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Poprawka  57 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  11a. ponawia apel o utworzenie w 

ramach struktury Komisji unijnego 

ośrodka ds. spójności i koordynacji 

polityki podatkowej, który zapewniłby 

skuteczną i sprawną współpracę między 

państwami członkowskimi oraz ułatwiłby 

wczesne ostrzeganie w takich przypadkach 

jak afera cum-ex; wzywa państwa 

członkowskie do poparcia tego apelu, a 

Komisję do przedstawienia wniosku 

legislacyjnego w sprawie takiego 

mechanizmu; 

Or. en 
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Poprawka  58 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 11 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  11b. apeluje do Komisji o rozważenie 

potrzeby stworzenia europejskich ram 

opodatkowania dochodów kapitałowych, 

które ograniczyłyby zachęty 

destabilizujące transgraniczne przepływy 

finansowe i prowadzące do powstawania 

konkurencji podatkowej między 

państwami członkowskimi, a także 

podważające podstawy opodatkowania 

gwarantujące stabilność europejskich 

państw opiekuńczych; 

Or. en 
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Poprawka  59 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

13. zauważa, że kryzys z 2008 r. 

doprowadził do ogólnego zmniejszenia 

zasobów i liczby personelu administracji 

podatkowych; wzywa państwa 

członkowskie do inwestowania w 

narzędzia dostępne dla organów 

podatkowych oraz do modernizacji tych 

narzędzi, a także do przeznaczenia 

niezbędnych zasobów ludzkich w celu 

poprawy nadzoru oraz zmniejszenia 

opóźnień czasowych i deficytów 

informacyjnych; 

13. zauważa, że kryzys z 2008 r. 

doprowadził do ogólnego zmniejszenia 

zasobów i liczby personelu administracji 

podatkowych; wzywa państwa 

członkowskie do inwestowania w 

narzędzia dostępne dla organów 

podatkowych oraz do modernizacji tych 

narzędzi, a także do przeznaczenia 

niezbędnych zasobów ludzkich w celu 

poprawy nadzoru oraz zmniejszenia 

opóźnień czasowych i deficytów 

informacyjnych; apeluje do państw 

członkowskich o zwiększenie możliwości i 

zdolności ich organów finansowych, aby 

były one w pełni zdolne do wykrywania 

oszustw podatkowych; 

Or. en 
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Poprawka  60 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  13a. przypomina, że płacenie podatków 

jest zarówno istotnym wkładem 

przedsiębiorstw na rzecz społeczeństwa, 

jak i narzędziem dobrego zarządzania, a 

zatem stanowi wymóg odpowiedzialnego 

prowadzenia działalności gospodarczej; 

podkreśla potrzebę włączenia szkodliwych 

praktyk podatkowych w zakres społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw; 

Or. en 
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Poprawka  61 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  13b. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji z dnia 12 września 2018 r. 

dotyczący zmiany, wraz z innymi 

rozporządzeniami, rozporządzenia w 

sprawie ustanowienia EUNB w celu 

wzmocnienia roli EUNB w nadzorze nad 

sektorem finansowym w zakresie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy 

(COM(2018)0646); podkreśla, że zgodnie 

z Jednolitym Mechanizmem Nadzorczym 

EBC ma za zadanie przeprowadzanie 

wczesnych działań interwencyjnych 

zgodnie z odpowiednim prawem Unii; jest 

zdania, że EBC powinien uczestniczyć w 

ostrzeganiu właściwych organów 

krajowych i koordynować wszelkie 

działania podejmowane w przypadku 

podejrzeń o naruszenie przepisów 

dotyczących przeciwdziałania praniu 

pieniędzy w bankach lub grupach 

objętych nadzorem; 

Or. en 
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Poprawka  62 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 c (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  13c. apeluje o solidne prawodawstwo 

paneuropejskie w celu ochrony 

sygnalistów i dziennikarzy i/lub o wniosek 

Komisji dotyczący aktu prawnego UE w 

sprawie ochrony dziennikarzy, w tym 

przepisów zakazujących tzw. powództw 

SLAPP mających na celu ich uciszenie 

lub zastraszenie; 

Or. en 
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Poprawka  63 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 d (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  13d. wzywa do przekazania 

dodatkowych uprawnień ogólnounijnym 

organom ścigania (Europolowi i 

Interpolowi), które polegałyby na 

utworzeniu finansowego FBI, zwłaszcza 

kiedy stolice europejskie nie będą 

wykazywać chęci zwalczania tych 

przestępstw; 

Or. en 

 

 


