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Poprawka  75 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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 5 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  5a. apeluje również do właściwych 

organów krajowych o wszczęcie w 

stosownych przypadkach śledztwa, 

zastosowanie instrumentów prawnych w 

celu zamrożenia podejrzanych aktywów, 

objęcie postępowaniem zarządów, które 

mogą być zamieszane w aferę, a także o 

nałożenie odpowiednich i odstraszających 

sankcji na podmioty zamieszane w aferę; 

jest zdania, że zarówno sprawcy 

przestępstw, jak i podmioty umożliwiające 

popełnienie przestępstwa, do których 

zaliczają się nie tylko doradcy podatkowi, 

ale również prawnicy, księgowi i banki, 

powinni zostać postawieni przed sądem; 

podkreśla, że należy pilnie skończyć z 

bezkarnością „białych kołnierzyków” i 

zapewnić lepsze egzekwowanie przepisów 

finansowych; 

Or. en 
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Poprawka  76 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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 8 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  8a. zachęca krajowe trybunały 

obrachunkowe do przeprowadzenia w 

stosownych przypadkach kontroli 

procedur zwrotu podatku od zysków 

kapitałowych pod kątem dywidend i 

transakcji na akcjach w celu ustalenia 

ewentualnych szkód poniesionych w 

wyniku afery cum-ex oraz luk istniejących 

na poziomie krajowym, przy czym 

przykładem do naśladowania jest 

austriacki trybunał obrachunkowy; 

Or. en 
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Poprawka  77 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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 8 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  8b. zauważa, że w ramach walki z 

praktyką arbitrażu dywidendowego Senat 

Francji zgłosił poprawkę do projektu 

ustawy budżetowej, która umożliwiałaby 

zatrzymanie 30% wartości transakcji na 

rzecz zagranicznego beneficjenta i zwrot a 

posteriori, jeżeli udowodni on, że jest 

ostatecznym rzeczywistym właścicielem; 

wzywa europejskich prawodawców do 

oceny możliwości wdrożenia tego środka 

na szczeblu UE; 

  

Or. en 
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Poprawka  78 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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. zwraca się do Komisji o rozważenie 

wniosku legislacyjnego w sprawie 

utworzenia unijnej jednostki analityki 

finansowej, europejskiego centrum 

wspólnych działań dochodzeniowych oraz 

mechanizmu wczesnego ostrzegania; 

Or. en 
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Poprawka  79 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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. 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  80 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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 c (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  11c. 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  81 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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. wzywa państwa członkowskie 

uczestniczące w procedurze wzmocnionej 

współpracy do jak najszybszego 

osiągnięcia porozumienia w sprawie 

podatku od transakcji finansowych; 

podkreśla, że gdyby podatek od transakcji 

finansowych został wprowadzony, 

zniechęcałby do stosowania tego rodzaju 

praktyk, ponieważ nie byłyby one tak 

opłacalne dla oszustów podatkowych; 

Or. en 
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Poprawka  82 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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. 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  83 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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. przypomina, że zarówno instytucje 

kredytowe i finansowe, jak i doradcy 

podatkowi, księgowi i prawnicy uważani 

są za „podmioty zobowiązane” na mocy 

dyrektywy w sprawie przeciwdziałania 

praniu pieniędzy i w związku z tym są 

zobowiązani do przestrzegania szeregu 

obowiązków w zakresie zapobiegania, 

wykrywania i zgłaszania działań 

związanych z praniem pieniędzy; 

Or. en 
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Poprawka  84 

Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod, Ana Gomes, Olle Ludvigsson, Evelyn 

Regner, Paul Tang 

w imieniu grupy S&D 

 

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. 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 

 

 


