dotyczące poszczególnych działów i 
programów; podkreśla, że obecnie 
programom przewodnim grozi 
natychmiastowe obniżenie środków na 
2021 r. w stosunku do roku 2020; wskazuje 
ponadto, że począwszy od 2024 r. budżet 
UE jako całość będzie niższy od poziomu 
budżetu na 2020 r., co zagraża realizacji 
zobowiązań i priorytetów UE, w 
szczególności Zielonego Ładu i agendy 
cyfrowej; podkreśla, że przy 
ukierunkowanym zwiększaniu środków – 
w uzupełnieniu kwot zaproponowanych 
przez Radę Europejską – trzeba wybierać 
programy związane z klimatem, 
transformacją cyfrową, zdrowiem, 
młodzieżą, kulturą, infrastrukturą, 
badaniami naukowymi, zarządzaniem 
granicami i solidarnością (takie jak 
program „Horyzont Europa”, InvestEU, 
Erasmus+, gwarancja dla dzieci, Fundusz 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 
program „Cyfrowa Europa”, instrument 
„Łącząc Europę”, LIFE+, Program UE dla 
zdrowia, Fundusz Zintegrowanego 
Zarządzania Granicami, program 
„Kreatywna Europa”, program „Prawa i 
Wartości”, program sąsiedztwa, Instrument 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) 
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Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) 
i pomoc humanitarna), a także 
odpowiednie agencje UE i Prokuraturę 
Europejską;

i pomoc humanitarna), a także 
odpowiednie agencje UE i Prokuraturę 
Europejską;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/18

Poprawka 18
Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że aby zachować 
zgodność z priorytetami politycznymi i 
programami wydatków, niezwykle istotne 
jest uwzględnienie zarówno w 
rozporządzeniu w sprawie WRF, jak i w 
rozporządzeniu w sprawie NGEU, ale 
również we wszystkich innych odnośnych 
aktach prawnych zasad horyzontalnych, 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ, 
dążenia do osiągnięcia konkurencyjnych i 
ukierunkowanych na przyszłość celów 
długoterminowych UE, sprawiedliwej i 
sprzyjającej włączeniu społecznemu 
transformacji, prawnie wiążącego celu w 
zakresie wydatków związanych z klimatem 
na poziomie 30 % oraz wydatków 
związanych z różnorodnością biologiczną 
na poziomie 10 %; podkreśla w związku z 
tym, że należy szybko przyjąć przejrzystą, 
kompleksową i sensowną metodę śledzenia 
wydatków związanych z klimatem i 
wydatków związanych z różnorodnością 
biologiczną oraz w razie konieczności 
dostosować tę metodę podczas 
śródokresowej rewizji WRF; zwraca 
uwagę na potrzebę włączenia do 
rozporządzeń w sprawie WRF i NGEU 
zasady „nie szkodzić”; podkreśla ponadto 
potrzebę stopniowego wycofywania dopłat 
do paliw kopalnych; wzywa Komisję, aby 
w przypadku inwestycji rozważyła oparcie 
się na rozporządzeniu w sprawie 
systematyki;

15. podkreśla, że aby zachować 
zgodność z priorytetami politycznymi i 
programami wydatków, niezwykle istotne 
jest uwzględnienie zarówno w 
rozporządzeniu w sprawie WRF, jak i w 
rozporządzeniu w sprawie NGEU, ale 
również we wszystkich innych odnośnych 
aktach prawnych zasad horyzontalnych, 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ, 
dążenia do osiągnięcia konkurencyjnych i 
ukierunkowanych na przyszłość celów 
długoterminowych UE, sprawiedliwej i 
sprzyjającej włączeniu społecznemu 
transformacji, prawnie wiążącego celu w 
zakresie wydatków związanych z klimatem 
na poziomie 30 % oraz wydatków 
związanych z różnorodnością biologiczną 
na poziomie 10 %; podkreśla w związku z 
tym, że należy szybko przyjąć przejrzystą, 
kompleksową i sensowną metodę śledzenia 
wydatków związanych z klimatem i 
wydatków związanych z różnorodnością 
biologiczną oraz w razie konieczności 
dostosować tę metodę podczas 
śródokresowej rewizji WRF; zwraca 
uwagę na potrzebę włączenia do 
rozporządzeń w sprawie WRF i NGEU 
zasad „nie szkodzić” oraz 
„zanieczyszczający płaci” w odniesieniu 
do wszystkich sektorów; podkreśla ponadto 
potrzebę stopniowego wycofywania dopłat 
do paliw kopalnych; wzywa Komisję, aby 
w przypadku inwestycji rozważyła oparcie 
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się na rozporządzeniu w sprawie 
systematyki; podkreśla także w związku z 
tym wspólną odpowiedzialność UE za 
przezwyciężenie kryzysu związanego z 
COVID-19 w skali ogólnoświatowej, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/19

Poprawka 19
João Ferreira, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa, że opcje inwestycyjne 
muszą być dostosowane do rzeczywistych 
potrzeb ludności i państw członkowskich; 
potępia i odrzuca wszelką formę 
warunkowości gospodarczej i politycznej 
zapisaną w tym porozumieniu Rady, czy to 
w odniesieniu do korzystania z funduszy 
WRF, czy w wykorzystaniu środków z 
Planu Odbudowy, która ma na celu 
ingerowanie w suwerenne decyzje państw 
w odniesieniu do programowania i 
wykorzystywania funduszy;
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22.7.2020 B9-0229/20

Poprawka 20
João Ferreira, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa, że Fundusz Odbudowy jest 
niewystarczający, mając na uwadze 
istniejące potrzeby inwestycyjne; ostrzega, 
że fundusz ten, zarówno w odniesieniu do 
jego części dotyczącej pożyczek, jak i 
elementu dotacji stanowi zapowiedź 
funduszy, które zostaną wypłacone później 
poprzez spłatę pożyczonych środków albo 
poprzez zmniejszenie przyszłych 
przesunięć z budżetu począwszy od 
2028 r.;
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Poprawka 21
Marc Botenga
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że jasny i realistyczny 
plan spłaty ma kluczowe znaczenie dla 
ogólnego sukcesu NGEU i stanowi test 
wiarygodności dla całej UE; uważa, że 
spłata zaciągniętego długu nie może 
odbywać się kosztem przyszłych unijnych 
budżetów ani przyszłych pokoleń 
Europejczyków i że powinna rozpocząć się 
jak najszybciej; apeluje, aby wydatki 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności zostały wyraźnie 
zidentyfikowane jako takie oraz aby 
podlegały one odpowiednim wymogom 
przejrzystości, w tym wymogom 
dotyczącym opublikowania listy 
beneficjentów końcowych;

23. podkreśla, że jasny i realistyczny 
plan spłaty ma kluczowe znaczenie dla 
ogólnego sukcesu NGEU i stanowi test 
wiarygodności dla całej UE; uważa, że 
spłata zaciągniętego długu nie może 
odbywać się kosztem praw socjalnych, 
wynagrodzeń, rent i emerytur czy usług 
publicznych, przyszłych unijnych 
budżetów ani przyszłych pokoleń 
Europejczyków i że powinna rozpocząć się 
jak najszybciej; apeluje, aby wydatki 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności zostały wyraźnie 
zidentyfikowane jako takie oraz aby 
podlegały one odpowiednim wymogom 
przejrzystości, w tym wymogom 
dotyczącym opublikowania listy 
beneficjentów końcowych;
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Poprawka 22
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wyraża głębokie ubolewanie w 
związku z tym, że w porozumieniu nie 
zagwarantowano, by pomoc finansowa 
była udzielana wyłącznie 
przedsiębiorstwom przestrzegającym 
obowiązującego układu zbiorowego lub by 
przedsiębiorstwa będące beneficjentami 
powstrzymały się od skupowania akcji 
własnych lub wypłacania dywidend 
akcjonariuszom i premii kadrze 
zarządzającej; wyraża również 
ubolewanie, że porozumienie nie 
gwarantuje, iż pomoc państwa i pomoc 
finansowa nie będą udzielane 
przedsiębiorstwom zarejestrowanym w 
państwach figurujących w unijnym 
wykazie jurysdykcji niechętnych 
współpracy do celów podatkowych;
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Poprawka 23
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r.

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. wyraża głębokie zaniepokojenie 
znaczną utratą dochodów publicznych 
spowodowaną unikaniem opodatkowania 
w państwach członkowskich UE; uważa 
za kluczowe, aby przedsiębiorstwa zostały 
wykluczone z systemów pomocy 
finansowej, jeżeli mają siedzibę w rajach 
podatkowych w UE;
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