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Poprawka  455 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł ósmy 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Dochodzenia DG COMP w sprawie 

pomocy państwa: przegląd i wyniki 

Dochodzenia Komisji w sprawie pomocy 

państwa: przegląd i wyniki 

Or. en 

Poprawka  456 

Ulla Tørnæs 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. podkreśla, że na rynku wewnętrznym 

nowe podmioty i MŚP są w gorszej 

sytuacji niż korporacje wielonarodowe, 

które mogą przenosić zyski lub stosować 

inne formy agresywnego planowania 

podatkowego za pośrednictwem 

rozmaitych decyzji i instrumentów, do 

których tylko one mają dostęp; zauważa z 

zaniepokojeniem, że zasadniczo niższe 

zobowiązania podatkowe oznaczają dla 

korporacji większe zyski po 

opodatkowaniu i tworzą nierówne warunki 

działania dla ich konkurentów na 

jednolitym rynku, którzy nie uciekają się 

do agresywnego planowania podatkowego 

i podtrzymują związek między miejscem 

osiągania zysków a miejscem 

opodatkowania; 

45. podkreśla, że na rynku wewnętrznym 

nowe podmioty i MŚP mogą znaleźć się w 

gorszej sytuacji niż korporacje 

wielonarodowe, które mogą prowadzić 

działalność na skalę międzynarodową; 

ponadto podkreśla, że skomplikowane 

zasady i zbyt złożone przepisy podatkowe 

również mogą stanowić przeszkodę dla 

nowych podmiotów i MŚP; zauważa z 

zaniepokojeniem, że zasadniczo niższe 

zobowiązania podatkowe oznaczają dla 

korporacji większe zyski po 

opodatkowaniu i tworzą nierówne warunki 

działania dla ich konkurentów na 

jednolitym rynku, którzy nie uciekają się 

do agresywnego planowania podatkowego 

i podtrzymują związek między miejscem 

osiągania zysków a miejscem 

opodatkowania; 

Or. en 
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Poprawka  457 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. podkreśla, że na rynku wewnętrznym 

nowe podmioty i MŚP są w gorszej 

sytuacji niż korporacje wielonarodowe, 

które mogą przenosić zyski lub stosować 

inne formy agresywnego planowania 

podatkowego za pośrednictwem 

rozmaitych decyzji i instrumentów, do 

których tylko one mają dostęp; zauważa z 

zaniepokojeniem, że zasadniczo niższe 

zobowiązania podatkowe oznaczają dla 

korporacji większe zyski po 

opodatkowaniu i tworzą nierówne warunki 

działania dla ich konkurentów na 

jednolitym rynku, którzy nie uciekają się 

do agresywnego planowania podatkowego 

i podtrzymują związek między miejscem 

osiągania zysków a miejscem 

opodatkowania; 

45. podkreśla, że na rynku wewnętrznym 

nowe podmioty i MŚP, prowadzące 

działalność tylko w jednym kraju, są w 

gorszej sytuacji niż korporacje 

wielonarodowe, które mogą przenosić 

zyski lub stosować inne formy 

agresywnego planowania podatkowego za 

pośrednictwem rozmaitych decyzji i 

instrumentów, do których tylko one mają 

dostęp; zauważa z zaniepokojeniem, że 

zasadniczo niższe zobowiązania 

podatkowe oznaczają dla korporacji 

większe zyski po opodatkowaniu i tworzą 

nierówne warunki działania dla ich 

konkurentów na jednolitym rynku, którzy 

nie uciekają się do agresywnego 

planowania podatkowego i podtrzymują 

związek między miejscem osiągania 

zysków a miejscem opodatkowania; 

podkreśla, że wspieranie szkodliwych 

praktyk podatkowych za pośrednictwem 

tworzenia spółek SUP, które wyraźnie 

umożliwiają posiadanie dwóch różnych 

siedzib – siedziby statutowej w jednym 

miejscu i siedziby administracyjnej w 

innym – jest błędnym podejściem dla UE;  

Or. en 

 

Poprawka  458 

Thomas Mann 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 
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Projekt rezolucji Poprawka 

45. podkreśla, że na rynku wewnętrznym 

nowe podmioty i MŚP są w gorszej 

sytuacji niż korporacje wielonarodowe, 

które mogą przenosić zyski lub stosować 

inne formy agresywnego planowania 

podatkowego za pośrednictwem 

rozmaitych decyzji i instrumentów, do 

których tylko one mają dostęp; zauważa z 

zaniepokojeniem, że zasadniczo niższe 

zobowiązania podatkowe oznaczają dla 

korporacji większe zyski po 

opodatkowaniu i tworzą nierówne warunki 

działania dla ich konkurentów na 

jednolitym rynku, którzy nie uciekają się 

do agresywnego planowania podatkowego 

i podtrzymują związek między miejscem 

osiągania zysków a miejscem 

opodatkowania; 

45. podkreśla, że na rynku wewnętrznym 

nowe podmioty i MŚP są w gorszej 

sytuacji niż korporacje wielonarodowe, 

które mogą przenosić zyski lub stosować 

inne formy agresywnego planowania 

podatkowego za pośrednictwem 

rozmaitych decyzji i instrumentów, do 

których tylko one mają dostęp; zauważa z 

zaniepokojeniem, że zasadniczo niższe 

zobowiązania podatkowe oznaczają dla 

korporacji większe zyski po 

opodatkowaniu i tworzą nierówne warunki 

działania dla ich konkurentów na 

jednolitym rynku, którzy nie uciekają się 

do agresywnego planowania podatkowego 

i podtrzymują związek między miejscem 

osiągania zysków a miejscem 

opodatkowania; w związku z tym odrzuca 

modele typu Societas Unius Personae 

(spółki SUP), jeżeli umożliwiają one 

przedsiębiorstwom posiadanie siedziby 

statutowej i rzeczywistej siedziby zarządu 

w różnych państwach członkowskich 

Unii; 

Or. de 

 

Poprawka  459 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. podkreśla, że na rynku wewnętrznym 

nowe podmioty i MŚP są w gorszej 

sytuacji niż korporacje wielonarodowe, 

które mogą przenosić zyski lub stosować 

inne formy agresywnego planowania 

podatkowego za pośrednictwem 

rozmaitych decyzji i instrumentów, do 

których tylko one mają dostęp; zauważa z 

45. podkreśla, że na rynku wewnętrznym 

nowe podmioty i MŚP są w gorszej 

sytuacji niż korporacje wielonarodowe, 

które mogą przenosić zyski lub stosować 

inne formy agresywnego planowania 

podatkowego za pośrednictwem 

rozmaitych decyzji i instrumentów, do 

których mają dostęp z racji swojej 
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zaniepokojeniem, że zasadniczo niższe 

zobowiązania podatkowe oznaczają dla 

korporacji większe zyski po 

opodatkowaniu i tworzą nierówne warunki 

działania dla ich konkurentów na 

jednolitym rynku, którzy nie uciekają się 

do agresywnego planowania podatkowego 

i podtrzymują związek między miejscem 

osiągania zysków a miejscem 

opodatkowania; 

wielkości i transgranicznych działań; 

zauważa z zaniepokojeniem, że w zasadzie 

niższe zobowiązania podatkowe oznaczają 

dla korporacji większe zyski po 

opodatkowaniu i w związku z tym tworzą 

nierówne warunki działania dla ich 

konkurentów, którzy nie uciekają się do 

agresywnego planowania podatkowego i 

podtrzymują związek między miejscem 

osiągania zysków a miejscem 

opodatkowania; uważa, że ta sytuacja jest 

całkowicie sprzeczna z podstawową 

zasadą jednolitego rynku; 

Or. en 

 

Poprawka 460 

Massimiliano Salini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 

45. podkreśla, że na rynku wewnętrznym 

nowe podmioty i MŚP są w gorszej 

sytuacji niż korporacje wielonarodowe, 

które mogą przenosić zyski lub stosować 

inne formy agresywnego planowania 

podatkowego za pośrednictwem 

rozmaitych decyzji i instrumentów, do 

których tylko one mają dostęp; zauważa z 

zaniepokojeniem, że zasadniczo niższe 

zobowiązania podatkowe oznaczają dla 

korporacji większe zyski po 

opodatkowaniu i tworzą nierówne warunki 

działania dla ich konkurentów na 

jednolitym rynku, którzy nie uciekają się 

do agresywnego planowania podatkowego 

i podtrzymują związek między miejscem 

osiągania zysków a miejscem 

opodatkowania; 

45. podkreśla, że na rynku wewnętrznym 

nowe podmioty, MŚP, osoby 

samozatrudnione i wolne zawody są w 

gorszej sytuacji niż korporacje 

wielonarodowe, które mogą przenosić 

zyski lub stosować inne formy 

agresywnego planowania podatkowego za 

pośrednictwem rozmaitych decyzji i 

instrumentów, do których tylko one mają 

dostęp; zauważa z zaniepokojeniem, że 

zasadniczo niższe zobowiązania 

podatkowe oznaczają dla korporacji 

większe zyski po opodatkowaniu i tworzą 

nierówne warunki działania dla ich 

konkurentów na jednolitym rynku, którzy 

nie uciekają się do agresywnego 

planowania podatkowego i podtrzymują 

związek między miejscem osiągania 

zysków a miejscem opodatkowania; 

 

Or. it 

Poprawka  461 

Marian Harkin 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. podkreśla, że na rynku wewnętrznym 

nowe podmioty i MŚP są w gorszej 

sytuacji niż korporacje wielonarodowe, 

które mogą przenosić zyski lub stosować 

inne formy agresywnego planowania 

podatkowego za pośrednictwem 

rozmaitych decyzji i instrumentów, do 

których tylko one mają dostęp; zauważa z 

zaniepokojeniem, że zasadniczo niższe 

zobowiązania podatkowe oznaczają dla 

korporacji większe zyski po 

opodatkowaniu i tworzą nierówne warunki 

działania dla ich konkurentów na 

jednolitym rynku, którzy nie uciekają się 

do agresywnego planowania podatkowego 

i podtrzymują związek między miejscem 

osiągania zysków a miejscem 

opodatkowania; 

45. podkreśla, że na rynku wewnętrznym 

nowe podmioty i MŚP, a zwłaszcza 

lokalne MŚP, są w gorszej sytuacji niż 

korporacje wielonarodowe, które mogą 

przenosić zyski lub stosować inne formy 

agresywnego planowania podatkowego za 

pośrednictwem rozmaitych decyzji i 

instrumentów, do których tylko one mają 

dostęp; zauważa z zaniepokojeniem, że 

zasadniczo niższe zobowiązania 

podatkowe oznaczają dla korporacji 

większe zyski po opodatkowaniu i tworzą 

nierówne warunki działania dla ich 

konkurentów na jednolitym rynku, którzy 

nie uciekają się do agresywnego 

planowania podatkowego i podtrzymują 

związek między miejscem osiągania 

zysków a miejscem opodatkowania; 

Or. en 

 

Poprawka  462 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. podkreśla, że na rynku wewnętrznym 

nowe podmioty i MŚP są w gorszej 

sytuacji niż korporacje wielonarodowe, 

które mogą przenosić zyski lub stosować 

inne formy agresywnego planowania 

podatkowego za pośrednictwem 

rozmaitych decyzji i instrumentów, do 

których tylko one mają dostęp; zauważa z 

zaniepokojeniem, że zasadniczo niższe 

zobowiązania podatkowe oznaczają dla 

korporacji większe zyski po 

opodatkowaniu i tworzą nierówne warunki 

45. podkreśla, że na rynku wewnętrznym 

nowe podmioty i firmy, które nie stosują 

agresywnych praktyk podatkowych, a 

zwłaszcza MŚP, są w gorszej sytuacji niż 

korporacje wielonarodowe, które mogą 

przenosić zyski lub stosować inne formy 

agresywnego planowania podatkowego za 

pośrednictwem rozmaitych decyzji i 

instrumentów, do których tylko one mają 

dostęp; zauważa z zaniepokojeniem, że 

zasadniczo niższe zobowiązania 

podatkowe oznaczają dla korporacji 
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działania dla ich konkurentów na 

jednolitym rynku, którzy nie uciekają się 

do agresywnego planowania podatkowego 

i podtrzymują związek między miejscem 

osiągania zysków a miejscem 

opodatkowania; 

większe zyski po opodatkowaniu i tworzą 

nierówne warunki działania dla ich 

konkurentów na jednolitym rynku, którzy 

nie uciekają się do agresywnego 

planowania podatkowego i podtrzymują 

związek między miejscem osiągania 

zysków a miejscem opodatkowania; 

Or. en 

 

Poprawka  463 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 45a. zwraca się do Komisji Europejskiej o 

sporządzenie sprawozdania w sprawie 

korzyści i wyzwań związanych z 

przekształceniem DG ds. Konkurencji w 

niezależną unijną agencję do spraw 

pomocy państwa i konkurencji, 

odpowiedzialną też za pomoc państwa w 

formie nieuzasadnionych korzyści 

podatkowych; 
 

Or. en 

 

Poprawka  464 

Marian Harkin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. podkreśla, że OECD21 zwraca uwagę 

na stosowanie przez niektóre korporacje 

wielonarodowe strategii, które umożliwiają 

im płacenie zaledwie 5% podatku od osób 

prawnych, podczas gdy mniejsze firmy 

płacą do 30%, a ponadto zauważa, że z 

46. podkreśla, że OECD21 zwraca uwagę 

na stosowanie przez niektóre korporacje 

wielonarodowe strategii, które umożliwiają 

im płacenie zaledwie 5% podatku od osób 

prawnych, podczas gdy mniejsze firmy 

płacą do 30%, a ponadto ubolewa, że z 
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niektórych analiz22 wynika, iż przeciętnie 

obciążenia związane z podatkiem od osób 

prawnych dla firm prowadzących 

działalność transgraniczną są do 30% 

niższe niż dla krajowych firm 

prowadzących działalność tylko w jednym 

państwie; 

niektórych analiz22 wynika, iż przeciętnie 

obciążenia związane z podatkiem od osób 

prawnych dla firm prowadzących 

działalność transgraniczną są do 30% 

niższe niż dla krajowych firm 

prowadzących działalność tylko w jednym 

państwie; 

__________________ __________________ 

21 Komunikat prasowy OECD „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax” [OECD domaga się 

ściślejszej współpracy międzynarodowej w 

dziedzinie opodatkowania osób prawnych], 

12.2.2013. 

21 Komunikat prasowy OECD „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax” [OECD domaga się 

ściślejszej współpracy międzynarodowej w 

dziedzinie opodatkowania osób prawnych], 

12.2.2013. 

22 P.Egger, W. Eggert i H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” [Oszczędności podatkowe 

dzięki prawom własności zagranicznych 

zakładów], Journal of International 

Economics 81, s. 99–108. 

22 P.Egger, W. Eggert i H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” [Oszczędności podatkowe 

dzięki prawom własności zagranicznych 

zakładów], Journal of International 

Economics 81, s. 99–108. 

Or. en 

 

Poprawka  465 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. podkreśla, że OECD21 zwraca uwagę 

na stosowanie przez niektóre korporacje 

wielonarodowe strategii, które umożliwiają 

im płacenie zaledwie 5% podatku od osób 

prawnych, podczas gdy mniejsze firmy 

płacą do 30%, a ponadto zauważa, że z 

niektórych analiz22 wynika, iż przeciętnie 

obciążenia związane z podatkiem od osób 

prawnych dla firm prowadzących 

działalność transgraniczną są do 30% 

niższe niż dla krajowych firm 

prowadzących działalność tylko w jednym 

państwie; 

46. podkreśla, że OECD21 zwraca uwagę 

na stosowanie przez niektóre korporacje 

wielonarodowe strategii, które umożliwiają 

im płacenie zaledwie 5% podatku od osób 

prawnych, podczas gdy mniejsze firmy 

płacą do 30%, a ponadto zauważa, że z 

niektórych analiz22 wynika, iż przeciętnie 

wielkość podatku od osób prawnych 

płaconego przez firmy prowadzące 
działalność transgraniczną jest do 30% 

niższa niż płaconego przez krajowe firmy 

prowadzące działalność tylko w jednym 

państwie; 
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__________________ __________________ 

21 Komunikat prasowy OECD „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax” [OECD domaga się 

ściślejszej współpracy międzynarodowej w 

dziedzinie opodatkowania osób prawnych], 

12.2.2013. 

21 Komunikat prasowy OECD „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax” [OECD domaga się 

ściślejszej współpracy międzynarodowej w 

dziedzinie opodatkowania osób prawnych], 

12.2.2013. 

22 P.Egger, W. Eggert i H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” [Oszczędności podatkowe 

dzięki prawom własności zagranicznych 

zakładów], Journal of International 

Economics 81, s. 99–108. 

22 P.Egger, W. Eggert i H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” [Oszczędności podatkowe 

dzięki prawom własności zagranicznych 

zakładów], Journal of International 

Economics 81, s. 99–108. 

Or. en 

 

Poprawka  466 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. podkreśla, że OECD21 zwraca uwagę 

na stosowanie przez niektóre korporacje 

wielonarodowe strategii, które umożliwiają 

im płacenie zaledwie 5% podatku od osób 

prawnych, podczas gdy mniejsze firmy 

płacą do 30%, a ponadto zauważa, że z 

niektórych analiz22 wynika, iż przeciętnie 

obciążenia związane z podatkiem od osób 

prawnych dla firm prowadzących 

działalność transgraniczną są do 30% 

niższe niż dla krajowych firm 

prowadzących działalność tylko w jednym 

państwie; 

46. podkreśla, że OECD21 zwraca uwagę 

na stosowanie przez niektóre korporacje 

wielonarodowe strategii, które umożliwiają 

im płacenie zaledwie 5% podatku od osób 

prawnych, podczas gdy mniejsze firmy 

płacą do 30%, a ponadto zauważa, że z 

niektórych analiz22 wynika, iż przeciętnie 

wielkość podatku od osób prawnych 

płaconego przez firmy prowadzące 
działalność transgraniczną jest do 30% 

niższa niż płaconego przez krajowe firmy 

prowadzące działalność tylko w jednym 

państwie; 

__________________ __________________ 

21 Komunikat prasowy OECD „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax” [OECD domaga się 

ściślejszej współpracy międzynarodowej w 

dziedzinie opodatkowania osób prawnych], 

21 Komunikat prasowy OECD „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax” [OECD domaga się 

ściślejszej współpracy międzynarodowej w 

dziedzinie opodatkowania osób prawnych], 
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12.2.2013. 12.2.2013. 

22 P.Egger, W. Eggert i H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” [Oszczędności podatkowe 

dzięki prawom własności zagranicznych 

zakładów], Journal of International 

Economics 81, s. 99–108. 

22 P.Egger, W. Eggert i H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” [Oszczędności podatkowe 

dzięki prawom własności zagranicznych 

zakładów], Journal of International 

Economics 81, s. 99–108. 

Or. en 

 

Poprawka  467 

Ana Gomes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. podkreśla, że OECD21 zwraca uwagę 

na stosowanie przez niektóre korporacje 

wielonarodowe strategii, które umożliwiają 

im płacenie zaledwie 5% podatku od osób 

prawnych, podczas gdy mniejsze firmy 

płacą do 30%, a ponadto zauważa, że z 

niektórych analiz22 wynika, iż przeciętnie 

obciążenia związane z podatkiem od osób 

prawnych dla firm prowadzących 

działalność transgraniczną są do 30% 

niższe niż dla krajowych firm 

prowadzących działalność tylko w jednym 

państwie; 

46. podkreśla, że OECD21 zwraca uwagę 

na stosowanie przez niektóre korporacje 

wielonarodowe strategii, które umożliwiają 

im płacenie zaledwie 5% lub mniej 

podatku od osób prawnych, podczas gdy 

mniejsze firmy płacą do 30%, a ponadto 

zauważa, że z niektórych analiz22 wynika, 

iż przeciętnie obciążenia związane z 

podatkiem od osób prawnych dla firm 

prowadzących działalność transgraniczną 

są do 30% niższe niż dla krajowych firm 

prowadzących działalność tylko w jednym 

państwie; 

__________________ __________________ 

21 Komunikat prasowy OECD „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax” [OECD domaga się 

ściślejszej współpracy międzynarodowej w 

dziedzinie opodatkowania osób prawnych], 

12.2.2013. 

21 Komunikat prasowy OECD „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax” [OECD domaga się 

ściślejszej współpracy międzynarodowej w 

dziedzinie opodatkowania osób prawnych], 

12.2.2013. 

22 P.Egger, W. Eggert i H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” [Oszczędności podatkowe 

dzięki prawom własności zagranicznych 

zakładów], Journal of International 

Economics 81, s. 99–108. 

22 P.Egger, W. Eggert i H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” [Oszczędności podatkowe 

dzięki prawom własności zagranicznych 

zakładów], Journal of International 

Economics 81, s. 99–108. 
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Poprawka  468 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 46 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

46. podkreśla, że OECD21 zwraca uwagę 

na stosowanie przez niektóre korporacje 

wielonarodowe strategii, które umożliwiają 

im płacenie zaledwie 5% podatku od osób 

prawnych, podczas gdy mniejsze firmy 

płacą do 30%, a ponadto zauważa, że z 

niektórych analiz22 wynika, iż przeciętnie 

obciążenia związane z podatkiem od osób 

prawnych dla firm prowadzących 

działalność transgraniczną są do 30% 

niższe niż dla krajowych firm 

prowadzących działalność tylko w jednym 

państwie; 

46. podkreśla, że OECD21 zwraca uwagę 

na stosowanie przez niektóre korporacje 

wielonarodowe strategii, które umożliwiają 

im płacenie zaledwie 5% lub mniej 

podatku od osób prawnych, podczas gdy 

mniejsze firmy płacą do 30%, a ponadto 

zauważa, że z niektórych analiz22 wynika, 

iż przeciętnie obciążenia związane z 

podatkiem od osób prawnych dla firm 

prowadzących działalność transgraniczną 

są do 30% niższe niż dla krajowych firm 

prowadzących działalność tylko w jednym 

państwie; 

__________________ __________________ 

21 Komunikat prasowy OECD „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax” [OECD domaga się 

ściślejszej współpracy międzynarodowej w 

dziedzinie opodatkowania osób prawnych], 

12.2.2013. 

21 Komunikat prasowy OECD „OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax” [OECD domaga się 

ściślejszej współpracy międzynarodowej w 

dziedzinie opodatkowania osób prawnych], 

12.2.2013. 

22 P.Egger, W. Eggert i H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” [Oszczędności podatkowe 

dzięki prawom własności zagranicznych 

zakładów], Journal of International 

Economics 81, s. 99–108. 

22 P.Egger, W. Eggert i H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” [Oszczędności podatkowe 

dzięki prawom własności zagranicznych 

zakładów], Journal of International 

Economics 81, s. 99–108. 

Or. en 

 

Poprawka  469 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 47 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

47. podkreśla, że to zakłócenie decyzji 

podmiotów gospodarczych, rozpatrywane 

na podstawie oczekiwanych zwrotów po 

opodatkowaniu, powoduje nieoptymalną 

alokację zasobów w UE i na ogół obniża 

poziom konkurencji, wpływając w ten 

sposób na wzrost i zatrudnienie; 

47. podkreśla, że to zakłócenie decyzji 

podmiotów gospodarczych, rozpatrywane 

na podstawie oczekiwanych zwrotów po 

opodatkowaniu, powoduje nieoptymalną 

alokację zasobów w UE i na ogół zwiększa 

nieuczciwą konkurencję, wpływając w ten 

sposób na wzrost i zatrudnienie; 

Or. en 

 

Poprawka  470 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

48. podkreśla, ze niektóre szkodliwe 

praktyki podatkowe mogą podlegać 

zasadom podatkowej pomocy państwa, 

szczególnie w zakresie, w jakim mogą w 

ten sam sposób umożliwiać uzyskanie 

„selektywnej” korzyści i pociągać za sobą 

zakłócenia konkurencji na rynku 

wewnętrznym; zauważa, że w przeszłości 

prace grupy ds. pomocy państwa i Grupy 

ds. Kodeksu Postępowania uzupełniały się 

wzajemnie, zwłaszcza w 1999 r. i w 

pierwszej połowie minionej dekady; 

podkreśla, że egzekwowanie unijnych 

reguł konkurencji wzmocniło presję 

prawną będącą uzupełnieniem procesu 

decyzyjnego grupy opartego na prawie 

miękkim, kompensując po części brak 

innych skutecznych instrumentów 

przeciwdziałania unikaniu opodatkowania 

na szczeblu UE; 

48. podkreśla, ze niektóre szkodliwe 

praktyki podatkowe mogą podlegać 

zasadom podatkowej pomocy państwa, 

szczególnie w zakresie, w jakim mogą w 

ten sam sposób umożliwiać uzyskanie 

„selektywnej” korzyści i pociągać za sobą 

zakłócenia konkurencji na rynku 

wewnętrznym; zauważa, że w przeszłości 

prace grupy ds. pomocy państwa i Grupy 

ds. Kodeksu Postępowania uzupełniały się 

wzajemnie, zwłaszcza w 1999 r. i w 

pierwszej połowie minionej dekady; 

podkreśla, że egzekwowanie unijnych 

reguł konkurencji wzmocniło presję 

prawną będącą uzupełnieniem procesu 

decyzyjnego grupy opartego na prawie 

miękkim, kompensując po części brak 

innych skutecznych instrumentów 

przeciwdziałania unikaniu opodatkowania 

na szczeblu UE; podkreśla, że unikanie 

opodatkowania nie może być 

automatycznie zrównywane z (nielegalną) 

pomocą państwa; 
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Poprawka  471 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

48. podkreśla, ze niektóre szkodliwe 

praktyki podatkowe mogą podlegać 

zasadom podatkowej pomocy państwa, 

szczególnie w zakresie, w jakim mogą w 

ten sam sposób umożliwiać uzyskanie 

„selektywnej” korzyści i pociągać za sobą 

zakłócenia konkurencji na rynku 

wewnętrznym; zauważa, że w przeszłości 

prace grupy ds. pomocy państwa i Grupy 

ds. Kodeksu Postępowania uzupełniały się 

wzajemnie, zwłaszcza w 1999 r. i w 

pierwszej połowie minionej dekady; 

podkreśla, że egzekwowanie unijnych 

reguł konkurencji wzmocniło presję 

prawną będącą uzupełnieniem procesu 

decyzyjnego grupy opartego na prawie 

miękkim, kompensując po części brak 

innych skutecznych instrumentów 

przeciwdziałania unikaniu opodatkowania 

na szczeblu UE; 

48. podkreśla, ze niektóre szkodliwe 

praktyki podatkowe mogą podlegać 

zasadom podatkowej pomocy państwa, 

szczególnie w zakresie, w jakim mogą w 

ten sam sposób umożliwiać uzyskanie 

„selektywnej” korzyści i pociągać za sobą 

zakłócenia konkurencji na rynku 

wewnętrznym; zauważa, że w przeszłości 

prace grupy ds. pomocy państwa i Grupy 

ds. Kodeksu Postępowania uzupełniały się 

wzajemnie, zwłaszcza w 1999 r. i w 

pierwszych latach minionej dekady; 

podkreśla, że egzekwowanie unijnych 

reguł konkurencji wzmocniło presję 

prawną będącą uzupełnieniem procesu 

decyzyjnego grupy opartego na prawie 

miękkim, kompensując po części brak 

innych skutecznych instrumentów 

przeciwdziałania unikaniu opodatkowania 

na szczeblu UE; 

Or. en 

 

Poprawka  472 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 49a. uważa jednak, że Komisja 

Europejska nie podjęła właściwych 
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działań ustawodawczych w dziedzinie 

interpretacji prawa podatkowego, dopóki 

afera LuxLeaks nie dotarła do opinii 

publicznej; podobnie DG ds. Konkurencji 

nie wszczęła do 2013 r. żadnych 

postępowań w sprawie interpretacji prawa 

podatkowego uznawanych za nielegalną 

pomoc państwa; 

Or. en 

 

Poprawka  473 

Andreas Schwab 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 49a. stwierdza, że w ostatnich 

dziesięcioleciach powstało coraz bardziej 

utrwalone orzecznictwo Trybunału 

Sprawiedliwości UE dotyczące stosowania 

przepisów w dziedzinie pomocy państwa w 

odniesieniu do środków podatkowych 

państw członkowskich, ostatnio w 2011 r. 

w sprawie „Gibraltar’’1; 

 __________________ 

 1 Sprawy połączone C-106/09 P i C-107/09 

P Komisja przeciwko Government of 

Gibraltar i Zjednoczonemu Królestwu, 

wyrok z dnia 15 listopada 2011 r. 

Or. de 

 

Poprawka  474 

Andreas Schwab 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 49b. zauważa, że Trybunał 
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Sprawiedliwości UE kładł nacisk na 

zasadę „treść przed kwestiami 

formalnymi”, zgodnie z którą skutki 

gospodarcze danego środka są punktem 

odniesienia przy ocenie; 

Or. de 

 

Poprawka  475 

Andreas Schwab 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 49c. dlatego stwierdza, że Trybunał 

Sprawiedliwości UE ustalił na podstawie 

zakazu przyznawania pomocy państwa 

dalekosiężne wymogi dotyczące 

kompetencji państw członkowskich w 

dziedzinie prawa podatkowego; 

Or. de 

 

Poprawka  476 

Andreas Schwab 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 49d. wyraża ubolewanie, że orzecznictwo 

Trybunału Sprawiedliwości UE nie 

skłoniło Komisji Europejskiej jako 

strażniczki traktatów do sprawdzenia w 

proaktywny sposób praktyk planowania 

podatkowego stosowanych przez państwa 

członkowskie; 

Or. de 
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Poprawka  477 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

50. zauważa, że koncepcja „charakteru i 

ogólnej struktury krajowego systemu” jest 

centralnym punktem odniesienia przy 

ocenie, czy bezpośrednie lub pośrednie 

środki podatkowe są selektywne czy nie, i 

tym samym zgodne bądź niezgodne z 

rynkiem wewnętrznym, a ponadto że 

wszelka pomoc państwa powinna być 

oceniana w stosunku do już istniejącej 

równowagi; podkreśla, że unijnym 

punktem odniesienia przy ocenie 

potencjalnych zakłóceń jest krajowy 

system odniesienia23, w związku z czym 

nie wszystkie zakłócenia konkurencji i 

szkodliwe praktyki podatkowe na rynku 

wewnętrznym mogą zostać objęte 

obowiązującymi regułami konkurencji; 

zauważa w związku z tym, że samo pełne 

egzekwowanie tych reguł nie 

umożliwiłoby rozwiązania problemu 

unikania opodatkowania osób prawnych w 

UE; 

50. zauważa, że koncepcja „charakteru i 

ogólnej struktury krajowego systemu” jest 

centralnym punktem odniesienia przy 

ocenie, czy bezpośrednie lub pośrednie 

środki podatkowe są selektywne czy nie, i 

tym samym zgodne bądź niezgodne z 

rynkiem wewnętrznym, a ponadto że 

wszelka pomoc państwa powinna być 

oceniana w stosunku do już istniejącej 

równowagi; podkreśla, że unijnym 

punktem odniesienia przy ocenie 

potencjalnych zakłóceń jest raczej krajowy 

system odniesienia niż system 

ogólnounijny, w związku z czym nie 

wszystkie zakłócenia konkurencji i 

szkodliwe praktyki podatkowe na rynku 

wewnętrznym mogą zostać objęte 

obowiązującymi regułami konkurencji; 

zauważa w związku z tym, że samo pełne 

egzekwowanie tych reguł, choć pożądane, 

nie umożliwiłoby całkowitego rozwiązania 

problemu unikania opodatkowania osób 

prawnych w UE; 

__________________ __________________ 

23 Jeżeli środki przyjęte przez państwa 

członkowskie dotyczą całego systemu 

podatkowego, wówczas stanowią one 

elementy organizacji ogólnej polityki 

podatkowej, a nie pomoc państwa. 

23 Jeżeli środki przyjęte przez państwa 

członkowskie dotyczą całego systemu 

podatkowego, wówczas stanowią one 

elementy organizacji ogólnej polityki 

podatkowej, a nie pomoc państwa. 

Or. en 

 

Poprawka  478 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 50 
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Projekt rezolucji Poprawka 

50. zauważa, że koncepcja „charakteru i 

ogólnej struktury krajowego systemu” jest 

centralnym punktem odniesienia przy 

ocenie, czy bezpośrednie lub pośrednie 

środki podatkowe są selektywne czy nie, i 

tym samym zgodne bądź niezgodne z 

rynkiem wewnętrznym, a ponadto że 

wszelka pomoc państwa powinna być 

oceniana w stosunku do już istniejącej 

równowagi; podkreśla, że unijnym 

punktem odniesienia przy ocenie 

potencjalnych zakłóceń jest krajowy 

system odniesienia23, w związku z czym 

nie wszystkie zakłócenia konkurencji i 

szkodliwe praktyki podatkowe na rynku 

wewnętrznym mogą zostać objęte 

obowiązującymi regułami konkurencji; 

zauważa w związku z tym, że samo pełne 

egzekwowanie tych reguł nie 

umożliwiłoby rozwiązania problemu 

unikania opodatkowania osób prawnych w 

UE; 

50. zauważa, że koncepcja „charakteru i 

ogólnej struktury krajowego systemu” jest 

centralnym punktem odniesienia przy 

ocenie, czy bezpośrednie lub pośrednie 

środki podatkowe są selektywne czy nie, i 

tym samym zgodne bądź niezgodne z 

rynkiem wewnętrznym, a ponadto że 

wszelka pomoc państwa powinna być 

oceniana w stosunku do już istniejącej 

równowagi; podkreśla, że unijnym 

punktem odniesienia przy ocenie 

potencjalnych zakłóceń jest krajowy 

system odniesienia23, w związku z czym 

nie wszystkie zakłócenia konkurencji i 

szkodliwe praktyki podatkowe na rynku 

wewnętrznym mogą zostać objęte regułami 

konkurencji; zauważa w związku z tym, że 

samo pełne egzekwowanie tych reguł nie 

umożliwiłoby rozwiązania problemu 

unikania opodatkowania osób prawnych w 

UE; 

__________________ __________________ 

23 Jeżeli środki przyjęte przez państwa 

członkowskie dotyczą całego systemu 

podatkowego, wówczas stanowią one 

elementy organizacji ogólnej polityki 

podatkowej, a nie pomoc państwa. 

23 Jeżeli środki przyjęte przez państwa 

członkowskie dotyczą całego systemu 

podatkowego, wówczas stanowią one 

elementy organizacji ogólnej polityki 

podatkowej, a nie pomoc państwa. 

Or. en 

 

Poprawka  479 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 51 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

51. zauważa, że według danych 

przekazanych właściwej komisji specjalnej 

PE przez Komisję24 tylko 65 spraw 

dotyczących podatkowej pomocy państwa 

51. zauważa, że według danych 

przekazanych właściwej komisji specjalnej 

PE przez Komisję24 tylko 65 spraw 

dotyczących podatkowej pomocy państwa 
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zostało formalnie zbadanych przez 

Komisję, z czego 7 dotyczyło interpretacji 

prawa podatkowego, a jedynie 10 wszczęto 

w następstwie formalnych powiadomień 

państw członkowskich; 

zostało formalnie zbadanych przez 

Komisję, z czego 7 dotyczyło interpretacji 

prawa podatkowego, a jedynie 10 wszczęto 

w następstwie formalnych powiadomień 

państw członkowskich; zauważa, że w 

ciągu pięciu lat przed rokiem 2012 

(ostatni rok, dla którego istnieją dane 

zbiorcze) wszczęto dochodzenia tylko w 

dwóch sprawach dotyczących podatkowej 

pomocy państwa, co stanowi najniższą 

liczbę we wszystkich pięcioletnich 

okresach od 1994 r.; wyraża ubolewanie z 

powodu braku działań Komisji przeciwko 

podatkowej pomocy państwa mimo wagi 

tego problemu, przy jednoczesnym 

podtrzymywaniu agresywnego stanowiska 

wobec innych form publicznej pomocy 

państwa; 

__________________ __________________ 

24 Komunikat skierowany do komisji 

TAXE przez komisarz M. Vestager w dniu 

29 kwietnia 2015 r. 

24 Komunikat skierowany do komisji 

TAXE przez komisarz M. Vestager w dniu 

29 kwietnia 2015 r. 

Or. en 

 

Poprawka  480 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 51 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

51. zauważa, że według danych 

przekazanych właściwej komisji specjalnej 

PE przez Komisję24 tylko 65 spraw 

dotyczących podatkowej pomocy państwa 

zostało formalnie zbadanych przez 

Komisję, z czego 7 dotyczyło interpretacji 

prawa podatkowego, a jedynie 10 wszczęto 

w następstwie formalnych powiadomień 

państw członkowskich; 

51. zauważa, że według danych 

przekazanych właściwej komisji specjalnej 

PE przez Komisję tylko 65 spraw 

dotyczących podatkowej pomocy państwa 

zostało formalnie zbadanych przez 

Komisję, z czego 7 dotyczyło interpretacji 

prawa podatkowego, a jedynie 10 wszczęto 

w następstwie formalnych powiadomień 

państw członkowskich, co wskazuje na 

znaczenie publicznego dostępu do 

informacji podatkowych, aby umożliwić 
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wszczynanie większej liczby dochodzeń w 

podejrzanych przypadkach; 

__________________ __________________ 

24 Komunikat skierowany do komisji 

TAXE przez komisarz M. Vestager w dniu 

29 kwietnia 2015 r. 

24 Komunikat skierowany do komisji 

TAXE przez komisarz M. Vestager w dniu 

29 kwietnia 2015 r. 

Or. en 

 

Poprawka  481 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 – wprowadzenie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

52. podkreśla, ze Komisja rozpatrzyła 

jedynie niewielką liczbę spraw z dziedziny 

podatkowej pomocy państwa w drugiej 

połowie minionej dekady i że najnowsze 

postępowania dotyczące pomocy państwa 

obejmują: 

52. ubolewa, że w latach 2002–2012 

Komisja nie prowadziła aktywnie, ani nie 

zamknęła szeregu dochodzeń dotyczących 

podatkowej pomocy państwa, choć 

dostępne były informacje dotyczące 

podejrzanych przypadków; z 

zadowoleniem przyjmuje najnowsze 

postępowania dotyczące pomocy państwa, 

które obejmują: 

Or. en 

 

Poprawka  482 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 – tiret pierwsze a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – wszczęcie w październiku 2013 r. 

dochodzenia mającego ustalić, czy 

gibraltarski system opodatkowania osób 

prawnych faworyzuje niektóre 

przedsiębiorstwa, które to dochodzenie 
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rozszerzono w październiku 2014 r. w celu 

zbadania stosowanych na tym terytorium 

interpretacji prawa podatkowego; 

Or. en 

 

Poprawka  483 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 – tiret drugie a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – wszczęcie w październiku 2013 r. 

szczegółowego dochodzenia w sprawie 

gibraltarskiego systemu opodatkowania 

osób prawnych, które w październiku 

2014 r. rozszerzono w celu zbadania 

stosowanej na tym terytorium praktyki 

interpretacji prawa podatkowego; 

Or. en 

 

Poprawka  484 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 – tiret trzecie a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – wszczęcie w październiku 2014 r. 

szczegółowego dochodzenia w sprawie 

gibraltarskiego systemu opodatkowania 

osób prawnych; 

Or. en 

 

Poprawka  485 

Pablo Zalba Bidegain, Sven Giegold 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 52 – tiret czwarte a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – wszczęcie w październiku 2013 r. 

szczegółowego dochodzenia mającego 

ustalić, czy gibraltarski system 

opodatkowania osób prawnych faworyzuje 

wybiórczo niektóre kategorie 

przedsiębiorstw, które to dochodzenie 

rozszerzono w październiku 2014 r. w celu 

zbadania stosowanej na tym terytorium 

praktyki interpretacji prawa podatkowego; 

Or. en 

 

Poprawka  486 

Marian Harkin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 53 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

53. podkreśla, że toczące się dochodzenia 

Komisji i informacje ujawnione w aferze 

LuxLeaks wskazują na to, że niektóre 

państwa członkowskie nie wywiązały się 

ze spoczywającego na nich zobowiązania 

prawnego25 do informowania Komisji o 

wszystkich potencjalnych przypadkach 

pomocy państwa; 

53. podkreśla, że informacje ujawnione w 

aferze LuxLeaks wskazują na to, że 

niektóre państwa członkowskie nie 

wywiązały się ze spoczywającego na nich 

zobowiązania prawnego do informowania 

Komisji o wszystkich potencjalnych 

przypadkach pomocy państwa; ponadto 

zauważa, że jeżeli chodzi o toczące się 

dochodzenia Komisji, kwestia ta pozostaje 

nadal otwarta; 

__________________ __________________ 

25 Jak określono w rozporządzeniu Rady 

(WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady 

stosowania art. 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

odniesieniu do obowiązku współpracy i 

dostarczania wszystkich niezbędnych 

dokumentów. 

25 Jak określono w rozporządzeniu Rady 

(WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady 

stosowania art. 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

odniesieniu do obowiązku współpracy i 

dostarczania wszystkich niezbędnych 

dokumentów. 
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Or. en 

 

Poprawka  487 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 53 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

53. podkreśla, że toczące się dochodzenia 

Komisji i informacje ujawnione w aferze 

LuxLeaks wskazują na to, że niektóre 

państwa członkowskie nie wywiązały się 

ze spoczywającego na nich zobowiązania 

prawnego25 do informowania Komisji o 

wszystkich potencjalnych przypadkach 

pomocy państwa; 

53. podkreśla, że informacje ujawnione w 

aferze LuxLeaks wskazują na to, że 

niektóre państwa członkowskie nie 

wywiązały się ze spoczywającego na nich 

zobowiązania prawnego do informowania 

Komisji o wszystkich potencjalnych 

przypadkach pomocy państwa; 

__________________ __________________ 

25 Jak określono w rozporządzeniu Rady 

(WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady 

stosowania art. 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

odniesieniu do obowiązku współpracy i 

dostarczania wszystkich niezbędnych 

dokumentów. 

25 Jak określono w rozporządzeniu Rady 

(WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady 

stosowania art. 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 

odniesieniu do obowiązku współpracy i 

dostarczania wszystkich niezbędnych 

dokumentów. 

Or. en 

 

Poprawka 488 

Aldo Patriciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 

54. podkreśla, że dochodzenia te ujawniły 

jedynie bardzo ograniczoną liczbę 

niektórych typowych praktyk, potencjalnie 

najbardziej nieuczciwych i prowadzących 

do największych zakłóceń, które mają 

wpływ na podlegający opodatkowaniu 

zysk przypisywany niektórym jednostkom 

54. podkreśla, że dochodzenia te ujawniły 

jedynie bardzo ograniczoną liczbę 

niektórych typowych praktyk, potencjalnie 

najbardziej nieuczciwych i prowadzących 

do największych zakłóceń, które mają 

wpływ na podlegający opodatkowaniu 

zysk przypisywany niektórym jednostkom 



 

PE567.781v02-00 24/220 AM\1075014PL.doc 

PL 

zależnym korporacji wielonarodowych w 

drodze ustalania cen transferowych; jest 

zaniepokojony, że obecne zasoby 

właściwych służb Komisji mogą 

zmniejszyć jej zdolność do rozpatrywania 

znacznie większej liczby spraw; 

zależnym korporacji wielonarodowych w 

drodze ustalania cen transferowych; jest 

zaniepokojony, że obecne zasoby 

właściwych służb Komisji mogą 

zmniejszyć jej zdolność do rozpatrywania 

znacznie większej liczby spraw, a ponadto 

wzywa do stworzenia organu ad hoc 

odpowiedzialnego za fundusze, personel i 

badanie nielegalnych praktyk 

finansowych;  

Or. it 

 

Poprawka  489 

Peter Simon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. podkreśla, że dochodzenia te ujawniły 

jedynie bardzo ograniczoną liczbę 

niektórych typowych praktyk, potencjalnie 

najbardziej nieuczciwych i prowadzących 

do największych zakłóceń, które mają 

wpływ na podlegający opodatkowaniu 

zysk przypisywany niektórym jednostkom 

zależnym korporacji wielonarodowych w 

drodze ustalania cen transferowych; jest 

zaniepokojony, że obecne zasoby 

właściwych służb Komisji mogą 

zmniejszyć jej zdolność do rozpatrywania 

znacznie większej liczby spraw; 

54. podkreśla, że dochodzenia te ujawniły 

jedynie bardzo ograniczoną liczbę 

niektórych typowych praktyk, potencjalnie 

najbardziej nieuczciwych i prowadzących 

do największych zakłóceń, które mają 

wpływ na podlegający opodatkowaniu 

zysk przypisywany niektórym jednostkom 

zależnym korporacji wielonarodowych w 

drodze ustalania cen transferowych; jest 

zaniepokojony, że obecne zasoby 

właściwych służb Komisji mogą 

zmniejszyć jej zdolność do rozpatrywania 

znacznie większej liczby spraw i 

przeprowadzania systematycznych 

kontroli w celu ustalenia, czy dalsze 

praktyki w dziedzinie opodatkowania osób 

prawnych mogą być niezgodne z 

przepisami dotyczącymi pomocy państwa; 

Or. en 

 

Poprawka  490 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. podkreśla, że dochodzenia te ujawniły 

jedynie bardzo ograniczoną liczbę 

niektórych typowych praktyk, potencjalnie 

najbardziej nieuczciwych i prowadzących 

do największych zakłóceń, które mają 

wpływ na podlegający opodatkowaniu 

zysk przypisywany niektórym jednostkom 

zależnym korporacji wielonarodowych w 

drodze ustalania cen transferowych; jest 

zaniepokojony, że obecne zasoby 

właściwych służb Komisji mogą 

zmniejszyć jej zdolność do rozpatrywania 

znacznie większej liczby spraw; 

54. podkreśla, że dochodzenia te ujawniły 

jedynie bardzo ograniczoną liczbę 

niektórych typowych praktyk, potencjalnie 

najbardziej nieuczciwych i prowadzących 

do największych zakłóceń, które mają 

wpływ na podlegający opodatkowaniu 

zysk przypisywany niektórym jednostkom 

zależnym korporacji wielonarodowych w 

drodze ustalania cen transferowych; 

zdecydowanie zaleca dalsze zbadanie i 

sprawdzenie kwestii ustalania cen 

transferowych; jest zaniepokojony, że 

obecne zasoby właściwych służb Komisji 

mogą zmniejszyć jej zdolność do 

rozpatrywania znacznie większej liczby 

spraw; 

Or. en 

 

Poprawka  491 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. podkreśla, że dochodzenia te ujawniły 

jedynie bardzo ograniczoną liczbę 

niektórych typowych praktyk, potencjalnie 

najbardziej nieuczciwych i prowadzących 

do największych zakłóceń, które mają 

wpływ na podlegający opodatkowaniu 

zysk przypisywany niektórym jednostkom 

zależnym korporacji wielonarodowych w 

drodze ustalania cen transferowych; jest 

zaniepokojony, że obecne zasoby 

właściwych służb Komisji mogą 

zmniejszyć jej zdolność do rozpatrywania 

znacznie większej liczby spraw; 

54. podkreśla, że dochodzenia te ujawniły 

jedynie bardzo ograniczoną liczbę 

niektórych typowych praktyk, które mają 

wpływ na podlegający opodatkowaniu 

zysk przypisywany niektórym jednostkom 

zależnym korporacji wielonarodowych w 

drodze ustalania cen transferowych; jest 

zaniepokojony, że obecne zasoby 

właściwych służb Komisji mogą 

zmniejszyć jej zdolność do rozpatrywania 

znacznie większej liczby spraw 

dotyczących potencjalnych naruszeń 

podatkowej pomocy państwa; 
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Or. en 

 

Poprawka  492 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. podkreśla, że dochodzenia te ujawniły 

jedynie bardzo ograniczoną liczbę 

niektórych typowych praktyk, potencjalnie 

najbardziej nieuczciwych i prowadzących 

do największych zakłóceń, które mają 

wpływ na podlegający opodatkowaniu 

zysk przypisywany niektórym jednostkom 

zależnym korporacji wielonarodowych w 

drodze ustalania cen transferowych; jest 

zaniepokojony, że obecne zasoby 

właściwych służb Komisji mogą 

zmniejszyć jej zdolność do rozpatrywania 

znacznie większej liczby spraw; 

54. podkreśla, że dochodzenia te ujawniły 

jedynie bardzo ograniczoną liczbę 

niektórych praktyk, które mają wpływ na 

podlegający opodatkowaniu zysk 

przypisywany niektórym jednostkom 

zależnym korporacji wielonarodowych w 

drodze ustalania cen transferowych; jest 

zaniepokojony, że obecne zasoby 

właściwych służb Komisji mogą 

zmniejszyć jej zdolność do rozpatrywania 

znacznie większej liczby spraw; 

Or. en 

 

Poprawka  493 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. podkreśla, że dochodzenia te ujawniły 

jedynie bardzo ograniczoną liczbę 

niektórych typowych praktyk, potencjalnie 

najbardziej nieuczciwych i prowadzących 

do największych zakłóceń, które mają 

wpływ na podlegający opodatkowaniu 

zysk przypisywany niektórym jednostkom 

zależnym korporacji wielonarodowych w 

drodze ustalania cen transferowych; jest 

zaniepokojony, że obecne zasoby 

właściwych służb Komisji mogą 

54. podkreśla, że dochodzenia te ujawniły 

jedynie bardzo ograniczoną liczbę 

niektórych typowych praktyk, potencjalnie 

najbardziej nieuczciwych i prowadzących 

do największych zakłóceń, które mają 

wpływ na podlegający opodatkowaniu 

zysk przypisywany niektórym jednostkom 

zależnym korporacji wielonarodowych w 

drodze ustalania cen transferowych; jest 

zaniepokojony, że obecne zasoby 

właściwych służb Komisji mogą 
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zmniejszyć jej zdolność do rozpatrywania 

znacznie większej liczby spraw; 

zmniejszyć jej zdolność do rozpatrywania 

znacznie większej liczby spraw; 

proponuje, by Komisja przesunęła część 

swoich już przydzielonych środków i 

przeznaczyła je na ten ważny obszar, aby 

zapewnić sobie możliwość zajmowania się 

wszystkimi odnośnymi sprawami; 

Or. en 

 

Poprawka  494 

Marian Harkin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. podkreśla, że dochodzenia te ujawniły 

jedynie bardzo ograniczoną liczbę 

niektórych typowych praktyk, potencjalnie 

najbardziej nieuczciwych i prowadzących 

do największych zakłóceń, które mają 

wpływ na podlegający opodatkowaniu 

zysk przypisywany niektórym jednostkom 

zależnym korporacji wielonarodowych w 

drodze ustalania cen transferowych; jest 

zaniepokojony, że obecne zasoby 

właściwych służb Komisji mogą 

zmniejszyć jej zdolność do rozpatrywania 

znacznie większej liczby spraw; 

54. podkreśla, że dochodzenia te ujawniły 

jedynie ograniczoną liczbę niektórych 

praktyk, potencjalnie najbardziej 

nieuczciwych i prowadzących do 

największych zakłóceń, które mają wpływ 

na podlegający opodatkowaniu zysk 

przypisywany niektórym jednostkom 

zależnym korporacji wielonarodowych w 

drodze ustalania cen transferowych; jest 

zaniepokojony, że obecne zasoby 

właściwych służb Komisji mogą 

zmniejszyć jej zdolność do rozpatrywania 

znacznie większej liczby spraw; 

Or. en 

 

Poprawka  495 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

55. wyraża zdecydowane poparcie dla 

podejścia Komisji, która nie spieszy się w 

celu gruntownego zbadania toczących się 

55. wyraża zdecydowane poparcie dla 

podejścia Komisji i uważa, że należy 

dokładnie ocenić toczące się sprawy przy 
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spraw przy zachowaniu należytej 

staranności; uważa, że wynik dochodzeń 

przyczyni się do opracowania 

precyzyjniejszych i skuteczniejszych 

wytycznych dotyczących podatkowej 

pomocy państwa i ustalania cen 

transferowych oraz do odpowiedniego 

skorygowania praktyk państw 

członkowskich; 

zachowaniu należytej staranności; 

podkreśla jednak, że Komisja powinna 

respektować ramy czasowe wydawania 

decyzji w sprawach dotyczących pomocy 

państwa, zważywszy, że takie toczące się 

sprawy mogą skutkować dużą 

niepewnością wśród zainteresowanych 

podmiotów i spowodować, że Unia 

Europejska stanie się mniej 

konkurencyjnym miejscem prowadzenia 

działalności gospodarczej; uważa, że 

wynik dochodzeń przyczyni się do 

opracowania precyzyjniejszych i 

skuteczniejszych wytycznych dotyczących 

podatkowej pomocy państwa i ustalania 

cen transferowych oraz do odpowiedniego 

skorygowania praktyk państw 

członkowskich; 

Or. en 

 

Poprawka  496 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

55. wyraża zdecydowane poparcie dla 

podejścia Komisji, która nie spieszy się w 

celu gruntownego zbadania toczących się 

spraw przy zachowaniu należytej 

staranności; uważa, że wynik dochodzeń 

przyczyni się do opracowania 

precyzyjniejszych i skuteczniejszych 

wytycznych dotyczących podatkowej 

pomocy państwa i ustalania cen 

transferowych oraz do odpowiedniego 

skorygowania praktyk państw 

członkowskich; 

55. wyraża zdecydowane poparcie dla 

podejścia Komisji, która nie spieszy się w 

celu gruntownego zbadania toczących się 

spraw przy zachowaniu należytej 

staranności; uważa, że wynik dochodzeń 

przyczyni się do opracowania 

precyzyjniejszych i skuteczniejszych 

wytycznych dotyczących podatkowej 

pomocy państwa oraz do odpowiedniego 

skorygowania praktyk państw 

członkowskich; wzywa Komisję do 

występowania o zwrot każdego 

brakującego euro w przypadku 

potwierdzenia w toczących się 

dochodzeniach zarzutów o stosowanie 
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nielegalnej pomocy państwa; 

Or. en 

 

Poprawka  497 

Peter Simon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

55. wyraża zdecydowane poparcie dla 

podejścia Komisji, która nie spieszy się w 

celu gruntownego zbadania toczących się 

spraw przy zachowaniu należytej 

staranności; uważa, że wynik dochodzeń 

przyczyni się do opracowania 

precyzyjniejszych i skuteczniejszych 

wytycznych dotyczących podatkowej 

pomocy państwa i ustalania cen 

transferowych oraz do odpowiedniego 

skorygowania praktyk państw 

członkowskich; 

55. wyraża zdecydowane poparcie dla 

podejścia Komisji, która nie spieszy się w 

celu gruntownego zbadania toczących się 

spraw przy zachowaniu należytej 

staranności; uważa, że wynik dochodzeń 

przyczyni się do opracowania 

precyzyjniejszych i skuteczniejszych 

wytycznych dotyczących podatkowej 

pomocy państwa i ustalania cen 

transferowych oraz do odpowiedniego 

skorygowania praktyk państw 

członkowskich; podkreśla, że w innych 

sektorach takie wytyczne okazały się 

niezwykle skuteczne w powstrzymywaniu i 

udaremnianiu w państwach 

członkowskich praktyk, które są sprzeczne 

z przepisami UE dotyczącymi pomocy 

państwa; podkreśla jednak, że uzyskanie 

takiego efektu wymaga dużego stopnia 

szczegółowości wytycznych, w tym 

określenia progów liczbowych; 

Or. en 

 

Poprawka  498 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 
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Projekt rezolucji Poprawka 

55. wyraża zdecydowane poparcie dla 

podejścia Komisji, która nie spieszy się w 

celu gruntownego zbadania toczących się 

spraw przy zachowaniu należytej 

staranności; uważa, że wynik dochodzeń 

przyczyni się do opracowania 

precyzyjniejszych i skuteczniejszych 

wytycznych dotyczących podatkowej 

pomocy państwa i ustalania cen 

transferowych oraz do odpowiedniego 

skorygowania praktyk państw 

członkowskich; 

55. wyraża zdecydowane poparcie dla 

podejścia Komisji, która nie spieszy się w 

celu gruntownego zbadania toczących się 

spraw przy zachowaniu należytej 

staranności; uważa, że wynik dochodzeń 

przyczyni się do opracowania 

precyzyjniejszych i skuteczniejszych 

wytycznych dotyczących podatkowej 

pomocy państwa i ustalania cen 

transferowych oraz zmusi państwa 

członkowskie do odpowiedniego 

skorygowania stosowanych praktyk; 

podkreśla, że w innych sektorach takie 

wytyczne okazały się niezwykle skuteczne; 

Or. en 

 

Poprawka  499 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

55. wyraża zdecydowane poparcie dla 

podejścia Komisji, która nie spieszy się w 

celu gruntownego zbadania toczących się 

spraw przy zachowaniu należytej 

staranności; uważa, że wynik dochodzeń 

przyczyni się do opracowania 

precyzyjniejszych i skuteczniejszych 

wytycznych dotyczących podatkowej 

pomocy państwa i ustalania cen 

transferowych oraz do odpowiedniego 

skorygowania praktyk państw 

członkowskich; 

55. wyraża zdecydowane poparcie dla 

podejścia Komisji, która nie spieszy się w 

celu gruntownego zbadania toczących się 

spraw przy zachowaniu należytej 

staranności; uważa, że wynik dochodzeń 

przyczyni się do opracowania 

precyzyjniejszych i skuteczniejszych 

wytycznych dotyczących podatkowej 

pomocy państwa i ustalania cen 

transferowych oraz do odpowiedniego 

skorygowania praktyk państw 

członkowskich; zgadza się z komisarz ds. 

konkurencji, że same dochodzenia 

dotyczące pomocy państwa nie rozwiążą 

problemu agresywnego planowania 

podatkowego oraz że konieczne są zmiany 

prawne w państwach członkowskich i na 

szczeblu UE1; 
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 1 

https://www.theparliamentmagazine.eu/ar

ticles/news/competition-commissioner-

warns-meps-state-aid-investigation-delay 

Or. en 

 

Poprawka  500 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

55. wyraża zdecydowane poparcie dla 

podejścia Komisji, która nie spieszy się w 

celu gruntownego zbadania toczących się 

spraw przy zachowaniu należytej 

staranności; uważa, że wynik dochodzeń 

przyczyni się do opracowania 

precyzyjniejszych i skuteczniejszych 

wytycznych dotyczących podatkowej 

pomocy państwa i ustalania cen 

transferowych oraz do odpowiedniego 

skorygowania praktyk państw 

członkowskich; 

55. wyraża zdecydowane poparcie dla 

podejścia Komisji, która nie spieszy się w 

celu gruntownego zbadania toczących się 

spraw przy zachowaniu należytej 

staranności; uważa, że wynik dochodzeń 

przyczyni się do opracowania 

precyzyjniejszych i skuteczniejszych 

wytycznych dotyczących podatkowej 

pomocy państwa i ustalania cen 

transferowych oraz do odpowiedniego 

skorygowania praktyk państw 

członkowskich; zwraca się jednak do 

Komisji o jak najszybsze zakończenie 

toczących się dochodzeń dotyczących 

podatkowej pomocy państwa bez 

uszczerbku dla ich jakości i wiarygodności 

oraz oczekuje z dużym zainteresowaniem 

na ich wyniki; prosi Komisję o regularne 

informowanie Parlamentu Europejskiego 

o tych dochodzeniach;  

Or. en 

 

Poprawka  501 

Brian Hayes 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

56. podkreśla, że w przypadku naruszenia 

przepisów UE toczące się dochodzenia 

mogłyby doprowadzić do odzyskania przez 

państwo członkowskie, które zatwierdziło 

rozpatrywane środki podatkowe, kwoty 

odpowiadającej nielegalnej pomocy 

państwa przyznanej przedsiębiorstwom 

będącym jej beneficjentami; podkreśla, że 

choć może to mieć wyraźny negatywny 

wpływ na reputację danego państwa 

członkowskiego, stanowi de facto premię 

za nieprzestrzeganie przepisów, co w razie 

wątpliwości raczej nie zniechęci państw 

członkowskich do przyznawania 

nieuczciwych ulg podatkowych, a wręcz 

odniesie odwrotny skutek; 

56. podkreśla, że w przypadku naruszenia 

przepisów UE toczące się dochodzenia 

mogłyby doprowadzić do odzyskania przez 

państwo członkowskie, które zatwierdziło 

rozpatrywane środki podatkowe, kwoty 

odpowiadającej nielegalnej pomocy 

państwa przyznanej przedsiębiorstwom 

będącym jej beneficjentami; podkreśla, że 

może to mieć wyraźny negatywny wpływ 

na reputację danego państwa 

członkowskiego; 

Or. en 

 

Poprawka  502 

Frank Engel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

56. podkreśla, że w przypadku naruszenia 

przepisów UE toczące się dochodzenia 

mogłyby doprowadzić do odzyskania przez 

państwo członkowskie, które zatwierdziło 

rozpatrywane środki podatkowe, kwoty 

odpowiadającej nielegalnej pomocy 

państwa przyznanej przedsiębiorstwom 

będącym jej beneficjentami; podkreśla, że 

choć może to mieć wyraźny negatywny 

wpływ na reputację danego państwa 

członkowskiego, stanowi de facto premię 

za nieprzestrzeganie przepisów, co w razie 

wątpliwości raczej nie zniechęci państw 

członkowskich do przyznawania 

nieuczciwych ulg podatkowych, a wręcz 

56. podkreśla, że w przypadku naruszenia 

przepisów UE toczące się dochodzenia 

mogłyby doprowadzić do odzyskania przez 

państwo członkowskie, które zatwierdziło 

rozpatrywane środki podatkowe, kwoty 

odpowiadającej nielegalnej pomocy 

państwa przyznanej przedsiębiorstwom 

będącym jej beneficjentami; 
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odniesie odwrotny skutek; 

Or. fr 

 

Poprawka  503 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

56. podkreśla, że w przypadku naruszenia 

przepisów UE toczące się dochodzenia 

mogłyby doprowadzić do odzyskania przez 

państwo członkowskie, które zatwierdziło 

rozpatrywane środki podatkowe, kwoty 

odpowiadającej nielegalnej pomocy 

państwa przyznanej przedsiębiorstwom 

będącym jej beneficjentami; podkreśla, że 

choć może to mieć wyraźny negatywny 

wpływ na reputację danego państwa 

członkowskiego, stanowi de facto premię 

za nieprzestrzeganie przepisów, co w razie 

wątpliwości raczej nie zniechęci państw 

członkowskich do przyznawania 

nieuczciwych ulg podatkowych, a wręcz 

odniesie odwrotny skutek; 

56. podkreśla, że w przypadku naruszenia 

przepisów UE toczące się dochodzenia 

mogłyby doprowadzić do odzyskania przez 

państwo członkowskie, które zatwierdziło 

rozpatrywane środki podatkowe, kwoty 

odpowiadającej nielegalnej pomocy 

państwa przyznanej przedsiębiorstwom 

będącym jej beneficjentami; podkreśla, że 

choć może to mieć wyraźny negatywny 

wpływ na reputację danego państwa 

członkowskiego, stanowi de facto premię 

za nieprzestrzeganie przepisów, co w razie 

wątpliwości raczej nie zniechęci państw 

członkowskich do przyznawania 

nieuczciwych ulg podatkowych, a wręcz 

odniesie odwrotny skutek; bardziej ogólnie 

podkreśla, że zasady pomocy państwa nie 

pozwalają na stosowanie sankcji karnych 

ani wobec odnośnego państwa, ani 

przedsiębiorstwa, w związku z czym 

instrument ten jest słabszy niż przepisy 

antymonopolowe; 

Or. en 

 

Poprawka  504 

Petr Ježek 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 
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Projekt rezolucji Poprawka 

56. podkreśla, że w przypadku naruszenia 

przepisów UE toczące się dochodzenia 

mogłyby doprowadzić do odzyskania przez 

państwo członkowskie, które zatwierdziło 

rozpatrywane środki podatkowe, kwoty 

odpowiadającej nielegalnej pomocy 

państwa przyznanej przedsiębiorstwom 

będącym jej beneficjentami; podkreśla, że 

choć może to mieć wyraźny negatywny 

wpływ na reputację danego państwa 

członkowskiego, stanowi de facto premię 

za nieprzestrzeganie przepisów, co w razie 

wątpliwości raczej nie zniechęci państw 

członkowskich do przyznawania 

nieuczciwych ulg podatkowych, a wręcz 

odniesie odwrotny skutek; 

56. podkreśla, że w przypadku naruszenia 

przepisów UE toczące się dochodzenia 

mogłyby doprowadzić do odzyskania przez 

państwo członkowskie, które zatwierdziło 

rozpatrywane środki podatkowe, kwoty 

odpowiadającej nielegalnej pomocy 

państwa przyznanej przedsiębiorstwom 

będącym jej beneficjentami; podkreśla, że 

choć może to mieć wyraźny negatywny 

wpływ na reputację danego państwa 

członkowskiego, stanowi de facto premię 

za nieprzestrzeganie przepisów, co w razie 

wątpliwości raczej nie zniechęci państw 

członkowskich do przyznawania 

nieuczciwych ulg podatkowych, a zamiast 

tego zwalnia je z odpowiedzialności za 

przestrzeganie unijnych zasad pomocy 

państwa; 

 

Or. en 

 

Poprawka  505 

Emmanuel Maurel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

56. podkreśla, że w przypadku naruszenia 

przepisów UE toczące się dochodzenia 

mogłyby doprowadzić do odzyskania przez 

państwo członkowskie, które zatwierdziło 

rozpatrywane środki podatkowe, kwoty 

odpowiadającej nielegalnej pomocy 

państwa przyznanej przedsiębiorstwom 

będącym jej beneficjentami; podkreśla, że 

choć może to mieć wyraźny negatywny 

wpływ na reputację danego państwa 

członkowskiego, stanowi de facto premię 

za nieprzestrzeganie przepisów, co w razie 

wątpliwości raczej nie zniechęci państw 

członkowskich do przyznawania 

56. podkreśla, że w przypadku naruszenia 

przepisów UE toczące się dochodzenia 

mogłyby doprowadzić do odzyskania przez 

państwo członkowskie, które zatwierdziło 

rozpatrywane środki podatkowe, kwoty 

odpowiadającej nielegalnej pomocy 

państwa przyznanej przedsiębiorstwom 

będącym jej beneficjentami; podkreśla, że 

choć może to mieć wyraźny negatywny 

wpływ na reputację danego państwa 

członkowskiego, stanowi de facto premię 

za nieprzestrzeganie przepisów, co w razie 

wątpliwości raczej nie zniechęci państw 

członkowskich do przyznawania 
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nieuczciwych ulg podatkowych, a wręcz 

odniesie odwrotny skutek; 

nieuczciwych ulg podatkowych, a wręcz 

odniesie odwrotny skutek; przypomina, że 

taki zwrot nielegalnie przyznanej pomocy 

państwa nie naprawi ponadto uszczerbku 

budżetowego poniesionego przez państwa 

członkowskie poszkodowane w wyniku 

podjętej decyzji podatkowej; 

Or. fr 

 

Poprawka  506 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

56. podkreśla, że w przypadku naruszenia 

przepisów UE toczące się dochodzenia 

mogłyby doprowadzić do odzyskania przez 

państwo członkowskie, które zatwierdziło 

rozpatrywane środki podatkowe, kwoty 

odpowiadającej nielegalnej pomocy 

państwa przyznanej przedsiębiorstwom 

będącym jej beneficjentami; podkreśla, że 

choć może to mieć wyraźny negatywny 

wpływ na reputację danego państwa 

członkowskiego, stanowi de facto premię 

za nieprzestrzeganie przepisów, co w razie 

wątpliwości raczej nie zniechęci państw 

członkowskich do przyznawania 

nieuczciwych ulg podatkowych, a wręcz 

odniesie odwrotny skutek; 

56. podkreśla, że w przypadku naruszenia 

przepisów UE toczące się dochodzenia 

mogłyby doprowadzić do odzyskania przez 

państwo członkowskie, które zatwierdziło 

rozpatrywane środki podatkowe, kwoty 

odpowiadającej nielegalnej pomocy 

państwa przyznanej przedsiębiorstwom 

będącym jej beneficjentami; podkreśla, że 

choć może to mieć wyraźny negatywny 

wpływ na reputację danego państwa 

członkowskiego, stanowi de facto premię 

za nieprzestrzeganie przepisów, co w razie 

wątpliwości raczej nie zniechęci państw 

członkowskich do stosowania 

nielegalnych praktyk związanych z 

pomocą państwa; 

Or. en 

 

Poprawka  507 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 58 
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Projekt rezolucji Poprawka 

58. przypomina, że celem interpretacji 

prawa podatkowego powinno być 

zapewnienie pewności prawa i stworzenie 

uzasadnionych oczekiwań dla osób 

korzystających z tych interpretacji; 

podkreśla, że z uwagi na możliwość 

zakwestionowania interpretacji krajowych 

w świetle unijnych zasad dotyczących 

pomocy państwa istnieje ryzyko zalewu 

wniosków o interpretacje indywidualne ze 

strony poszczególnych państw 

członkowskich w celu uzyskania 

wcześniejszych wyjaśnień Komisji, które 

pozwolą administracji podatkowej i 

przedsiębiorstwom na uniknięcie 

niepewności prawa; 

58. przypomina, że wyłącznym celem 

interpretacji prawa podatkowego powinno 

być zapewnienie pewności prawa i 

stworzenie uzasadnionych oczekiwań dla 

osób korzystających z tych interpretacji; 

Or. en 

 

Poprawka  508 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 58 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

58. przypomina, że celem interpretacji 

prawa podatkowego powinno być 

zapewnienie pewności prawa i stworzenie 

uzasadnionych oczekiwań dla osób 

korzystających z tych interpretacji; 

podkreśla, że z uwagi na możliwość 

zakwestionowania interpretacji krajowych 

w świetle unijnych zasad dotyczących 

pomocy państwa istnieje ryzyko zalewu 

wniosków o interpretacje indywidualne ze 

strony poszczególnych państw 

członkowskich w celu uzyskania 

wcześniejszych wyjaśnień Komisji, które 

pozwolą administracji podatkowej i 

przedsiębiorstwom na uniknięcie 

niepewności prawa; 

58. przypomina, że celem interpretacji 

prawa podatkowego powinno być 

zapewnienie pewności prawa i stworzenie 

uzasadnionych oczekiwań dla osób 

korzystających z tych interpretacji; 

podkreśla, że z uwagi na możliwość 

zakwestionowania interpretacji krajowych 

w świetle unijnych zasad dotyczących 

pomocy państwa istnieje ryzyko zalewu 

wniosków o interpretacje indywidualne ze 

strony poszczególnych państw 

członkowskich w celu uzyskania 

wcześniejszych wyjaśnień Komisji, które 

pozwolą administracji podatkowej i 

przedsiębiorstwom na uniknięcie 

niepewności prawa; podkreśla, że 
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zwiększenie potencjału Komisji, 

usprawnione procesy przekazywania 

informacji oraz poprawa przejrzystości 

wymaganej od państw członkowskich w 

kwestiach podatkowych są odpowiednimi 

sposobami radzenia sobie z coraz 

większym napływem zgłoszeń; 

Or. en 

 

Poprawka  509 

Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 58 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 58a. podkreśla, że to nie interpretacje 

prawa podatkowego same w sobie są 

uważane za problem, lecz ich treść w 

związku z brakiem odpowiednich zasad 

dotyczących przejrzystości oraz wymogów 

w zakresie sprawozdawczości; w związku z 

tym podkreśla znaczenie regularnej 

wymiany danych pomiędzy Komisją 

Europejską a państwami członkowskimi 

oraz wprowadzenia publicznie dostępnego 

rejestru UE; 

Or. en 

 

Poprawka  510 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł dziewiąty 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Państwa trzecie Państwa trzecie oraz terytoria zależne 

Korony Brytyjskiej i inne terytoria zależne 

Or. en 
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Poprawka  511 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 59 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

59. wyraża zaniepokojenie, że negatywne 

skutki uboczne szkodliwych praktyk 

podatkowych stosowanych przez 

korporacje wielonarodowe wydają się dużo 

bardziej odczuwalne w krajach 

rozwijających się niż w krajach 

rozwiniętych26, ponieważ dochody tych 

pierwszych w większym stopniu pochodzą 

z podatków od przedsiębiorstw, a ich 

systemy finansów publicznych, 

uregulowania prawne i zdolności 

administracyjne nie są tak wydajne, aby 

zapewnić ściągalność podatków i zwalczać 

te szkodliwe praktyki podatkowe; 

podkreśla, że jednocześnie „zwycięzców” 

w światowej konkurencji podatkowej, czyli 

tych kilka krajów o atrakcyjnych 

stawkach podatku od osób prawnych 

zarówno z UE, jak i spoza jej terytorium, 

cechują pewne pozbawione proporcji – w 

porównaniu do wielkości kraju i 

prawdziwej działalności gospodarczej – 

fundamentalne parametry gospodarcze, 

jeżeli przyjrzeć się na przykład liczbie 

mających tam siedziby firm na 

mieszkańca, kwoty zaksięgowanych 

zysków zagranicznych, BIZ lub 

wychodzących przepływów finansowych w 

porównaniu do PKB itd.; zauważa, że 

pokazuje to sztuczny charakter ich 

podstawy opodatkowania i 

przychodzących przepływów finansowych 

oraz brak związku – na który pozwalają 

obecne systemy podatkowe – pomiędzy 

miejscem wygenerowania zysku, a 

miejscem jego opodatkowania; 

59. wyraża zaniepokojenie, że negatywne 

skutki uboczne szkodliwych praktyk 

podatkowych stosowanych przez 

korporacje wielonarodowe wydają się dużo 

bardziej odczuwalne w krajach 

rozwijających się niż w krajach 

rozwiniętych26, ponieważ dochody tych 

pierwszych w większym stopniu pochodzą 

z podatków od przedsiębiorstw, a ich 

systemy finansów publicznych, 

uregulowania prawne i zdolności 

administracyjne nie są tak wydajne, aby 

zapewnić ściągalność podatków i zwalczać 

te szkodliwe praktyki podatkowe; 

podkreśla, że powinna istnieć zgodność 

pomiędzy miejscem wygenerowania zysku, 

a miejscem jego opodatkowania; 

__________________ __________________ 

26 Analiza polityczna MFW pt. „Spillovers 26 Analiza polityczna MFW pt. „Spillovers 
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in international corporate taxation” [Efekt 

mnożnikowy w międzynarodowym 

systemie opodatkowania przedsiębiorstw], 

9 maja 2014 r. 

in international corporate taxation” [Efekt 

mnożnikowy w międzynarodowym 

systemie opodatkowania przedsiębiorstw], 

9 maja 2014 r. 

Or. en 

 

Poprawka  512 

Ulla Tørnæs 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 59 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

59. wyraża zaniepokojenie, że negatywne 

skutki uboczne szkodliwych praktyk 

podatkowych stosowanych przez 

korporacje wielonarodowe wydają się dużo 

bardziej odczuwalne w krajach 

rozwijających się niż w krajach 

rozwiniętych26, ponieważ dochody tych 

pierwszych w większym stopniu pochodzą 

z podatków od przedsiębiorstw, a ich 

systemy finansów publicznych, 

uregulowania prawne i zdolności 

administracyjne nie są tak wydajne, aby 

zapewnić ściągalność podatków i zwalczać 

te szkodliwe praktyki podatkowe; 

podkreśla, że jednocześnie „zwycięzców” 

w światowej konkurencji podatkowej, czyli 

tych kilka krajów o atrakcyjnych stawkach 

podatku od osób prawnych zarówno z UE, 

jak i spoza jej terytorium, cechują pewne 

pozbawione proporcji – w porównaniu do 

wielkości kraju i prawdziwej działalności 

gospodarczej – fundamentalne parametry 

gospodarcze, jeżeli przyjrzeć się na 

przykład liczbie mających tam siedziby 

firm na mieszkańca, kwoty 

zaksięgowanych zysków zagranicznych, 

BIZ lub wychodzących przepływów 

finansowych w porównaniu do PKB itd.; 

zauważa, że pokazuje to sztuczny charakter 

ich podstawy opodatkowania i 

przychodzących przepływów finansowych 

oraz brak związku – na który pozwalają 

59. wyraża zaniepokojenie, że negatywne 

skutki uboczne szkodliwych praktyk 

podatkowych stosowanych przez niektóre 

korporacje wielonarodowe wydają się dużo 

bardziej odczuwalne w krajach 

rozwijających się niż w krajach 

rozwiniętych, ponieważ dochody tych 

pierwszych w większym stopniu pochodzą 

z podatków od przedsiębiorstw, a ich 

systemy finansów publicznych, 

uregulowania prawne i zdolności 

administracyjne nie są tak wydajne, aby 

zapewnić ściągalność podatków i zwalczać 

te szkodliwe praktyki podatkowe; 

podkreśla, że jednocześnie „zwycięzców” 

w światowej konkurencji podatkowej, czyli 

tych kilka krajów o atrakcyjnych stawkach 

podatku od osób prawnych zarówno z UE, 

jak i spoza jej terytorium, cechują pewne 

pozbawione proporcji – w porównaniu do 

wielkości kraju i prawdziwej działalności 

gospodarczej – fundamentalne parametry 

gospodarcze, jeżeli przyjrzeć się na 

przykład liczbie mających tam siedziby 

firm na mieszkańca, kwoty 

zaksięgowanych zysków zagranicznych, 

BIZ lub wychodzących przepływów 

finansowych w porównaniu do PKB itd.; 

zauważa, że pokazuje to sztuczny charakter 

ich podstawy opodatkowania i 

przychodzących przepływów finansowych 

oraz brak związku – na który pozwalają 
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obecne systemy podatkowe – pomiędzy 

miejscem wygenerowania zysku, a 

miejscem jego opodatkowania; 

obecne systemy podatkowe – pomiędzy 

miejscem wygenerowania zysku, a 

miejscem jego opodatkowania; 

__________________ __________________ 

26 Analiza polityczna MFW pt. „Spillovers 

in international corporate taxation” [Efekt 

mnożnikowy w międzynarodowym 

systemie opodatkowania przedsiębiorstw], 

9 maja 2014 r. 

26 Analiza polityczna MFW pt. „Spillovers 

in international corporate taxation” [Efekt 

mnożnikowy w międzynarodowym 

systemie opodatkowania przedsiębiorstw], 

9 maja 2014 r. 

Or. en 

 

Poprawka  513 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 59 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 59a. podkreśla, że szkodliwe praktyki 

podatkowe, które mają wpływ na kraje 

rozwijające się, wchodzą w zakres 

nielegalnych przepływów finansowych 

obejmujących nie tylko sztuczne 

przepływy kapitałowe, takie jak systemy 

agresywnego planowania podatkowego, 

lecz również przestępstwa finansowe, takie 

jak pranie pieniędzy i terroryzm 

finansowy; odnotowuje znaczenie 

zwrócenia szczególnej uwagi na kraje 

rozwijające się przy określaniu nowych 

przepisów dotyczących opodatkowania 

osób prawnych, ponieważ to właśnie na te 

kraje największy wpływ ma uchylanie się 

od płacenia podatków od osób prawnych; 

podkreśla, że według szacunków ok. 6% 

aktywów UE znajduje się za granicą, 

natomiast w przypadku aktywów 

afrykańskich odsetek ten wynosi ponad 

30%, co stanowi ogromne źródło 

potencjalnych dochodów podatkowych; 
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Or. en 

 

Poprawka  514 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

60. podkreśla, że konkurencja podatkowa 

wcale nie ogranicza się do państw 

członkowskich oraz ich terytoriów 

zależnych i stowarzyszonych, a większość 

zbadanych praktyk ma wymiar 

międzynarodowy, polegający na 

przenoszeniu zysków do jurysdykcji 

stosujących niskie podatki lub 

niestosujących ich wcale oraz jurysdykcji 

zapewniających tajemnicę transakcji, gdzie 

często nie prowadzi się żadnej znaczącej 

działalności gospodarczej; ubolewa nad 

brakiem skoordynowanego podejścia ze 

strony państw członkowskich wobec tych 

jurysdykcji, nie tylko jeżeli chodzi o 

wspólne działania lub odpowiedź na ich 

szkodliwe praktyki, lecz również – 

pomimo wysiłków Komisji – w 

odniesieniu do ich identyfikacji i 

określenia właściwych kryteriów; 

zdecydowanie popiera zatem wniosek 

Komisji z 2012 r., w którym 

zaproponowano konkretne kryteria 

zapewnienia uczciwej konkurencji, a także 

przejrzystości i wymiany informacji, jak 

również niedawną publikację – w pakiecie 

podatkowym Komisji z dnia 17 czerwca 

2015 r. – wykazu niewspółpracujących 

jurysdykcji podatkowych, przygotowanego 

w wyniku przyjęcia wspólnego 

mianownika na podstawie list istniejących 

na szczeblu krajowym; podkreśla, że 

przygotowanie takiego wykazu to warunek 

wstępny podjęcia właściwych działań 

wobec tego typu jurysdykcji; 

60. podkreśla, że konkurencja podatkowa 

wcale nie ogranicza się do państw 

członkowskich oraz ich terytoriów 

zależnych i stowarzyszonych, a większość 

zbadanych praktyk ma wymiar 

międzynarodowy, polegający na 

przenoszeniu zysków do jurysdykcji 

stosujących niskie podatki lub 

niestosujących ich wcale oraz jurysdykcji 

zapewniających tajemnicę transakcji, gdzie 

często nie prowadzi się żadnej znaczącej 

działalności gospodarczej; ubolewa nad 

brakiem skoordynowanego podejścia ze 

strony państw członkowskich wobec tych 

jurysdykcji, nie tylko jeżeli chodzi o 

wspólne działania lub odpowiedź na ich 

szkodliwe praktyki, lecz również – 

pomimo wysiłków Komisji – w 

odniesieniu do ich identyfikacji i 

określenia właściwych kryteriów; 

zdecydowanie popiera zatem wniosek 

Komisji z 2012 r., w którym 

zaproponowano konkretne kryteria 

zapewnienia uczciwej konkurencji, a także 

przejrzystości i wymiany informacji; 

ubolewa jednak, że podstawą tego 

wniosku były przestarzałe kryteria OECD 

z 1998 r. dotyczące definicji szkodliwych 

środków podatkowych, a w szczególności 

że niedawna publikacja – w pakiecie 

podatkowym Komisji z dnia 17 czerwca 

2015 r. – wykazu niewspółpracujących 

jurysdykcji podatkowych, przygotowanego 

w wyniku przyjęcia wspólnego 

mianownika na podstawie list istniejących 

na szczeblu krajowym, nie opiera się na 

konkretnych kryteriach i tym samym nie 
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uwzględnia wielu istotnych jurysdykcji 

planowania podatkowego w UE i poza 

nią; podkreśla, że zgodnie z tą logiką w 

interesie takich jurysdykcji jest 

lobbowanie w poszczególnych państwach 

członkowskich na rzecz ich usunięcia z 

wykazów krajowych, na przykład pod 

pretekstem, że prowadzą one wymianę 

informacji dotyczących prywatnych 

aktywów finansowych (czego nie można w 

żadnym razie uznać za wystarczające do 

przeciwdziałania unikaniu płacenia 

podatków od działalności gospodarczej), i 

że wywiera to wpływ na kategoryzację UE; 

podkreśla, że przygotowanie takiego 

wykazu to warunek wstępny podjęcia 

właściwych działań wobec tego typu 

jurysdykcji; 

Or. en 

 

Poprawka  515 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

60. podkreśla, że konkurencja podatkowa 

wcale nie ogranicza się do państw 

członkowskich oraz ich terytoriów 

zależnych i stowarzyszonych, a większość 

zbadanych praktyk ma wymiar 

międzynarodowy, polegający na 

przenoszeniu zysków do jurysdykcji 

stosujących niskie podatki lub 

niestosujących ich wcale oraz jurysdykcji 

zapewniających tajemnicę transakcji, gdzie 

często nie prowadzi się żadnej znaczącej 

działalności gospodarczej; ubolewa nad 

brakiem skoordynowanego podejścia ze 

strony państw członkowskich wobec tych 

jurysdykcji, nie tylko jeżeli chodzi o 

wspólne działania lub odpowiedź na ich 

60. podkreśla, że konkurencja podatkowa 

wcale nie ogranicza się do państw 

członkowskich oraz ich terytoriów 

zależnych i stowarzyszonych, a większość 

zbadanych praktyk ma wymiar 

międzynarodowy, polegający na 

przenoszeniu zysków do jurysdykcji 

stosujących niskie podatki lub 

niestosujących ich wcale oraz jurysdykcji 

zapewniających tajemnicę transakcji, gdzie 

często nie prowadzi się żadnej znaczącej 

działalności gospodarczej; ubolewa nad 

brakiem skoordynowanego podejścia ze 

strony państw członkowskich wobec tych 

jurysdykcji, nie tylko jeżeli chodzi o 

wspólne działania lub odpowiedź na ich 
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szkodliwe praktyki, lecz również – 

pomimo wysiłków Komisji – w 

odniesieniu do ich identyfikacji i 

określenia właściwych kryteriów; 

zdecydowanie popiera zatem wniosek 

Komisji z 2012 r., w którym 

zaproponowano konkretne kryteria 

zapewnienia uczciwej konkurencji, a także 

przejrzystości i wymiany informacji, jak 

również niedawną publikację – w pakiecie 

podatkowym Komisji z dnia 17 czerwca 

2015 r. – wykazu niewspółpracujących 

jurysdykcji podatkowych, przygotowanego 

w wyniku przyjęcia wspólnego 

mianownika na podstawie list istniejących 

na szczeblu krajowym; podkreśla, że 

przygotowanie takiego wykazu to warunek 

wstępny podjęcia właściwych działań 

wobec tego typu jurysdykcji; 

szkodliwe praktyki, lecz również – 

pomimo wysiłków Komisji – w 

odniesieniu do ich identyfikacji i 

określenia właściwych kryteriów; 

zdecydowanie popiera zatem wniosek 

Komisji z 2012 r., w którym 

zaproponowano konkretne kryteria 

zapewnienia uczciwej konkurencji, a także 

przejrzystości i wymiany informacji, jak 

również niedawną publikację – w pakiecie 

podatkowym Komisji z dnia 17 czerwca 

2015 r. – wykazu niewspółpracujących 

jurysdykcji podatkowych, przygotowanego 

w wyniku przyjęcia wspólnego 

mianownika na podstawie list istniejących 

na szczeblu krajowym; wyraża ubolewanie 

z powodu presji wywieranej na niektóre 

państwa członkowskie lub na Komisję 

Europejską w celu skłonienia ich do 

usunięcia swoich odnośnych wykazów; 
podkreśla, że przygotowanie takiego 

wykazu to warunek wstępny podjęcia 

właściwych działań wobec tego typu 

jurysdykcji i że powinno mu towarzyszyć 

jak najszybsze określenie wspólnej 

definicji rajów podatkowych oraz 

przyjęcie wspólnego podejścia do sankcji 

wobec jurysdykcji umieszczonych w 

wykazie; zachęca Komisję Europejską do 

kontynuowania pracy nad tym wykazem i 

do oceny, czy kraje europejskie 

przestrzegają też zasad dobrych rządów w 

kwestiach podatkowych; 

Or. en 

 

Poprawka  516 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

60. podkreśla, że konkurencja podatkowa 

wcale nie ogranicza się do państw 

członkowskich oraz ich terytoriów 

60. podkreśla, że konkurencja podatkowa 

wcale nie ogranicza się do państw 

członkowskich oraz ich terytoriów 
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zależnych i stowarzyszonych, a większość 

zbadanych praktyk ma wymiar 

międzynarodowy, polegający na 

przenoszeniu zysków do jurysdykcji 

stosujących niskie podatki lub 

niestosujących ich wcale oraz jurysdykcji 

zapewniających tajemnicę transakcji, gdzie 

często nie prowadzi się żadnej znaczącej 

działalności gospodarczej; ubolewa nad 

brakiem skoordynowanego podejścia ze 

strony państw członkowskich wobec tych 

jurysdykcji, nie tylko jeżeli chodzi o 

wspólne działania lub odpowiedź na ich 

szkodliwe praktyki, lecz również – 

pomimo wysiłków Komisji – w 

odniesieniu do ich identyfikacji i 

określenia właściwych kryteriów; 

zdecydowanie popiera zatem wniosek 

Komisji z 2012 r., w którym 

zaproponowano konkretne kryteria 

zapewnienia uczciwej konkurencji, a także 

przejrzystości i wymiany informacji, jak 

również niedawną publikację – w pakiecie 

podatkowym Komisji z dnia 17 czerwca 

2015 r. – wykazu niewspółpracujących 

jurysdykcji podatkowych, przygotowanego 

w wyniku przyjęcia wspólnego 

mianownika na podstawie list istniejących 

na szczeblu krajowym; podkreśla, że 

przygotowanie takiego wykazu to warunek 

wstępny podjęcia właściwych działań 

wobec tego typu jurysdykcji; 

zależnych i stowarzyszonych, a większość 

zbadanych praktyk ma wymiar 

międzynarodowy, polegający na 

przenoszeniu zysków do jurysdykcji 

stosujących niskie podatki lub 

niestosujących ich wcale oraz jurysdykcji 

zapewniających tajemnicę transakcji, gdzie 

często nie prowadzi się żadnej znaczącej 

działalności gospodarczej, kryterium, które 

powinno stać się podstawową zasadą i 

które wymaga wspólnej definicji na 

szczeblu UE; ubolewa nad brakiem 

skoordynowanego podejścia ze strony 

państw członkowskich wobec tych 

jurysdykcji, nie tylko jeżeli chodzi o 

wspólne działania lub odpowiedź na ich 

szkodliwe praktyki, lecz również – 

pomimo wysiłków Komisji – w 

odniesieniu do ich identyfikacji i 

określenia właściwych kryteriów; 

zdecydowanie popiera zatem wniosek 

Komisji z 2012 r., w którym 

zaproponowano konkretne kryteria 

zapewnienia uczciwej konkurencji, a także 

przejrzystości i wymiany informacji, jak 

również niedawną publikację – w pakiecie 

podatkowym Komisji z dnia 17 czerwca 

2015 r. – wykazu niewspółpracujących 

jurysdykcji podatkowych, przygotowanego 

w wyniku przyjęcia wspólnego 

mianownika na podstawie list istniejących 

na szczeblu krajowym; podkreśla, że 

przygotowanie takiego wykazu to warunek 

wstępny podjęcia właściwych działań 

wobec tego typu jurysdykcji i że jego 

podstawą powinny być nie tylko wykazy 

krajowe, lecz również ścisła i obiektywna 

definicja rajów podatkowych zgodna z 

trzema kluczowymi kryteriami 

przyznawania korzyści podatkowych 

nierezydentom (osobom lub 

przedsiębiorstwom), czyli brak wymogu 

prowadzenia w danym państwie znaczącej 

działalności gospodarczej, zapewnianie 

dużo niższej efektywnej stawki podatkowej 

(osobom lub przedsiębiorstwom) i brak 

automatycznej wymiany informacji z 

innymi jurysdykcjami; 
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Or. en 

 

Poprawka  517 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

60. podkreśla, że konkurencja podatkowa 

wcale nie ogranicza się do państw 

członkowskich oraz ich terytoriów 

zależnych i stowarzyszonych, a większość 

zbadanych praktyk ma wymiar 

międzynarodowy, polegający na 

przenoszeniu zysków do jurysdykcji 

stosujących niskie podatki lub 

niestosujących ich wcale oraz jurysdykcji 

zapewniających tajemnicę transakcji, gdzie 

często nie prowadzi się żadnej znaczącej 

działalności gospodarczej; ubolewa nad 

brakiem skoordynowanego podejścia ze 

strony państw członkowskich wobec tych 

jurysdykcji, nie tylko jeżeli chodzi o 

wspólne działania lub odpowiedź na ich 

szkodliwe praktyki, lecz również – 

pomimo wysiłków Komisji – w 

odniesieniu do ich identyfikacji i 

określenia właściwych kryteriów; 

zdecydowanie popiera zatem wniosek 

Komisji z 2012 r., w którym 

zaproponowano konkretne kryteria 

zapewnienia uczciwej konkurencji, a także 

przejrzystości i wymiany informacji, jak 

również niedawną publikację – w pakiecie 

podatkowym Komisji z dnia 17 czerwca 

2015 r. – wykazu niewspółpracujących 

jurysdykcji podatkowych, przygotowanego 

w wyniku przyjęcia wspólnego 

mianownika na podstawie list istniejących 

na szczeblu krajowym; podkreśla, że 

przygotowanie takiego wykazu to warunek 

wstępny podjęcia właściwych działań 

wobec tego typu jurysdykcji; 

60. podkreśla, że konkurencja podatkowa 

wcale nie ogranicza się do państw 

członkowskich oraz ich terytoriów 

zależnych i stowarzyszonych, a większość 

zbadanych praktyk ma wymiar 

międzynarodowy, polegający na 

przenoszeniu zysków do jurysdykcji 

stosujących niskie podatki lub 

niestosujących ich wcale oraz jurysdykcji 

zapewniających tajemnicę transakcji, gdzie 

często nie prowadzi się żadnej znaczącej 

działalności gospodarczej; ubolewa nad 

brakiem skoordynowanego podejścia ze 

strony państw członkowskich wobec tych 

jurysdykcji, nie tylko jeżeli chodzi o 

wspólne działania lub odpowiedź na ich 

szkodliwe praktyki, lecz również – 

pomimo wysiłków Komisji – w 

odniesieniu do ich identyfikacji i 

określenia właściwych kryteriów; 

zdecydowanie popiera zatem wniosek 

Komisji z 2012 r., w którym 

zaproponowano konkretne kryteria 

zapewnienia uczciwej konkurencji, a także 

przejrzystości i wymiany informacji, jak 

również niedawną publikację – w pakiecie 

podatkowym Komisji z dnia 17 czerwca 

2015 r. – wykazu niewspółpracujących 

jurysdykcji podatkowych, przygotowanego 

w wyniku przyjęcia wspólnego 

mianownika na podstawie list istniejących 

na szczeblu krajowym; podkreśla, że 

przygotowanie takiego wykazu to warunek 

wstępny podjęcia właściwych działań 

wobec tego typu jurysdykcji; uważa, że 

wykaz ten powinien być pierwszym etapem 
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procesu prowadzącego do określenia 

ścisłej i obiektywnej definicji „rajów 

podatkowych”, która może być przydatna 

przy tworzeniu przyszłych wykazów; 
 

Or. en 

 

Poprawka  518 

Emmanuel Maurel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

60. podkreśla, że konkurencja podatkowa 

wcale nie ogranicza się do państw 

członkowskich oraz ich terytoriów 

zależnych i stowarzyszonych, a większość 

zbadanych praktyk ma wymiar 

międzynarodowy, polegający na 

przenoszeniu zysków do jurysdykcji 

stosujących niskie podatki lub 

niestosujących ich wcale oraz jurysdykcji 

zapewniających tajemnicę transakcji, gdzie 

często nie prowadzi się żadnej znaczącej 

działalności gospodarczej; ubolewa nad 

brakiem skoordynowanego podejścia ze 

strony państw członkowskich wobec tych 

jurysdykcji, nie tylko jeżeli chodzi o 

wspólne działania lub odpowiedź na ich 

szkodliwe praktyki, lecz również – 

pomimo wysiłków Komisji – w 

odniesieniu do ich identyfikacji i 

określenia właściwych kryteriów; 

zdecydowanie popiera zatem wniosek 

Komisji z 2012 r., w którym 

zaproponowano konkretne kryteria 

zapewnienia uczciwej konkurencji, a także 

przejrzystości i wymiany informacji, jak 

również niedawną publikację – w pakiecie 

podatkowym Komisji z dnia 17 czerwca 

2015 r. – wykazu niewspółpracujących 

jurysdykcji podatkowych, przygotowanego 

w wyniku przyjęcia wspólnego 

mianownika na podstawie list istniejących 

60. podkreśla, że konkurencja podatkowa 

wcale nie ogranicza się do państw 

członkowskich oraz ich terytoriów 

zależnych i stowarzyszonych, a większość 

zbadanych praktyk ma wymiar 

międzynarodowy, polegający na 

przenoszeniu zysków do jurysdykcji 

stosujących niskie podatki lub 

niestosujących ich wcale oraz jurysdykcji 

zapewniających tajemnicę transakcji, gdzie 

często nie prowadzi się żadnej znaczącej 

działalności gospodarczej; ubolewa nad 

brakiem skoordynowanego podejścia ze 

strony państw członkowskich wobec tych 

jurysdykcji, nie tylko jeżeli chodzi o 

wspólne działania lub odpowiedź na ich 

szkodliwe praktyki, lecz również – 

pomimo wysiłków Komisji – w 

odniesieniu do ich identyfikacji i 

określenia właściwych kryteriów; 

zdecydowanie popiera zatem wniosek 

Komisji z 2012 r., w którym 

zaproponowano konkretne kryteria 

zapewnienia uczciwej konkurencji, a także 

przejrzystości i wymiany informacji, jak 

również niedawną publikację – w pakiecie 

podatkowym Komisji z dnia 17 czerwca 

2015 r. – wykazu niewspółpracujących 

jurysdykcji podatkowych, przygotowanego 

w wyniku przyjęcia wspólnego 

mianownika na podstawie list istniejących 
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na szczeblu krajowym; podkreśla, że 

przygotowanie takiego wykazu to warunek 

wstępny podjęcia właściwych działań 

wobec tego typu jurysdykcji; 

na szczeblu krajowym; podkreśla, że 

przygotowaniu takiego wykazu muszą 

obowiązkowo towarzyszyć środki 

zapobiegawcze, takie jak odebranie 

przywilejów wynikających z reżimu spółki 

dominującej i spółki zależnej czy 

opodatkowanie u źródła przepływów 

wychodzących z państwa członkowskiego 

Unii do tego typu jurysdykcji; 

Or. fr 

 

Poprawka  519 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 60a. podkreśla, że należy uprzednio 

określić jasne kryteria umieszczania w 

takim wykazie oraz skutki 

nieprzestrzegania ustalonych zasad; 

podkreśla, że należy uważnie śledzić prace 

światowego forum OECD; podkreśla, że 

wykaz powinien obejmować wyłącznie 

państwa trzecie; 

Or. en 

 

Poprawka  520 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 60 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 60a. uznaje za szczególnie szkodliwe 

postępowanie niektórych terytoriów 

zależnych Korony Brytyjskiej i innych 

terytoriów zależnych, funkcjonujących w 

UE jako raje podatkowe i reklamujących 
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się jako centra unikania opodatkowania z 

bliskim zeru opodatkowaniem osób 

prawnych, gdzie jest więcej 

przedsiębiorstw niż mieszkańców i gdzie 

firmy w zasadzie nie mają personelu; 

Or. en 

 

Poprawka  521 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 61 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

61. podkreśla, że działania OECD w tym 

zakresie przyniosły znaczące wyniki, jeżeli 

chodzi o przejrzystość i wymianę 

informacji; z zadowoleniem przyjmuje w 

szczególności podpisanie przez prawie 100 

krajów (sytuacja w czerwcu 2015 r.) 

wielostronnej konwencji OECD o 

wzajemnej pomocy administracyjnej w 

sprawach podatkowych, która przewiduje 

współpracę administracyjną pomiędzy 

państwami w zakresie oceny i ściągania 

podatków, zwłaszcza jeżeli chodzi o walkę 

z unikaniem opodatkowania i uchylaniem 

się od niego; 

61. podkreśla, że działania OECD w tym 

zakresie przyniosły wyniki wyłącznie na 

papierze, natomiast w praktyce podpisanie 

przez prawie 100 krajów (sytuacja w 

czerwcu 2015 r.) wielostronnej konwencji 

OECD o wzajemnej pomocy 

administracyjnej w sprawach 

podatkowych, która przewiduje współpracę 

administracyjną pomiędzy państwami w 

zakresie oceny i ściągania podatków, 

zwłaszcza jeżeli chodzi o walkę z 

unikaniem opodatkowania i uchylaniem się 

od niego, nie przyniosło znaczących 

postępów w tej walce; w tym kontekście 

wyraża zaniepokojenie z powodu 

rozpowszechnionej praktyki 

„konstruktywnej niezgodności”, zgodnie z 

którą państwa przestrzegają norm 

międzynarodowych w teorii, natomiast w 

praktyce nie zmieniają swojego podejścia 

do opodatkowania działalności 

gospodarczej; 

Or. en 

 

Poprawka  522 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 
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w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 61 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

61. podkreśla, że działania OECD w tym 

zakresie przyniosły znaczące wyniki, jeżeli 

chodzi o przejrzystość i wymianę 

informacji; z zadowoleniem przyjmuje w 

szczególności podpisanie przez prawie 100 

krajów (sytuacja w czerwcu 2015 r.) 

wielostronnej konwencji OECD o 

wzajemnej pomocy administracyjnej w 

sprawach podatkowych, która przewiduje 

współpracę administracyjną pomiędzy 

państwami w zakresie oceny i ściągania 

podatków, zwłaszcza jeżeli chodzi o walkę 

z unikaniem opodatkowania i uchylaniem 

się od niego; 

61. podkreśla, że działania OECD 

dotyczące przejrzystości i wymiany 

informacji posuwają się do przodu na 

szczeblu globalnym, ale nadal podlegają 

istotnym ograniczeniom; z zadowoleniem 

przyjmuje w szczególności podpisanie 

przez prawie 100 krajów (sytuacja w 

czerwcu 2015 r.) wielostronnej konwencji 

OECD o wzajemnej pomocy 

administracyjnej w sprawach 

podatkowych, która przewiduje współpracę 

administracyjną pomiędzy państwami w 

zakresie oceny i ściągania podatków, 

zwłaszcza jeżeli chodzi o walkę z 

unikaniem opodatkowania i uchylaniem się 

od niego; 

Or. en 

 

Poprawka  523 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. podkreśla jednak, że prace OECD nad 

jej wcześniejszym wykazem 

niewspółpracujących rajów podatkowych 

były oparte na procesie politycznym, który 

doprowadził do arbitralnych 

kompromisów już podczas ustalania 

kryteriów mających zastosowanie do tych 

wykazów, takich jak wymóg zawarcia 

konwencji podatkowych z 12 innymi 

krajami, a w końcu do tego, że żadna 

jurysdykcja nie została uznana za 

niewspółpracujący raj podatkowy; zwraca 

uwagę, że obecne podejście OECD nadal 

skreślony 
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opiera się na kryteriach, które odnoszą się 

do przejrzystości podatkowej i wymiany 

informacji i nie są wystarczająco 

kompleksowe, aby poradzić sobie ze 

szkodliwością niektórych praktyk 

podatkowych; uważa, że bez względu na 

jego zalety zmniejsza to wartość podejścia 

OECD, jeżeli chodzi o określanie 

jurysdykcji podatkowych, które przodują 

w praktykach unikania opodatkowania i 

szkodliwej konkurencji podatkowej na 

świecie; zaznacza w szczególności, że takie 

podejście nie odnosi się do żadnych 

jakościowych wskaźników pozwalających 

na obiektywną ocenę zgodności z dobrymi 

wzorcami zarządzania ani nie bierze pod 

uwagę danych ilościowych takich jak 

zyski księgowe czy przychodzące i 

wychodzące przepływy finansowe, ani 

oddalenia tych ostatnich od rzeczywistości 

gospodarczej w danej jurysdykcji; 

Or. en 

 

Poprawka  524 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. podkreśla jednak, że prace OECD nad 

jej wcześniejszym wykazem 

niewspółpracujących rajów podatkowych 

były oparte na procesie politycznym, który 

doprowadził do arbitralnych kompromisów 

już podczas ustalania kryteriów mających 

zastosowanie do tych wykazów, takich jak 

wymóg zawarcia konwencji podatkowych 

z 12 innymi krajami, a w końcu do tego, że 

żadna jurysdykcja nie została uznana za 

niewspółpracujący raj podatkowy; zwraca 

uwagę, że obecne podejście OECD nadal 

opiera się na kryteriach, które odnoszą się 

do przejrzystości podatkowej i wymiany 

informacji i nie są wystarczająco 

62. podkreśla jednak, że prace OECD nad 

jej wcześniejszym wykazem 

niewspółpracujących rajów podatkowych 

były oparte na procesie politycznym, który 

doprowadził do arbitralnych kompromisów 

już podczas ustalania kryteriów mających 

zastosowanie do tych wykazów, takich jak 

wymóg zawarcia konwencji podatkowych 

z 12 innymi krajami, a w końcu do tego, że 

żadna jurysdykcja nie została uznana za 

niewspółpracujący raj podatkowy; zwraca 

uwagę, że obecne podejście OECD nadal 

opiera się na kryteriach, które odnoszą się 

do przejrzystości podatkowej i wymiany 

informacji i nie są wystarczająco 
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kompleksowe, aby poradzić sobie ze 

szkodliwością niektórych praktyk 

podatkowych; uważa, że bez względu na 

jego zalety zmniejsza to wartość podejścia 

OECD, jeżeli chodzi o określanie 

jurysdykcji podatkowych, które przodują w 

praktykach unikania opodatkowania i 

szkodliwej konkurencji podatkowej na 

świecie; zaznacza w szczególności, że 

takie podejście nie odnosi się do żadnych 

jakościowych wskaźników pozwalających 

na obiektywną ocenę zgodności z dobrymi 

wzorcami zarządzania ani nie bierze pod 

uwagę danych ilościowych takich jak zyski 

księgowe czy przychodzące i wychodzące 

przepływy finansowe, ani oddalenia tych 

ostatnich od rzeczywistości gospodarczej 

w danej jurysdykcji; 

kompleksowe, aby poradzić sobie ze 

szkodliwością niektórych praktyk 

podatkowych; uważa, że bez względu na 

jego zalety zmniejsza to wartość podejścia 

OECD, jeżeli chodzi o określanie 

jurysdykcji podatkowych, które przodują w 

praktykach unikania opodatkowania i 

szkodliwej konkurencji podatkowej na 

świecie; zaznacza w szczególności, że 

takie podejście nie odnosi się do żadnych 

jakościowych wskaźników pozwalających 

na obiektywną ocenę zgodności z dobrymi 

wzorcami zarządzania ani nie bierze pod 

uwagę danych ilościowych takich jak zyski 

księgowe czy przychodzące i wychodzące 

przepływy finansowe, ani oddalenia tych 

ostatnich od rzeczywistości gospodarczej 

w danej jurysdykcji; ponadto ubolewa, że 

brak obiektywnych kryteriów 

ekonomicznego charakteru transakcji w 

definicji rajów podatkowych otwiera 

możliwości dla niezwiązanych z 

podatkami, a nawet geopolitycznych 

werdyktów; 

Or. en 

 

Poprawka  525 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 62 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

62. podkreśla jednak, że prace OECD nad 

jej wcześniejszym wykazem 

niewspółpracujących rajów podatkowych 

były oparte na procesie politycznym, który 

doprowadził do arbitralnych kompromisów 

już podczas ustalania kryteriów mających 

zastosowanie do tych wykazów, takich jak 

wymóg zawarcia konwencji podatkowych 

z 12 innymi krajami, a w końcu do tego, że 

żadna jurysdykcja nie została uznana za 

niewspółpracujący raj podatkowy; zwraca 

uwagę, że obecne podejście OECD nadal 

62. podkreśla jednak, że prace OECD nad 

jej wcześniejszym wykazem 

niewspółpracujących rajów podatkowych 

były oparte na procesie politycznym, który 

doprowadził do arbitralnych kompromisów 

już podczas ustalania kryteriów mających 

zastosowanie do tych wykazów, takich jak 

wymóg zawarcia konwencji podatkowych 

z 12 innymi krajami, a w końcu do tego, że 

żadna jurysdykcja nie została uznana za 

niewspółpracujący raj podatkowy; zwraca 

uwagę, że obecne podejście OECD nadal 
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opiera się na kryteriach, które odnoszą się 

do przejrzystości podatkowej i wymiany 

informacji i nie są wystarczająco 

kompleksowe, aby poradzić sobie ze 

szkodliwością niektórych praktyk 

podatkowych; uważa, że bez względu na 

jego zalety zmniejsza to wartość podejścia 

OECD, jeżeli chodzi o określanie 

jurysdykcji podatkowych, które przodują w 

praktykach unikania opodatkowania i 

szkodliwej konkurencji podatkowej na 

świecie; zaznacza w szczególności, że 

takie podejście nie odnosi się do żadnych 

jakościowych wskaźników pozwalających 

na obiektywną ocenę zgodności z dobrymi 

wzorcami zarządzania ani nie bierze pod 

uwagę danych ilościowych takich jak zyski 

księgowe czy przychodzące i wychodzące 

przepływy finansowe, ani oddalenia tych 

ostatnich od rzeczywistości gospodarczej 

w danej jurysdykcji; 

opiera się na kryteriach, które odnoszą się 

do przejrzystości podatkowej i wymiany 

informacji i nie są wystarczająco 

kompleksowe, aby poradzić sobie ze 

szkodliwością niektórych praktyk 

podatkowych, takich jak bliskie zeru 

stawki podatku od osób prawnych i 

pomijanie kryterium dostatecznego 

ekonomicznego charakteru transakcji; 

uważa, że bez względu na jego zalety 

zmniejsza to wartość podejścia OECD, 

jeżeli chodzi o określanie jurysdykcji 

podatkowych, które przodują w praktykach 

unikania opodatkowania i szkodliwej 

konkurencji podatkowej na świecie; 

zaznacza w szczególności, że takie 

podejście nie odnosi się do żadnych 

jakościowych wskaźników pozwalających 

na obiektywną ocenę zgodności z dobrymi 

wzorcami zarządzania ani nie bierze pod 

uwagę danych ilościowych takich jak zyski 

księgowe czy przychodzące i wychodzące 

przepływy finansowe, ani oddalenia tych 

ostatnich od rzeczywistości gospodarczej 

w danej jurysdykcji; 

Or. en 

 

Poprawka  526 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 63 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

63. podkreśla również, że te wykazy mogą 

być wykorzystywane na szczeblu 

krajowym do wdrożenia krajowych 

środków ochrony i przepisów 

zapobiegających unikaniu opodatkowania 

wobec krajów trzecich (takich jak 

ograniczenie korzyści, zastosowanie testu 

głównego celu (ang. principal purpose 

test), zasady dotyczące przedsiębiorstw 

pod kontrolą zagraniczną itd.), a 

ograniczenia takich wykazów mogą zatem 

63. podkreśla również, że te wykazy mogą 

być wykorzystywane na szczeblu 

krajowym do wdrożenia krajowych 

środków ochrony i przepisów 

zapobiegających unikaniu opodatkowania 

wobec krajów trzecich (takich jak 

ograniczenie korzyści, zastosowanie testu 

głównego celu (ang. principal purpose 

test), zasady dotyczące przedsiębiorstw 

pod kontrolą zagraniczną, zasady 

dotyczące inwestycji typu private equity 
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zmniejszać również zasięg i skuteczność 

środków krajowych mających zwalczać 

szkodliwe praktyki podatkowe; 

dokonywanych przez publiczne instytucje 

finansowania rozwoju itd.), a ograniczenia 

takich wykazów mogą zatem zmniejszać 

również zasięg i skuteczność środków 

krajowych mających zwalczać szkodliwe 

praktyki podatkowe; 

Or. en 

 

Poprawka  527 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 64 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

64. jest przekonany, że zapewnienie 

uczciwej konkurencji na rynku 

wewnętrznym i ochrona podstawy 

opodatkowania w państwach 

członkowskich zależy w dużej mierze od 

zajęcia się najsłabszym ogniwem, jakim są 

wzajemne relacje z jurysdykcjami 

stosującymi niskie podatki lub 

niestosującymi ich wcale oraz 

jurysdykcjami zapewniającymi tajemnicę 

transakcji, ponieważ istnienie możliwości 

przeniesienia podatków (np. brak podatku 

u źródła) do krajów trzecich, bez względu 

na praktyki podatkowe w tych krajach, 

zdecydowanie zwiększa możliwości 

unikania opodatkowania w UE; 

64. jest przekonany, że zapewnienie 

uczciwej konkurencji na rynku 

wewnętrznym i ochrona podstawy 

opodatkowania w państwach 

członkowskich zależy w dużej mierze od 

zajęcia się najsłabszym ogniwem, jakim są 

wzajemne relacje z jurysdykcjami 

stosującymi niskie podatki lub 

niestosującymi ich wcale oraz 

jurysdykcjami zapewniającymi tajemnicę 

transakcji, ponieważ istnienie możliwości 

przeniesienia podatków (np. brak podatku 

u źródła) do krajów trzecich, bez względu 

na praktyki podatkowe w tych krajach, 

zdecydowanie zwiększa możliwości 

unikania opodatkowania w UE; podkreśla, 

że biorąc pod uwagę propozycje dotyczące 

BEPS[1], państwa członkowskie mogą 

zapobiec nabywaniu korzyści umownych i 

innym zauważalnym formom 

nadużywania korzyści umownych przez 

zmianę ich konwencji podatkowych z 

państwami trzecimi, które zbyt często 

umożliwiają przenoszenie uprawnień do 

nakładania podatków i obniżanie 

płatności podatków u źródła dla krajów 

rozwijających się; proponuje stworzenie 

europejskiego modelu konwencji 
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podatkowej, który mógłby zastąpić we 

wszystkich lub na początku w niektórych 

państwach UE tysiące konwencji 

dwustronnych i tym samym ograniczyć 

biurokrację i luki; 

 [1] 

http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-

discussion-draft-beps-action-6-prevent-

treaty-abuse.pdf 

Or. en 

 

Poprawka  528 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 64 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

64. jest przekonany, że zapewnienie 

uczciwej konkurencji na rynku 

wewnętrznym i ochrona podstawy 

opodatkowania w państwach 

członkowskich zależy w dużej mierze od 

zajęcia się najsłabszym ogniwem, jakim są 

wzajemne relacje z jurysdykcjami 

stosującymi niskie podatki lub 

niestosującymi ich wcale oraz 

jurysdykcjami zapewniającymi tajemnicę 

transakcji, ponieważ istnienie możliwości 

przeniesienia podatków (np. brak podatku 

u źródła) do krajów trzecich, bez względu 

na praktyki podatkowe w tych krajach, 

zdecydowanie zwiększa możliwości 

unikania opodatkowania w UE; 

64. jest przekonany, że zapewnienie 

uczciwej konkurencji na rynku 

wewnętrznym i ochrona podstawy 

opodatkowania w państwach 

członkowskich zależy w dużej mierze od 

zajęcia się najsłabszym ogniwem, jakim są 

wzajemne relacje z jurysdykcjami 

stosującymi niskie podatki lub 

niestosującymi ich wcale oraz 

jurysdykcjami zapewniającymi tajemnicę 

transakcji, ponieważ istnienie możliwości 

przeniesienia podatków (np. brak podatku 

u źródła na granicy zewnętrznej) do 

krajów trzecich, bez względu na praktyki 

podatkowe w tych krajach, zdecydowanie 

zwiększa możliwości unikania 

opodatkowania w UE; uważa, że należy 

stosować sankcje wobec 

niewspółpracujących jurysdykcji; 

Or. en 
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Poprawka  529 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 64 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

64. jest przekonany, że zapewnienie 

uczciwej konkurencji na rynku 

wewnętrznym i ochrona podstawy 

opodatkowania w państwach 

członkowskich zależy w dużej mierze od 

zajęcia się najsłabszym ogniwem, jakim są 

wzajemne relacje z jurysdykcjami 

stosującymi niskie podatki lub 

niestosującymi ich wcale oraz 

jurysdykcjami zapewniającymi tajemnicę 

transakcji, ponieważ istnienie możliwości 

przeniesienia podatków (np. brak podatku 

u źródła) do krajów trzecich, bez względu 

na praktyki podatkowe w tych krajach, 

zdecydowanie zwiększa możliwości 

unikania opodatkowania w UE; 

64. jest przekonany, że zapewnienie 

uczciwej konkurencji na rynku 

wewnętrznym i ochrona podstawy 

opodatkowania w państwach 

członkowskich zależy w dużej mierze od 

zajęcia się najsłabszym ogniwem, jakim są 

wzajemne relacje z jurysdykcjami 

stosującymi niskie podatki lub 

niestosującymi ich wcale oraz 

jurysdykcjami zapewniającymi tajemnicę 

transakcji, pamiętając o tym, że określanie 

stawek podatkowych wchodzi w zakres 

kompetencji państw członkowskich, 

ponieważ istnienie możliwości 

przeniesienia podatków (np. brak podatku 

u źródła) do krajów trzecich, bez względu 

na praktyki podatkowe w tych krajach, 

zdecydowanie zwiększa możliwości 

unikania opodatkowania w UE; 

Or. en 

 

Poprawka  530 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva 

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 64 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

64. jest przekonany, że zapewnienie 

uczciwej konkurencji na rynku 

wewnętrznym i ochrona podstawy 

opodatkowania w państwach 

członkowskich zależy w dużej mierze od 

zajęcia się najsłabszym ogniwem, jakim są 

wzajemne relacje z jurysdykcjami 

stosującymi niskie podatki lub 

64. jest przekonany, że zapewnienie 

uczciwej konkurencji na rynku 

wewnętrznym i ochrona podstawy 

opodatkowania w państwach 

członkowskich zależy w dużej mierze od 

zajęcia się najsłabszym ogniwem, jakim są 

wzajemne relacje z jurysdykcjami 

stosującymi niskie podatki lub 
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niestosującymi ich wcale oraz 

jurysdykcjami zapewniającymi tajemnicę 

transakcji, ponieważ istnienie możliwości 

przeniesienia podatków (np. brak podatku 

u źródła) do krajów trzecich, bez względu 

na praktyki podatkowe w tych krajach, 

zdecydowanie zwiększa możliwości 

unikania opodatkowania w UE; 

niestosującymi ich wcale oraz 

jurysdykcjami zapewniającymi tajemnicę 

transakcji, ponieważ istnienie możliwości 

przeniesienia podatków do krajów trzecich, 

bez względu na praktyki podatkowe w tych 

krajach, zdecydowanie zwiększa 

możliwości unikania opodatkowania w 

UE; 

Or. en 

 

Poprawka  531 

Paul Tang 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. podkreśla, że skoordynowane na 

szczeblu państw członkowskich podejście 

zarówno do krajów rozwijających się, jak i 

rozwiniętych mogłoby być dużo bardziej 

skuteczne w walce ze szkodliwymi 

praktykami podatkowymi i promowaniu 

większej wzajemności w kwestiach 

podatkowych; 

65. podkreśla, że skoordynowane na 

szczeblu państw członkowskich podejście 

zarówno do krajów rozwijających się, jak i 

rozwiniętych – przy uwzględnieniu 

obowiązujących dwustronnych konwencji 

podatkowych – mogłoby być dużo bardziej 

skuteczne w walce ze szkodliwymi 

praktykami podatkowymi i promowaniu 

większej wzajemności w kwestiach 

podatkowych; 

Or. en 

 

Poprawka  532 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 66 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

66. podkreśla, że – w odpowiedzi na 

naciski zarówno ze strony UE, jak i G20 w 

odniesieniu do kwestii przejrzystości 

66. podkreśla, że – w odpowiedzi na 

naciski zarówno ze strony UE, jak i G20 w 

odniesieniu do kwestii przejrzystości 
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podatkowej i w kontekście kryzysu 

finansowego i gospodarczego – niektóre 

kraje trzecie podpisały wreszcie z UE 

umowy o wymianie informacji w sprawach 

podatkowych, co powinno poprawić 

współpracę z tymi państwami; zwraca 

uwagę, że w przypadku Szwajcarii umowę 

podpisano w maju 2015 r. po długim 

okresie przejściowym, podczas którego ten 

ważny dla UE partner handlowy – z uwagi 

na swój wieloletni status kraju 

kandydującego – korzystał z 

uprzywilejowanego dostępu do jednolitego 

rynku, a jednocześnie nie współpracował w 

innych obszarach, w szczególności w 

odniesieniu do opodatkowania; 

podatkowej i w kontekście kryzysu 

finansowego i gospodarczego – niektóre 

kraje trzecie podpisały wreszcie z UE 

umowy o wymianie informacji w sprawach 

podatkowych, co powinno poprawić 

współpracę z tymi państwami; zwraca 

uwagę, że w przypadku Szwajcarii umowę 

podpisano w maju 2015 r. po długim 

okresie przejściowym, podczas którego ten 

ważny dla UE partner handlowy – z uwagi 

na swój wieloletni status kraju 

kandydującego – korzystał z 

uprzywilejowanego dostępu do jednolitego 

rynku, a jednocześnie nie współpracował w 

innych obszarach, w szczególności w 

odniesieniu do opodatkowania; podkreśla 

ryzyko równoczesnego stosowania przez 

Szwajcarię innych potencjalnie 

szkodliwych środków podatkowych w 

przyszłości pomimo zobowiązania się tego 

kraju do automatycznej wymiany 

informacji; ma nadzieję, że władze 

Szwajcarii ratyfikują i wdrożą do prawa 

krajowego nową umowę tak szybko jak to 

tylko możliwe, aby automatyczna wymiana 

informacji stała się faktem; 

Or. en 

 

Poprawka  533 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 66 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

66. podkreśla, że – w odpowiedzi na 

naciski zarówno ze strony UE, jak i G20 w 

odniesieniu do kwestii przejrzystości 

podatkowej i w kontekście kryzysu 

finansowego i gospodarczego – niektóre 

kraje trzecie podpisały wreszcie z UE 

umowy o wymianie informacji w sprawach 

podatkowych, co powinno poprawić 

współpracę z tymi państwami; zwraca 

uwagę, że w przypadku Szwajcarii umowę 

66. podkreśla, że – w odpowiedzi na 

naciski zarówno ze strony UE, jak i G20 w 

odniesieniu do kwestii przejrzystości 

podatkowej i w kontekście kryzysu 

finansowego i gospodarczego – niektóre 

kraje trzecie podpisały wreszcie z UE 

umowy o wymianie informacji w sprawach 

podatkowych, co powinno poprawić 

współpracę z tymi państwami; zwraca 

uwagę, że w przypadku Szwajcarii umowę 
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podpisano w maju 2015 r. po długim 

okresie przejściowym, podczas którego ten 

ważny dla UE partner handlowy – z uwagi 

na swój wieloletni status kraju 

kandydującego – korzystał z 

uprzywilejowanego dostępu do jednolitego 

rynku, a jednocześnie nie współpracował w 

innych obszarach, w szczególności w 

odniesieniu do opodatkowania; 

podpisano w maju 2015 r. po długim 

okresie przejściowym, podczas którego ten 

ważny dla UE partner handlowy korzystał 

z uprzywilejowanego dostępu do 

jednolitego rynku, a jednocześnie nie 

współpracował w innych obszarach, w 

szczególności w odniesieniu do 

opodatkowania; 

Or. en 

 

Poprawka  534 

Thomas Mann 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 66 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

66. podkreśla, że – w odpowiedzi na 

naciski zarówno ze strony UE, jak i G20 w 

odniesieniu do kwestii przejrzystości 

podatkowej i w kontekście kryzysu 

finansowego i gospodarczego – niektóre 

kraje trzecie podpisały wreszcie z UE 

umowy o wymianie informacji w sprawach 

podatkowych, co powinno poprawić 

współpracę z tymi państwami; zwraca 

uwagę, że w przypadku Szwajcarii umowę 

podpisano w maju 2015 r. po długim 

okresie przejściowym, podczas którego ten 

ważny dla UE partner handlowy – z uwagi 

na swój wieloletni status kraju 

kandydującego – korzystał z 

uprzywilejowanego dostępu do jednolitego 

rynku, a jednocześnie nie współpracował w 

innych obszarach, w szczególności w 

odniesieniu do opodatkowania; 

66. podkreśla, że – w odpowiedzi na 

naciski zarówno ze strony UE, jak i G20 w 

odniesieniu do kwestii przejrzystości 

podatkowej i w kontekście kryzysu 

finansowego, gospodarczego i 

zadłużeniowego – niektóre kraje trzecie 

podpisały wreszcie z UE umowy o 

wymianie informacji w sprawach 

podatkowych, co powinno poprawić 

współpracę z tymi państwami; zwraca 

uwagę, że w przypadku Szwajcarii umowę 

podpisano w maju 2015 r. po długim 

okresie przejściowym, podczas którego ten 

ważny dla UE partner handlowy – z uwagi 

na swój wieloletni status kraju 

kandydującego – korzystał z 

uprzywilejowanego dostępu do jednolitego 

rynku, a jednocześnie nie współpracował w 

innych obszarach, w szczególności w 

odniesieniu do opodatkowania; 

Or. de 

 

Poprawka  535 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 
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Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 66 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 66a. zauważa niewielkie postępy w 

toczących się negocjacjach w sprawie 

podpisania podobnych umów o 

współpracy z San Marino, Monako, 

Liechtensteinem i Andorą; ubolewa nad 

tym, że Komisja Europejska nie ma 

podobnego europejskiego mandatu do 

negocjacji umów o automatycznej 

wymianie informacji z terytoriami 

zamorskimi, które obecnie obejmuje 

unijna dyrektywa w sprawie 

opodatkowania dochodów z oszczędności; 

Or. en 

 

Poprawka  536 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 66 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 66b. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

Stany Zjednoczone są liderem walki z 

oszustwami podatkowymi i uchylaniem się 

od opodatkowania, w szczególności wobec 

banków i innych instytucji finansowych 

umożliwiających unikanie 

opodatkowania, ale ubolewa nad tym, że 

amerykańskie środki gromadzenia 

informacji dotyczące beneficjentów 

rzeczywistych są głównie jednostronne, a 

niektóre stany w USA – np. Delaware – 

oferują wysoki stopień tajemnicy 

korporacyjnej; 
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Or. en 

 

Poprawka  537 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

67. z zaniepokojeniem zauważa, że wiele 

krajów rozwijających się znajduje się w 

szczególnie trudnej sytuacji z uwagi na 

działania korporacji mające na celu 

unikanie opodatkowania, a główną 

przyczyną uszczuplenia dochodów w 

budżetach krajowych krajów rozwijających 

się są praktyki ustalania cen transferowych 

przez korporacje wielonarodowe27; 

podkreśla ponadto, że kraje te mają bardzo 

słabą pozycję przetargową wobec 

niektórych korporacji wielonarodowych 

lub bezpośrednich inwestorów 

zagranicznych poszukujących na świecie 

odliczeń i zwolnień od podatku; potępia to, 

że – według niektórych szacunków28 – 

straty w budżetach tych krajów wynoszą 

około 125 mld EUR dochodów 

podatkowych rocznie; 

67. z zaniepokojeniem zauważa, że wiele 

krajów rozwijających się znajduje się w 

szczególnie trudnej sytuacji z uwagi na 

działania korporacji mające na celu 

unikanie opodatkowania, a główną 

przyczyną uszczuplenia dochodów w 

budżetach krajowych krajów rozwijających 

się są praktyki ustalania cen transferowych 

przez korporacje wielonarodowe27; 

podkreśla ponadto, że kraje te mają bardzo 

słabą pozycję przetargową wobec 

niektórych korporacji wielonarodowych 

lub bezpośrednich inwestorów 

zagranicznych poszukujących na świecie 

odliczeń i zwolnień od podatku; potępia to, 

że – według niektórych szacunków28 – 

straty w budżetach tych krajów wynoszą 

około 125 mld EUR dochodów 

podatkowych rocznie; poza tym potępia 

fakt, że konwencje podatkowe z krajami 

rozwijającymi się pozbawiają kraje 

rozwijające się uprawnień do nakładania 

podatków, a także powodują obniżanie 

płatności podatków u źródła; 

__________________ __________________ 

27 Badanie pt. „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” [Mobilizacja dochodów 

podatkowych w krajach rozwijających się: 

problemy i wyzwania], Parlament 

Europejski, kwiecień 2014 r. 

27 Badanie pt. „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” [Mobilizacja dochodów 

podatkowych w krajach rozwijających się: 

problemy i wyzwania], Parlament 

Europejski, kwiecień 2014 r. 

28 Sprawozdanie organizacji Christian Aid 

z 2008 r. 

28 Sprawozdanie organizacji Christian Aid 

z 2008 r. 

Or. en 
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Poprawka  538 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

67. z zaniepokojeniem zauważa, że wiele 

krajów rozwijających się znajduje się w 

szczególnie trudnej sytuacji z uwagi na 

działania korporacji mające na celu 

unikanie opodatkowania, a główną 

przyczyną uszczuplenia dochodów w 

budżetach krajowych krajów rozwijających 

się są praktyki ustalania cen transferowych 

przez korporacje wielonarodowe27; 

podkreśla ponadto, że kraje te mają bardzo 

słabą pozycję przetargową wobec 

niektórych korporacji wielonarodowych 

lub bezpośrednich inwestorów 

zagranicznych poszukujących na świecie 

odliczeń i zwolnień od podatku; potępia to, 

że – według niektórych szacunków28 – 

straty w budżetach tych krajów wynoszą 

około 125 mld EUR dochodów 

podatkowych rocznie; 

67. z zaniepokojeniem zauważa, że wiele 

krajów rozwijających się znajduje się w 

szczególnie trudnej sytuacji z uwagi na 

działania korporacji mające na celu 

unikanie opodatkowania, a główną 

przyczyną uszczuplenia dochodów w 

budżetach krajowych krajów rozwijających 

się są praktyki ustalania cen transferowych 

przez korporacje wielonarodowe27; 

podkreśla ponadto, że kraje te mają bardzo 

słabą pozycję przetargową wobec 

niektórych korporacji wielonarodowych 

lub bezpośrednich inwestorów 

zagranicznych poszukujących na świecie 

odliczeń i zwolnień od podatku; potępia to, 

że – według niektórych szacunków28 – 

straty w budżetach tych krajów wynoszą 

około 125 mld EUR dochodów 

podatkowych rocznie; ostrzega, że w 

przypadku braku natychmiastowych 

działań niektóre z tych krajów 

rozwijających się mogą stać się w 

przyszłości rajami podatkowymi; 

__________________ __________________ 

27 Badanie pt. „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” [Mobilizacja dochodów 

podatkowych w krajach rozwijających się: 

problemy i wyzwania], Parlament 

Europejski, kwiecień 2014 r. 

27 Badanie pt. „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” [Mobilizacja dochodów 

podatkowych w krajach rozwijających się: 

problemy i wyzwania], Parlament 

Europejski, kwiecień 2014 r. 

28 Sprawozdanie organizacji Christian Aid 

z 2008 r. 

28 Sprawozdanie organizacji Christian Aid 

z 2008 r. 

Or. en 
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Poprawka  539 

Ulla Tørnæs 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

67. z zaniepokojeniem zauważa, że wiele 

krajów rozwijających się znajduje się w 

szczególnie trudnej sytuacji z uwagi na 

działania korporacji mające na celu 

unikanie opodatkowania, a główną 

przyczyną uszczuplenia dochodów w 

budżetach krajowych krajów rozwijających 

się są praktyki ustalania cen transferowych 

przez korporacje wielonarodowe27; 

podkreśla ponadto, że kraje te mają bardzo 

słabą pozycję przetargową wobec 

niektórych korporacji wielonarodowych 

lub bezpośrednich inwestorów 

zagranicznych poszukujących na świecie 

odliczeń i zwolnień od podatku; potępia to, 

że – według niektórych szacunków28 – 

straty w budżetach tych krajów wynoszą 

około 125 mld EUR dochodów 

podatkowych rocznie; 

67. z zaniepokojeniem zauważa, że wiele 

krajów rozwijających się znajduje się w 

szczególnie trudnej sytuacji z uwagi na 

działania korporacji mające na celu 

unikanie opodatkowania, a główną 

przyczyną uszczuplenia dochodów w 

budżetach krajowych krajów rozwijających 

się są praktyki ustalania cen transferowych 

przez korporacje wielonarodowe27; 

podkreśla ponadto, że kraje te mają bardzo 

słabą pozycję przetargową wobec 

niektórych korporacji wielonarodowych 

lub bezpośrednich inwestorów 

zagranicznych; potępia to, że – według 

niektórych szacunków28 – straty w 

budżetach tych krajów wynoszą około 125 

mld EUR dochodów podatkowych rocznie; 

__________________ __________________ 

27 Badanie pt. „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” [Mobilizacja dochodów 

podatkowych w krajach rozwijających się: 

problemy i wyzwania], Parlament 

Europejski, kwiecień 2014 r. 

27 Badanie pt. „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” [Mobilizacja dochodów 

podatkowych w krajach rozwijających się: 

problemy i wyzwania], Parlament 

Europejski, kwiecień 2014 r. 

28 Sprawozdanie organizacji Christian Aid 

z 2008 r. 

28 Sprawozdanie organizacji Christian Aid 

z 2008 r. 

Or. en 

 

Poprawka  540 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 
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Projekt rezolucji Poprawka 

67. z zaniepokojeniem zauważa, że wiele 

krajów rozwijających się znajduje się w 

szczególnie trudnej sytuacji z uwagi na 

działania korporacji mające na celu 

unikanie opodatkowania, a główną 

przyczyną uszczuplenia dochodów w 

budżetach krajowych krajów rozwijających 

się są praktyki ustalania cen transferowych 

przez korporacje wielonarodowe27; 

podkreśla ponadto, że kraje te mają bardzo 

słabą pozycję przetargową wobec 

niektórych korporacji wielonarodowych 

lub bezpośrednich inwestorów 

zagranicznych poszukujących na świecie 

odliczeń i zwolnień od podatku; potępia to, 

że – według niektórych szacunków28 – 

straty w budżetach tych krajów wynoszą 

około 125 mld EUR dochodów 

podatkowych rocznie; 

67. z zaniepokojeniem zauważa, że wiele 

krajów rozwijających się znajduje się w 

szczególnie trudnej sytuacji z uwagi na 

działania korporacji mające na celu 

unikanie opodatkowania, a główną 

przyczyną uszczuplenia dochodów w 

budżetach krajowych krajów rozwijających 

się są praktyki ustalania cen transferowych 

przez korporacje wielonarodowe27; 

podkreśla ponadto, że kraje te mają bardzo 

słabą pozycję przetargową wobec 

niektórych korporacji wielonarodowych 

lub bezpośrednich inwestorów 

zagranicznych poszukujących na świecie 

odliczeń i zwolnień od podatku; potępia to, 

że – według niektórych szacunków ONZ28 

– straty w budżetach tych krajów wynoszą 

około 91 mld EUR dochodów 

podatkowych rocznie; 

__________________ __________________ 

27 Badanie pt. „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” [Mobilizacja dochodów 

podatkowych w krajach rozwijających się: 

problemy i wyzwania], Parlament 

Europejski, kwiecień 2014 r. 

27 Badanie pt. „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” [Mobilizacja dochodów 

podatkowych w krajach rozwijających się: 

problemy i wyzwania], Parlament 

Europejski, kwiecień 2014 r. 

28 Sprawozdanie organizacji Christian Aid 

z 2008 r. 

 

Or. en 

 

Poprawka  541 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 67a. przypomina państwom 

członkowskim, że na mocy traktatu UE są 
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one zobowiązane do przestrzegania zasady 

spójności polityki rozwoju i muszą 

zapewnić zgodność polityki podatkowej z 

unijnymi celami rozwoju; zachęca 

państwa członkowskie UE do 

przeprowadzenia analizy skutków 

ubocznych ich polityk podatkowych i ich 

wpływu na kraje rozwijające się – zgodnie 

z zaleceniem MFW; 

Or. en 

 

Poprawka  542 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 67b. stwierdza, że nie udostępniając 

podstawowego dokumentu, o który 

zwróciła się komisja TAXE, Rada i 

Komisja naruszyły zasadę lojalnej 

współpracy zapisaną w traktacie 

lizbońskim, uniemożliwiając 

Parlamentowi Europejskiemu wypełnienie 

jego mandatu; 

Or. en 

 

Poprawka  543 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 67c. wzywa do wyjaśnienia w przeglądzie 

porozumienia międzyinstytucjonalnego 
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między instytucjami UE obowiązków 

współpracy spoczywających na Komisji i 

Radzie, a także na innych podmiotach 

współpracujących z Parlamentem 

Europejskim, a mianowicie obowiązku 

udostępniania dokumentów i czynnego 

uczestnictwa w debatach komisji PE; 

Or. en 

 

Poprawka  544 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 67d. za konieczne uważa rozszerzenie 

obecnego mandatu komisji specjalnej co 

najmniej do lutego 2016 r. w celu 

uzyskania i przeanalizowania pełnej 

dokumentacji, o którą zwróciła się 

komisja TAXE, i zorganizowania 

dodatkowych wysłuchań w oparciu o 

uzyskane nowe dowody; 

Or. en 

 

Poprawka  545 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 67 e (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 67e. przypomina, że komisja śledcza 

dysponowałaby dodatkowymi 

uprawnieniami, jeżeli chodzi o dostęp do 

dokumentów i zależnie od postępów w 
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dostępie do informacji w nadchodzących 

tygodniach, wzywa do dalszej dyskusji nad 

możliwością powołania komisji śledczej; 

Or. en 

 

Poprawka  546 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – wprowadzenie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

68. w oparciu o mandat powierzony przez 

PE komisji specjalnej i pomimo 

różnorakich ograniczeń i przeszkód 

napotkanych podczas realizacji misji 

informacyjnych stwierdza, że: 

68. wyraża ubolewanie, że z powodu 

szeregu ograniczeń i przeszkód 

napotkanych podczas realizacji misji 

informacyjnych komisja specjalna nie była 

w stanie w pełni wykorzystać 

powierzonego jej mandatu; stwierdza 

jednak, że pomimo tych trudności: 

Or. en 

 

Poprawka 547 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – wprowadzenie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 

68. w oparciu o mandat powierzony przez 

PE komisji specjalnej i pomimo 

różnorakich ograniczeń i przeszkód 

napotkanych podczas realizacji misji 

informacyjnych stwierdza, że: 

68. w oparciu o mandat powierzony przez 

PE komisji specjalnej i pomimo 

różnorakich ograniczeń i przeszkód 

napotkanych podczas realizacji misji 

informacyjnych oraz braku współpracy ze 

strony państw członkowskich i innych 

instytucji europejskich stwierdza, że: 

Or. it 

 

Poprawka  548 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 
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w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – wprowadzenie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

68. w oparciu o mandat powierzony przez 

PE komisji specjalnej i pomimo 

różnorakich ograniczeń i przeszkód 

napotkanych podczas realizacji misji 

informacyjnych stwierdza, że: 

68. w oparciu o mandat powierzony przez 

PE komisji specjalnej i pomimo 

różnorakich ograniczeń i przeszkód ze 

strony innych instytucji UE, niektórych 

państw członkowskich oraz korporacji 

wielonarodowych napotkanych podczas 

realizacji misji informacyjnych stwierdza, 

że: 

Or. en 

Poprawka  549 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret pierwsze 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– bez uszczerbku dla wyników 

prowadzonych przez Komisję dochodzeń w 

sprawie pomocy państwa, zebrane 

informacje wskazują na to, że w szeregu 

przypadków państwa członkowskie nie 

spełniły wymogów art. 107 ust. 1 TFUE, 

ponieważ dokonały interpretacji prawa 

podatkowego i wprowadziły inne środki o 

podobnym charakterze lub skutkach, 

które ze względu na preferencyjne 

traktowanie niektórych przedsiębiorstw 

zakłóciły konkurencję na rynku 

wewnętrznym i wpłynęły na handel 

pomiędzy państwami członkowskimi, 

 

skreślone 

Or. en 

Poprawka  550 

Morten Messerschmidt 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret pierwsze 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– bez uszczerbku dla wyników 

prowadzonych przez Komisję dochodzeń 

w sprawie pomocy państwa, zebrane 

informacje wskazują na to, że w szeregu 

przypadków państwa członkowskie nie 

spełniły wymogów art. 107 ust. 1 TFUE, 

ponieważ dokonały interpretacji prawa 

podatkowego i wprowadziły inne środki o 

podobnym charakterze lub skutkach, które 

ze względu na preferencyjne traktowanie 

niektórych przedsiębiorstw zakłóciły 

konkurencję na rynku wewnętrznym i 

wpłynęły na handel pomiędzy państwami 

członkowskimi, 

– bez uszczerbku dla wyników 

prowadzonych przez Komisję dochodzeń 

w sprawie pomocy państwa, zebrane 

informacje wskazują na to, że możliwe jest, 

iż w szeregu przypadków państwa 

członkowskie nie spełniają w pełni 

wymogów art. 107 ust. 1 TFUE, ponieważ 

dokonały interpretacji prawa podatkowego 

i wprowadziły inne środki o podobnym 

charakterze lub skutkach, które ze względu 

na preferencyjne traktowanie niektórych 

przedsiębiorstw mogły zakłócić 

konkurencję na rynku wewnętrznym i 

wpłynęły na handel pomiędzy państwami 

członkowskimi, 

Or. en 

 

Poprawka  551 

Marian Harkin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret pierwsze 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– bez uszczerbku dla wyników 

prowadzonych przez Komisję dochodzeń 

w sprawie pomocy państwa, zebrane 

informacje wskazują na to, że w szeregu 

przypadków państwa członkowskie nie 

spełniły wymogów art. 107 ust. 1 TFUE, 

ponieważ dokonały interpretacji prawa 

podatkowego i wprowadziły inne środki o 

podobnym charakterze lub skutkach, które 

ze względu na preferencyjne traktowanie 

niektórych przedsiębiorstw zakłóciły 

konkurencję na rynku wewnętrznym i 

wpłynęły na handel pomiędzy państwami 

członkowskimi, 

– bez uszczerbku dla wyników 

prowadzonych przez Komisję dochodzeń 

w sprawie pomocy państwa, możliwe jest, 

że państwa członkowskie nie spełniły 

wymogów art. 107 ust. 1 TFUE, ponieważ 

dokonały interpretacji prawa podatkowego 

i wprowadziły inne środki o podobnym 

charakterze lub skutkach, które ze względu 

na preferencyjne traktowanie niektórych 

przedsiębiorstw zakłóciły konkurencję na 

rynku wewnętrznym i wpłynęły na handel 

pomiędzy państwami członkowskimi, 

 

Or. en 
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Poprawka  552 

Morten Messerschmidt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret drugie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– państwa członkowskie nie wdrożyły w 

pełni art. 108 TFUE, ponieważ nie 

powiadomiły formalnie Komisji o planach 

wprowadzenia pomocy podatkowej, tym 

samym naruszając również odpowiednie 

przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 

659/1999; podkreśla w związku z tym, że 

Komisja nie była w stanie prowadzić 

stałego badania wszystkich systemów 

pomocy, jak stanowi art. 108 TFUE, 

ponieważ nie miała dostępu do wszystkich 

właściwych informacji, przynajmniej nie 

przed 2010 r., tj. okresem badanym w 

ramach toczących się dochodzeń, 

– możliwe jest, że państwa członkowskie 

nie wdrażają w pełni art. 108 TFUE, 

ponieważ wydaje się, że nie powiadomiły 

formalnie Komisji o planach 

wprowadzenia pomocy podatkowej, tym 

samym naruszając również odpowiednie 

przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 

659/1999; podkreśla w związku z tym, że 

Komisja nie była w stanie prowadzić 

stałego badania wszystkich systemów 

pomocy, jak stanowi art. 108 TFUE, 

ponieważ nie miała dostępu do wszystkich 

właściwych informacji, przynajmniej nie 

przed 2010 r., tj. okresem badanym w 

ramach toczących się dochodzeń, 

Or. en 

 

Poprawka  553 

Marian Harkin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret drugie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– państwa członkowskie nie wdrożyły w 

pełni art. 108 TFUE, ponieważ nie 

powiadomiły formalnie Komisji o planach 

wprowadzenia pomocy podatkowej, tym 

samym naruszając również odpowiednie 

przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 

659/1999; podkreśla w związku z tym, że 

Komisja nie była w stanie prowadzić 

stałego badania wszystkich systemów 

pomocy, jak stanowi art. 108 TFUE, 

ponieważ nie miała dostępu do wszystkich 

– niektóre państwa członkowskie nie 

wdrożyły w pełni art. 108 TFUE, ponieważ 

nie powiadomiły formalnie Komisji o 

planach wprowadzenia pomocy 

podatkowej, tym samym naruszając 

również odpowiednie przepisy 

rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999; 

podkreśla w związku z tym, że Komisja nie 

była w stanie prowadzić stałego badania 

wszystkich systemów pomocy, jak stanowi 

art. 108 TFUE, ponieważ nie miała dostępu 
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właściwych informacji, przynajmniej nie 

przed 2010 r., tj. okresem badanym w 

ramach toczących się dochodzeń, 

do wszystkich właściwych informacji, 

przynajmniej nie przed 2010 r., tj. okresem 

badanym w ramach toczących się 

dochodzeń, 

 

Or. en 

 

Poprawka  554 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret drugie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– państwa członkowskie nie wdrożyły w 

pełni art. 108 TFUE, ponieważ nie 

powiadomiły formalnie Komisji o planach 

wprowadzenia pomocy podatkowej, tym 

samym naruszając również odpowiednie 

przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 

659/1999; podkreśla w związku z tym, że 

Komisja nie była w stanie prowadzić 

stałego badania wszystkich systemów 

pomocy, jak stanowi art. 108 TFUE, 

ponieważ nie miała dostępu do wszystkich 

właściwych informacji, przynajmniej nie 

przed 2010 r., tj. okresem badanym w 

ramach toczących się dochodzeń, 

– niektóre państwa członkowskie nie 

wdrożyły w pełni art. 108 TFUE, ponieważ 

nie powiadomiły formalnie Komisji o 

planach wprowadzenia pomocy 

podatkowej, tym samym naruszając 

również odpowiednie przepisy 

rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999; 

podkreśla w związku z tym, że Komisja nie 

była w stanie prowadzić stałego badania 

wszystkich systemów pomocy, jak stanowi 

art. 108 TFUE, ponieważ nie miała dostępu 

do wszystkich właściwych informacji, 

przynajmniej nie przed 2010 r., tj. okresem 

badanym w ramach toczących się 

dochodzeń, 

Or. en 

 

Poprawka  555 

Morten Messerschmidt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret trzecie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– państwa członkowskie nie wywiązały się 

z zobowiązań określonych w dyrektywach 

Rady 77/799/EWG i 2011/16/UE, 

– możliwe jest, że państwa członkowskie 

nie wywiązują się w pełni z zobowiązań 

określonych w dyrektywach Rady 
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ponieważ nie przekazywały sobie 

dobrowolnie informacji podatkowych, 

nawet w przypadkach, w których – 

pomimo marginesu swobody uznania 

przewidzianego w tych dyrektywach – 

wystąpiły jasne przesłanki ku temu by 

sądzić, że może dojść do strat 

podatkowych w innych państwach 

członkowskich lub że sztuczne transfery 

zysków w obrębie korporacji mogą 

prowadzić do oszczędności podatkowych, 

77/799/EWG i 2011/16/UE, ponieważ nie 

przekazywały sobie dobrowolnie 

informacji podatkowych, nawet w 

przypadkach, w których – pomimo 

marginesu swobody uznania 

przewidzianego w tych dyrektywach – 

wystąpiły jasne przesłanki ku temu by 

sądzić, że może dojść do strat 

podatkowych w innych państwach 

członkowskich lub że sztuczne transfery 

zysków w obrębie korporacji mogą 

prowadzić do oszczędności podatkowych, 

Or. en 

 

Poprawka  556 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret trzecie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– państwa członkowskie nie wywiązały się 

z zobowiązań określonych w dyrektywach 

Rady 77/799/EWG i 2011/16/UE, 

ponieważ nie przekazywały sobie 

dobrowolnie informacji podatkowych, 

nawet w przypadkach, w których – 

pomimo marginesu swobody uznania 

przewidzianego w tych dyrektywach – 

wystąpiły jasne przesłanki ku temu by 

sądzić, że może dojść do strat 

podatkowych w innych państwach 

członkowskich lub że sztuczne transfery 

zysków w obrębie korporacji mogą 

prowadzić do oszczędności podatkowych, 

– państwa członkowskie nie wywiązały się 

z zobowiązań określonych w dyrektywach 

Rady 77/799/EWG i 2011/16/UE, 

ponieważ nie przekazywały sobie i nadal 

nie przekazują dobrowolnie informacji 

podatkowych, nawet w przypadkach, w 

których – pomimo marginesu swobody 

uznania przewidzianego w tych 

dyrektywach – wystąpiły jasne przesłanki 

ku temu by sądzić, że może dojść do strat 

podatkowych w innych państwach 

członkowskich lub że sztuczne transfery 

zysków w obrębie korporacji mogą 

prowadzić do oszczędności podatkowych, 

Or. en 

 

Poprawka  557 

Frank Engel 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret trzecie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– państwa członkowskie nie wywiązały się 

z zobowiązań określonych w dyrektywach 

Rady 77/799/EWG i 2011/16/UE, 

ponieważ nie przekazywały sobie 

dobrowolnie informacji podatkowych, 

nawet w przypadkach, w których – 

pomimo marginesu swobody uznania 

przewidzianego w tych dyrektywach – 

wystąpiły jasne przesłanki ku temu by 

sądzić, że może dojść do strat 

podatkowych w innych państwach 

członkowskich lub że sztuczne transfery 

zysków w obrębie korporacji mogą 

prowadzić do oszczędności podatkowych, 

– państwa członkowskie nie wywiązały się 

z zobowiązań określonych w dyrektywach 

Rady 77/799/EWG i 2011/16/UE, 

ponieważ nie przekazywały sobie 

dobrowolnie informacji podatkowych, 

nawet w przypadkach, w których – 

pomimo marginesu swobody uznania 

przewidzianego w tych dyrektywach – było 

to konieczne, 

Or. fr 

 

Poprawka  558 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret trzecie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– państwa członkowskie nie wywiązały się 

z zobowiązań określonych w dyrektywach 

Rady 77/799/EWG i 2011/16/UE, 

ponieważ nie przekazywały sobie 

dobrowolnie informacji podatkowych, 

nawet w przypadkach, w których – 

pomimo marginesu swobody uznania 

przewidzianego w tych dyrektywach – 

wystąpiły jasne przesłanki ku temu by 

sądzić, że może dojść do strat 

podatkowych w innych państwach 

członkowskich lub że sztuczne transfery 

zysków w obrębie korporacji mogą 

prowadzić do oszczędności podatkowych, 

– niektóre państwa członkowskie nie 

wywiązały się z zobowiązań określonych 

w dyrektywach Rady 77/799/EWG i 

2011/16/UE, ponieważ nie przekazywały 

sobie dobrowolnie informacji 

podatkowych, nawet w przypadkach, w 

których – pomimo marginesu swobody 

uznania przewidzianego w tych 

dyrektywach – wystąpiły jasne przesłanki 

ku temu by sądzić, że może dojść do strat 

podatkowych w innych państwach 

członkowskich lub że sztuczne transfery 

zysków w obrębie korporacji mogą 

prowadzić do oszczędności podatkowych, 

Or. en 
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Poprawka  559 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret trzecie a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – Komisja nie wypełniła swojej roli w 

zakresie nadzoru i egzekwowania prawa 

UE, ponieważ nie wszczęła postępowań w 

sprawie uchybienia w odniesieniu do 

niewywiązania się przez państwa 

członkowskie z obowiązków określonych 

w dyrektywach Rady 77/799/EWG i 

2011/16/UE pomimo dowodów na takie 

uchybienia uzyskanych – między innymi – 

w trakcie prac Grupy ds. Kodeksu 

Postępowania w Radzie; 

Or. en 

 

Poprawka  560 

Morten Messerschmidt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret czwarte 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– państwa członkowskie nie przestrzegały 

również zasady lojalnej współpracy 

określonej w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej, ponieważ nie podjęły 

wszystkich odpowiednich środków, 

ogólnych lub szczegółowych, celem 

wywiązania się z zobowiązań; 

– możliwe jest, że państwa członkowskie 

nie przestrzegają również zasady lojalnej 

współpracy określonej w art. 4 ust. 3 

Traktatu o Unii Europejskiej, ponieważ nie 

podjęły wszystkich odpowiednich 

środków, ogólnych lub szczegółowych, 

celem wywiązania się z zobowiązań; 

Or. en 

 

Poprawka  561 

Marian Harkin 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret czwarte 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– państwa członkowskie nie przestrzegały 

również zasady lojalnej współpracy 

określonej w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej, ponieważ nie podjęły 

wszystkich odpowiednich środków, 

ogólnych lub szczegółowych, celem 

wywiązania się z zobowiązań; 

– niektóre państwa członkowskie nie 

przestrzegały również zasady lojalnej 

współpracy określonej w art. 4 ust. 3 

Traktatu o Unii Europejskiej, ponieważ nie 

podjęły wszystkich odpowiednich 

środków, ogólnych lub szczegółowych, 

celem wywiązania się z zobowiązań; 

Or. en 

 

Poprawka  562 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret czwarte 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– państwa członkowskie nie przestrzegały 

również zasady lojalnej współpracy 

określonej w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej, ponieważ nie podjęły 

wszystkich odpowiednich środków, 

ogólnych lub szczegółowych, celem 

wywiązania się z zobowiązań; 

– niektóre państwa członkowskie nie 

przestrzegały również zasady lojalnej 

współpracy określonej w art. 4 ust. 3 

Traktatu o Unii Europejskiej, ponieważ nie 

podjęły wszystkich odpowiednich 

środków, ogólnych lub szczegółowych, 

celem wywiązania się z zobowiązań; 

Or. en 

 

Poprawka  563 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret czwarte 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– państwa członkowskie nie przestrzegały 

również zasady lojalnej współpracy 

– państwa członkowskie nie przestrzegały 

zasady lojalnej współpracy określonej w 
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określonej w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej, ponieważ nie podjęły 

wszystkich odpowiednich środków, 

ogólnych lub szczegółowych, celem 

wywiązania się z zobowiązań; 

art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 

ponieważ nie podjęły wszystkich 

odpowiednich środków, ogólnych lub 

szczegółowych, celem wywiązania się z 

zobowiązań; 

Or. en 

 

Poprawka  564 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret czwarte a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – Komisja Europejska nie wypełniła 

należycie swojej roli strażniczki traktatów, 

zgodnie z art. 17 ust. 1 Traktatu o Unii 

Europejskiej; 

Or. en 

 

Poprawka  565 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret czwarte a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – nie podejmując żadnych działań w tym 

zakresie ani koniecznych kroków celem 

zawiadomienia państw członkowskich i 

zobowiązania ich do wywiązania się z 

zobowiązań, Komisja nie dopełniła 

również swoich obowiązków strażniczki 

traktatów; Komisja nie dopełniła 

obowiązków wynikających z art. 108 

traktatu lizbońskiego dotyczącego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego, 

ponieważ nie wszczęła w przeszłości 
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dochodzeń w sprawie pomocy państwa;  

Or. en 

 

Poprawka  566 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret czwarte a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – analiza poszczególnych przypadków 

naruszeń prawa wspólnotowego w 

odniesieniu do ww. punktów nie była 

możliwa, ponieważ państwa członkowskie, 

Rada i Komisja nie przekazały 

szczegółowych informacji; 

Or. en 

 

Poprawka  567 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 – tiret czwarte b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – należy powołać komisję śledczą o co 

najmniej 12-miesięcznym mandacie w 

celu wyjaśnienia poszczególnych 

przypadków i zbadania konkretnych 

naruszeń prawa wspólnotowego przez 

państwa członkowskie oraz instytucje 

Unii, oprócz tych przypadków i kwestii 

wyraźnie włączonych do prowadzonych 

obecnie przez Komisję dochodzeń; należy 

rozważyć podjęcie dalszych ewentualnych 

kroków prawnych w celu zapewnienia 

pełnej współpracy w zakresie informacji 

przekazywanych komisjom PE przez 

państwa członkowskie i instytucje unijne; 
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Or. en 

 

Poprawka  568 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 68a. wzywa Radę i Komisję do pilnego 

porozumienia się w sprawie omawianego 

wniosku dotyczącego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego w sprawie 

szczegółowych przepisów regulujących 

wykonywanie przez Parlament Europejski 

uprawnień śledczych1; 

 __________________ 

 1http://www.europarl.europa.eu/sides/get

Doc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-

0219+0+DOC+PDF+V0//PL 
 

Or. en 

 

Poprawka  569 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 68a. wzywa Komisję do zastanowienia się, 

czy możliwe jest jeszcze wszczęcie 

postępowań przed Trybunałem 

Sprawiedliwości w sprawie wspomnianych 

wyżej naruszeń; 

 

Or. en 
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Poprawka  570 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 68a. podkreśla autonomię każdego 

państwa członkowskiego w odniesieniu do 

systemów podatku od osób prawnych, 

uznając jednocześnie konieczność 

rozwiązania problemu nieuczciwych 

środków podatkowych, takich jak 

stanowiące nadużycie interpretacje prawa 

podatkowego w UE; w tym kontekście 

należy dążyć do poprawy koordynacji 

krajowych polityk podatkowych i większej 

przejrzystości działań korporacji 

wielonarodowych bez dalszej 

harmonizacji polityk podatku od osób 

prawnych;  

Or. en 

 

Poprawka  571 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 68b. wzywa państwa członkowskie do 

przestrzegania zasady opodatkowania 

dochodu w miejscu jego uzyskania; 

Or. en 

 

Poprawka  572 

Paul Tang 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

69. w związku z tym wzywa państwa 

członkowskie i instytucje UE – będące 

politycznie odpowiedzialnymi za obecną 

sytuację – do pełnej współpracy w celu 

zlikwidowania rozbieżności pomiędzy 

systemami podatkowymi (i powstrzymania 

się od tworzenia kolejnych) i usunięcia 

szkodliwych środków podatkowych, które 

tworzą warunki umożliwiające masowe 

unikanie opodatkowania przez korporacje 

wielonarodowe oraz erozję bazy 

podatkowej na rynku wewnętrznym; 

69. w związku z tym wzywa państwa 

członkowskie i instytucje UE – będące 

politycznie odpowiedzialnymi za obecną 

sytuację – do pełnej współpracy w celu 

zlikwidowania rozbieżności pomiędzy 

systemami podatkowymi (i powstrzymania 

się od tworzenia kolejnych) i usunięcia 

szkodliwych środków podatkowych, które 

tworzą warunki umożliwiające masowe 

unikanie opodatkowania przez korporacje 

wielonarodowe oraz erozję bazy 

podatkowej na rynku wewnętrznym; 

niektóre państwa członkowskie, które 

odgrywają istotną rolę w umożliwianiu 

uchylania się od opodatkowania – jak 

Holandia i Luksemburg – powinny wziąć 

na siebie odpowiedzialność i stanąć na 

czele działań mających służyć poprawie 

współpracy podatkowej w UE; 

Or. en 

 

Poprawka  573 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

69. w związku z tym wzywa państwa 

członkowskie i instytucje UE – będące 

politycznie odpowiedzialnymi za obecną 

sytuację – do pełnej współpracy w celu 

zlikwidowania rozbieżności pomiędzy 

systemami podatkowymi (i powstrzymania 

się od tworzenia kolejnych) i usunięcia 
szkodliwych środków podatkowych, które 

tworzą warunki umożliwiające masowe 

unikanie opodatkowania przez korporacje 

wielonarodowe oraz erozję bazy 

podatkowej na rynku wewnętrznym; 

69. w związku z tym wzywa państwa 

członkowskie i instytucje UE – będące 

politycznie odpowiedzialnymi za obecną 

sytuację – do pełnej współpracy w celu 

zlikwidowania szkodliwych środków 

podatkowych, które tworzą warunki 

umożliwiające masowe unikanie 

opodatkowania przez korporacje 

wielonarodowe oraz erozję bazy 

podatkowej na rynku wewnętrznym; 
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Poprawka  574 

Petr Ježek 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

69. w związku z tym wzywa państwa 

członkowskie i instytucje UE – będące 

politycznie odpowiedzialnymi za obecną 

sytuację – do pełnej współpracy w celu 

zlikwidowania rozbieżności pomiędzy 

systemami podatkowymi (i powstrzymania 

się od tworzenia kolejnych) i usunięcia 

szkodliwych środków podatkowych, które 

tworzą warunki umożliwiające masowe 

unikanie opodatkowania przez korporacje 

wielonarodowe oraz erozję bazy 

podatkowej na rynku wewnętrznym; 

69. w związku z tym wzywa państwa 

członkowskie i instytucje UE – będące 

politycznie odpowiedzialnymi za obecną 

sytuację – do pełnej współpracy w celu 

zlikwidowania rozbieżności pomiędzy 

systemami podatkowymi (i powstrzymania 

się od tworzenia kolejnych) i usunięcia 

szkodliwych środków podatkowych, które 

tworzą warunki umożliwiające masowe 

unikanie opodatkowania przez korporacje 

wielonarodowe oraz erozję bazy 

podatkowej na rynku wewnętrznym; w tym 

kontekście wzywa państwa członkowskie 

do powiadomienia Komisji i innych 

państw członkowskich o wszelkich 

istotnych zmianach w krajowym prawie 

podatku od osób prawnych (wprowadzenie 

nowej kwoty wolnej od podatku, nowej 

ulgi, nowego zwolnienia podatkowego, 

bodźca podatkowego lub podobnych 

środków), które mogłyby mieć wpływ na 

ich efektywne stawki podatkowe lub 

dochody podatkowe jakiegokolwiek 

innego państwa członkowskiego; 

Or. en 

 

Poprawka  575 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 
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Projekt rezolucji Poprawka 

69. w związku z tym wzywa państwa 

członkowskie i instytucje UE – będące 

politycznie odpowiedzialnymi za obecną 

sytuację – do pełnej współpracy w celu 

zlikwidowania rozbieżności pomiędzy 

systemami podatkowymi (i powstrzymania 

się od tworzenia kolejnych) i usunięcia 

szkodliwych środków podatkowych, które 

tworzą warunki umożliwiające masowe 

unikanie opodatkowania przez korporacje 

wielonarodowe oraz erozję bazy 

podatkowej na rynku wewnętrznym; 

69. w związku z tym wzywa państwa 

członkowskie i instytucje UE – będące 

politycznie odpowiedzialnymi za obecną 

sytuację – do zaprzestania szkodliwej 

konkurencji podatkowej i do pełnej 

współpracy w celu zlikwidowania 

rozbieżności pomiędzy systemami 

podatkowymi (i/lub powstrzymania się od 

tworzenia kolejnych np. za pomocą 

projektu dyrektywy COM (2014)212 w 

sprawie jednoosobowych spółek z 

ograniczoną odpowiedzialnością) i 

usunięcia szkodliwych środków 

podatkowych, które tworzą warunki 

umożliwiające masowe unikanie 

opodatkowania przez korporacje 

wielonarodowe oraz erozję bazy 

podatkowej na rynku wewnętrznym; 

Or. en 

 

Poprawka  576 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

69. w związku z tym wzywa państwa 

członkowskie i instytucje UE – będące 

politycznie odpowiedzialnymi za obecną 

sytuację – do pełnej współpracy w celu 

zlikwidowania rozbieżności pomiędzy 

systemami podatkowymi (i powstrzymania 

się od tworzenia kolejnych) i usunięcia 

szkodliwych środków podatkowych, które 

tworzą warunki umożliwiające masowe 

unikanie opodatkowania przez korporacje 

wielonarodowe oraz erozję bazy 

podatkowej na rynku wewnętrznym; 

69. w związku z tym wzywa państwa 

członkowskie i instytucje UE – będące 

politycznie odpowiedzialnymi za obecną 

sytuację – do pełnej współpracy w celu 

zlikwidowania rozbieżności pomiędzy 

systemami podatkowymi (i powstrzymania 

się od tworzenia kolejnych) i usunięcia 

szkodliwych środków podatkowych, które 

tworzą warunki umożliwiające unikanie 

opodatkowania przez korporacje 

wielonarodowe oraz erozję bazy 

podatkowej na rynku wewnętrznym; 

 

Or. en 



 

PE567.781v02-00 82/220 AM\1075014PL.doc 

PL 

 

Poprawka  577 

Morten Messerschmidt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

69. w związku z tym wzywa państwa 

członkowskie i instytucje UE – będące 

politycznie odpowiedzialnymi za obecną 

sytuację – do pełnej współpracy w celu 

zlikwidowania rozbieżności pomiędzy 

systemami podatkowymi (i powstrzymania 

się od tworzenia kolejnych) i usunięcia 

szkodliwych środków podatkowych, które 

tworzą warunki umożliwiające masowe 

unikanie opodatkowania przez korporacje 

wielonarodowe oraz erozję bazy 

podatkowej na rynku wewnętrznym; 

69. w związku z tym wzywa państwa 

członkowskie i instytucje UE – będące 

politycznie odpowiedzialnymi za obecną 

sytuację – do pełnej współpracy w celu 

zlikwidowania rozbieżności pomiędzy 

systemami podatkowymi (i powstrzymania 

się od tworzenia kolejnych) i usunięcia 

szkodliwych środków podatkowych, które 

tworzą warunki umożliwiające unikanie 

opodatkowania przez korporacje 

wielonarodowe oraz erozję bazy 

podatkowej na rynku wewnętrznym; 

Or. en 

 

Poprawka  578 

Sirpa Pietikäinen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 69a. odnotowuje wysiłki Komisji włożone 

w stworzenie europejskiego numeru 

identyfikacji podatkowej (NIP-UE); 

przypomina, że NIP są uznawane za 

najlepszy sposób identyfikacji podatników 

i wzywa w związku z tym do przyspieszenia 

prac nad projektem; wzywa jednocześnie 

Komisję do podejmowania aktywnych 

działań zmierzających do stworzenia 

podobnego numeru identyfikacji na skalę 

światową, jak np. identyfikator podmiotu 

prawnego (LEI) Komitetu Nadzoru 

Regulacyjnego; 
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Or. en 

 

Poprawka  579 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

70. apeluje do szefów państw i rządów UE 

o podjęcie jasnych zobowiązań 

politycznych do bezzwłocznego zajęcia się 

tą sytuacją, której nie można dłużej 

tolerować, również ze względu na jej 

wpływ na budżety krajowe, objęte już 

przepisami konsolidacji budżetowej, oraz 

na obciążenia podatkowe ponoszone przez 

innych podatników, w tym MŚP i 

obywateli; w tym kontekście podkreśla, że 

zamierza w pełni wykorzystać swoje 

uprawnienia i jest gotów wprowadzić 

skuteczniejszą kontrolę polityczną w 

bliskiej współpracy z parlamentami 

narodowymi; 

70. apeluje do szefów państw i rządów UE 

o podjęcie jasnych zobowiązań 

politycznych wykraczających poza obecne 

plany do bezzwłocznego zajęcia się tą 

sytuacją, której nie można dłużej 

tolerować, również ze względu na jej 

wpływ na budżety krajowe, objęte już 

przepisami konsolidacji budżetowej, oraz 

na obciążenia podatkowe ponoszone przez 

innych podatników, w tym MŚP i 

obywateli; w tym kontekście podkreśla, że 

zamierza w pełni wykorzystać swoje 

uprawnienia i jest gotów wprowadzić 

skuteczniejszą kontrolę polityczną w 

bliskiej współpracy z parlamentami 

narodowymi; podkreśla jednocześnie, że 

osoby sprawujące funkcje polityczne, 

które są odpowiedzialne za naruszenie 

prawa wspólnotowego, w szczególności 

brak lojalnej współpracy z innymi 

państwami członkowskimi, powinny wziąć 

na siebie całą odpowiedzialność za swoje 

działania, łącznie z możliwością 

ewentualnej dymisji ze stanowiska, jeżeli 

jest to konieczne, aby przywrócić zaufanie 

obywateli do przedstawicieli Unii 

Europejskiej i jej państw członkowskich; 

Or. en 

 

Poprawka  580 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 70 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

70. apeluje do szefów państw i rządów UE 

o podjęcie jasnych zobowiązań 

politycznych do bezzwłocznego zajęcia się 

tą sytuacją, której nie można dłużej 

tolerować, również ze względu na jej 

wpływ na budżety krajowe, objęte już 

przepisami konsolidacji budżetowej, oraz 

na obciążenia podatkowe ponoszone przez 

innych podatników, w tym MŚP i 

obywateli; w tym kontekście podkreśla, że 

zamierza w pełni wykorzystać swoje 

uprawnienia i jest gotów wprowadzić 

skuteczniejszą kontrolę polityczną w 

bliskiej współpracy z parlamentami 

narodowymi; 

70. apeluje do szefów państw i rządów UE 

o podjęcie nowych jasnych zobowiązań 

politycznych do bezzwłocznego zajęcia się 

tą sytuacją, której nie można dłużej 

tolerować, również ze względu na jej 

wpływ na budżety krajowe, objęte już 

przepisami konsolidacji budżetowej, oraz 

na wpływy podatkowe ze strony innych 

podatników, w tym MŚP i obywateli; w 

tym kontekście podkreśla, że zamierza w 

pełni wykorzystać swoje uprawnienia i jest 

gotów wprowadzić skuteczniejszą kontrolę 

polityczną w bliskiej współpracy z 

parlamentami narodowymi; 

Or. en 

 

Poprawka  581 

Thomas Mann 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

70. apeluje do szefów państw i rządów UE 

o podjęcie jasnych zobowiązań 

politycznych do bezzwłocznego zajęcia się 

tą sytuacją, której nie można dłużej 

tolerować, również ze względu na jej 

wpływ na budżety krajowe, objęte już 

przepisami konsolidacji budżetowej, oraz 

na obciążenia podatkowe ponoszone przez 

innych podatników, w tym MŚP i 

obywateli; w tym kontekście podkreśla, że 

zamierza w pełni wykorzystać swoje 

uprawnienia i jest gotów wprowadzić 

skuteczniejszą kontrolę polityczną w 

bliskiej współpracy z parlamentami 

narodowymi; 

70. apeluje do szefów państw i rządów UE 

o podjęcie jasnych zobowiązań 

politycznych do bezzwłocznego zajęcia się 

tą sytuacją, której nie można dłużej 

tolerować, również ze względu na jej 

wpływ na budżety krajowe, objęte już 

przepisami niezbędnej konsolidacji 

budżetowej, oraz na obciążenia podatkowe 

ponoszone przez innych podatników, w 

tym MŚP i obywateli; w tym kontekście 

podkreśla, że zamierza w pełni 

wykorzystać swoje uprawnienia i jest 

gotów wprowadzić skuteczniejszą kontrolę 

polityczną w bliskiej współpracy z 

parlamentami narodowymi; 
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Poprawka  582 

Cătălin Sorin Ivan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

70. apeluje do szefów państw i rządów UE 

o podjęcie jasnych zobowiązań 

politycznych do bezzwłocznego zajęcia się 

tą sytuacją, której nie można dłużej 

tolerować, również ze względu na jej 

wpływ na budżety krajowe, objęte już 

przepisami konsolidacji budżetowej, oraz 

na obciążenia podatkowe ponoszone przez 

innych podatników, w tym MŚP i 

obywateli; w tym kontekście podkreśla, że 

zamierza w pełni wykorzystać swoje 

uprawnienia i jest gotów wprowadzić 

skuteczniejszą kontrolę polityczną w 

bliskiej współpracy z parlamentami 

narodowymi; 

70. apeluje do szefów państw i rządów UE 

o podjęcie jasnych zobowiązań 

politycznych do bezzwłocznego zajęcia się 

tą sytuacją, która jest powodem 

utrzymywania się nierówności w 

dochodach i której nie można dłużej 

tolerować, również ze względu na jej 

wpływ na budżety krajowe, objęte już 

przepisami konsolidacji budżetowej, oraz 

na obciążenia podatkowe ponoszone przez 

innych podatników, w tym MŚP i 

obywateli; w tym kontekście podkreśla, że 

zamierza w pełni wykorzystać swoje 

uprawnienia i jest gotów wprowadzić 

skuteczniejszą kontrolę polityczną w 

bliskiej współpracy z parlamentami 

narodowymi; 

 

Or. en 

 

Poprawka 583 

Massimiliano Salini 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 

70. apeluje do szefów państw i rządów UE 

o podjęcie jasnych zobowiązań 

politycznych do bezzwłocznego zajęcia się 

tą sytuacją, której nie można dłużej 

tolerować, również ze względu na jej 

wpływ na budżety krajowe, objęte już 

przepisami konsolidacji budżetowej, oraz 

70. apeluje do szefów państw i rządów UE 

o podjęcie jasnych zobowiązań 

politycznych do bezzwłocznego zajęcia się 

tą sytuacją, której nie można dłużej 

tolerować, również ze względu na jej 

wpływ na budżety krajowe, objęte już 

przepisami konsolidacji budżetowej, oraz 
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na obciążenia podatkowe ponoszone przez 

innych podatników, w tym MŚP i 

obywateli; w tym kontekście podkreśla, że 

zamierza w pełni wykorzystać swoje 

uprawnienia i jest gotów wprowadzić 

skuteczniejszą kontrolę polityczną w 

bliskiej współpracy z parlamentami 

narodowymi; 

na obciążenia podatkowe ponoszone przez 

innych podatników, w tym MŚP, osoby 

samozatrudnione, wolne zawody i 

obywateli; w tym kontekście podkreśla, że 

zamierza w pełni wykorzystać swoje 

uprawnienia i jest gotów wprowadzić 

skuteczniejszą kontrolę polityczną w 

bliskiej współpracy z parlamentami 

narodowymi; 

 

Or. it 

 

Poprawka  584 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

70. apeluje do szefów państw i rządów UE 

o podjęcie jasnych zobowiązań 

politycznych do bezzwłocznego zajęcia się 

tą sytuacją, której nie można dłużej 

tolerować, również ze względu na jej 

wpływ na budżety krajowe, objęte już 

przepisami konsolidacji budżetowej, oraz 

na obciążenia podatkowe ponoszone przez 

innych podatników, w tym MŚP i 

obywateli; w tym kontekście podkreśla, że 

zamierza w pełni wykorzystać swoje 

uprawnienia i jest gotów wprowadzić 

skuteczniejszą kontrolę polityczną w 

bliskiej współpracy z parlamentami 

narodowymi; 

70. apeluje do szefów państw i rządów UE 

o podjęcie jasnych zobowiązań 

politycznych do bezzwłocznego zajęcia się 

kwestią konkurencji podatkowej w UE, 

której nie można dłużej tolerować, również 

ze względu na jej wpływ na budżety 

krajowe, objęte już przepisami konsolidacji 

budżetowej, oraz na obciążenia podatkowe 

ponoszone przez innych podatników, w 

tym MŚP i obywateli; w tym kontekście 

podkreśla, że zamierza w pełni 

wykorzystać swoje uprawnienia i jest 

gotów wprowadzić skuteczniejszą kontrolę 

polityczną w bliskiej współpracy z 

parlamentami narodowymi; 

Or. en 

 

Poprawka  585 

Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 70a. jest zdania, że jednym z głównych 

powodów całkowitej dezintegracji rynku 

europejskiego jest szkodliwa konkurencja 

podatkowa; 

Or. en 

 

Poprawka  586 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 70 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 70a. wzywa państwa członkowskie, które 

zamierzają podjąć ściślejszą współpracę w 

obszarze podatków, do zastanowienia się 

nad możliwością powierzenia Komisji 

Europejskiej uprawnień do rozstrzygania 

sporów podatkowych między nimi, na 

podobieństwo Międzystanowej Komisji ds. 

Podatków w USA; zgodnie z tym 

mandatem Komisja Europejska byłaby 

organem gromadzącym informacje i 

przygotowywałaby program cen 

transferowych w celu przeprowadzenia 

kontroli; pozwoliłoby to zagwarantować 

wykorzystanie przez uczestniczące 

państwa członkowskie uczciwych i 

odpowiednich metod podziału według 

ustalonych formuł celem określenia 

rezerwy z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego i uniknięcia szkodliwej 

konkurencji podatkowej; 

 

Or. en 

 

Poprawka 587 

Aldo Patriciello 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 71 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

71. wzywa Komisję do spełnienia swoich 

obowiązków jako strażniczki traktatów i 

zapewnienia pełnej zgodności z prawem 

UE i zasadą lojalnej współpracy pomiędzy 

państwami członkowskimi; 

71. wzywa Komisję do spełnienia swoich 

obowiązków jako strażniczki traktatów i 

zapewnienia pełnej zgodności z prawem 

UE i zasadą lojalnej współpracy pomiędzy 

państwami członkowskimi oraz do 

wszczęcia w stosownych przypadkach 

postępowań przeciwko państwom 

członkowskim, które naruszają 

zobowiązania wynikające z art. 258 i 259 

TFUE; 

 

Or. it 

 

Poprawka  588 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

71. wzywa Komisję do spełnienia swoich 

obowiązków jako strażniczki traktatów i 

zapewnienia pełnej zgodności z prawem 

UE i zasadą lojalnej współpracy pomiędzy 

państwami członkowskimi; 

71. wzywa Komisję do spełnienia swoich 

obowiązków jako strażniczki traktatów i 

zapewnienia pełnej zgodności z prawem 

UE i zasadą lojalnej współpracy pomiędzy 

państwami członkowskimi; wzywa do 

podejmowania dalszych kroków prawnych 

w sposób systematyczny zgodnie z 

uprawnieniami powierzonymi Komisji na 

mocy traktatu; 

Or. en 

 

Poprawka  589 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 
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Projekt rezolucji Poprawka 

71. wzywa Komisję do spełnienia swoich 

obowiązków jako strażniczki traktatów i 

zapewnienia pełnej zgodności z prawem 

UE i zasadą lojalnej współpracy pomiędzy 

państwami członkowskimi; 

71. wzywa Komisję do spełnienia swoich 

obowiązków jako strażniczki traktatów i 

zapewnienia pełnej zgodności z prawem 

UE i zasadą lojalnej współpracy pomiędzy 

państwami członkowskimi; wzywa zatem 

Komisję do wzmocnienia wewnętrznych 

zdolności, możliwie przez stworzenie 

odrębnego departamentu ds. podatkowych 

w ramach swoich służb w celu zarówno 

obsługi rosnącej liczby zgłoszeń o pomocy 

państwa w dziedzinie polityki konkurencji, 

jak i z uwagi na zwiększenie obowiązków 

koordynacyjnych dotyczących nowych 

środków związanych z przejrzystością 

podatkową; 

Or. en 

 

Poprawka  590 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 – akapit pierwszy (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 

 wyraża jednak ubolewanie, że 

przewodniczący Komisji Europejskiej 

Jean-Claude Juncker nadal kwestionuje 

znaczenie informacji ujawnionych w 

aferze LuxLeaks, prawdopodobnie z 

uwagi na rolę, jaką odgrywał w czasie 

dziesięcioleci spędzonych w rządzie 

luksemburskim; 
Or. it 

 

Poprawka  591 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 71a. wzywa Komisję do promowania 

dobrych praktyk ustalania cen 

transferowych i wyceny pożyczek i opłat 

finansowych w transakcjach wewnątrz 

grupy w celu dostosowania ich do 

aktualnych cen rynkowych; 

Or. en 

 

Poprawka  592 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 71a. wzywa państwa członkowskie UE do 

poważnego zastanowienia się nad 

propozycją byłego ministra finansów 

Luksemburga oraz obecnego 

przewodniczącego Komisji Europejskiej 

dotyczącą stworzenia – w ramach Rady – 

komisji ds. podatkowych mającej taki sam 

statut i skład liczbowy jak Komitet 

Ekonomiczno-Finansowy; 

Or. en 

 

Poprawka  593 

Alain Cadec 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 71 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 71a. wzywa państwa członkowskie do 

dostarczenia Komisji wszystkich 

informacji niezbędnych jaj do odgrywania 

bez utrudnień roli strażniczki traktatów; 
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Or. fr 

 

Poprawka  594 

Gerolf Annemans 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się podatkami od osób 

prawnych, w tym szkodliwymi praktykami 

podatkowymi, w ramach europejskiego 

semestru oraz włączenia odpowiednich 

wskaźników do tablicy wyników 

odnoszącej się do procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; 

Or. nl 

 

Poprawka  595 

Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega, aby państwa 

członkowskie poprawiły i zacieśniły 

współpracę administracyjną pomiędzy 



 

PE567.781v02-00 92/220 AM\1075014PL.doc 

PL 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się podatkami od osób 

prawnych, w tym szkodliwymi praktykami 

podatkowymi, w ramach europejskiego 

semestru oraz włączenia odpowiednich 

wskaźników do tablicy wyników 

odnoszącej się do procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

poszczególnymi państwami i 

administracjami podatkowymi w celu 

zapewnienia uczciwej konkurencji 

pomiędzy firmami;  

Or. en 

 

Poprawka  596 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się podatkami od osób 

prawnych, w tym szkodliwymi praktykami 

podatkowymi, w ramach europejskiego 

semestru oraz włączenia odpowiednich 

wskaźników do tablicy wyników 

odnoszącej się do procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; podkreśla jednak, że 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich jest szkodliwa i prowadzi 

do równania w dół jeżeli chodzi o stawki 

podatkowe i standardy regulacyjne i 

dlatego powinny ją zastąpić spójne ramy 

współpracy; 

Or. en 
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Poprawka  597 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się podatkami od osób 

prawnych, w tym szkodliwymi praktykami 

podatkowymi, w ramach europejskiego 

semestru oraz włączenia odpowiednich 

wskaźników do tablicy wyników 

odnoszącej się do procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w sposób 

skoordynowany, tak aby zagwarantować 
uczciwą konkurencję pomiędzy firmami na 

rynku wewnętrznym; 

 

Or. en 

 

Poprawka  598 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; wzywa państwa 

członkowskie do zapewnienia warunków 

przyjaznych dla przedsiębiorstw, 

charakteryzujących się między innymi 

stabilnością gospodarczą, finansową i 

polityczną, jak również pewnością prawa i 
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na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się podatkami od osób 

prawnych, w tym szkodliwymi praktykami 

podatkowymi, w ramach europejskiego 

semestru oraz włączenia odpowiednich 
wskaźników do tablicy wyników 

odnoszącej się do procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

prostotą przepisów podatkowych, oraz do 

przeprowadzenia w odpowiednim czasie 

sprzyjających wzrostowi reform 

strukturalnych oraz prowadzenie polityki 

redukcji długu i zadłużenia, która jest 

integralnym elementem warunków 

przyjaznych przedsiębiorstwom; nalega 

jednak, aby konkurencja podatkowa w UE 

i wobec krajów trzecich odbywała się w 

otoczeniu jasnych przepisów, które 

gwarantować będą uczciwą konkurencję 

pomiędzy firmami na rynku wewnętrznym; 

wzywa w związku z tym państwa 

członkowskie i Komisję do zapewnienia 

sprawiedliwych warunków pomiędzy MŚP 

i korporacjami wielonarodowymi; 

zauważa, że semestr europejski powinien 

zostać wykorzystany do promowania 

odpowiedzialnej polityki podatkowej, a 

roczna analiza wzrostu gospodarczego 

oraz zalecenia dla poszczególnych krajów 

mogą również być wykorzystywane do 

zalecania środków zwiększających 

wydajność systemów podatkowych i 

promowania najlepszych praktyk w 

odniesieniu do skutecznego ściągania 

podatków; jest zdania, że należy poważnie 

zastanowić się nad włączeniem 

dodatkowych wskaźników związanych z 

polityką podatkową do tablicy wyników 

odnoszącej się do procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej, 

choć tego rodzaju kwestie związane z 

podatkami mogłyby ewentualnie być 

badane w kontekście szczegółowej oceny 

sytuacji w państwach, w których taka 

ocena jest przeprowadzana; podkreśla 

jednak cykliczny charakter ściągania 

podatków od osób prawnych, który jest 

ściśle związany z ogólnym cyklem 

gospodarczym; 

Or. en 

 

Poprawka  599 

Emmanuel Maurel 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się podatkami od osób 

prawnych, w tym szkodliwymi praktykami 

podatkowymi, w ramach europejskiego 

semestru oraz włączenia odpowiednich 

wskaźników do tablicy wyników 

odnoszącej się do procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

współpraca podatkowa w UE i z 

państwami trzecimi odbywała się w 

otoczeniu jasnych przepisów, które 

pozwolą na stopniowe wyeliminowanie 

konkurencji podatkowej między 

państwami członkowskimi; z uwagi na ich 

kluczową rolę w zapewnianiu stabilności 

budżetowej domaga się szerszego zajęcia 

się podatkami od osób prawnych, w tym 

szkodliwymi praktykami podatkowymi, w 

ramach europejskiego semestru oraz 

włączenia odpowiednich wskaźników do 

tablicy wyników odnoszącej się do 

procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej, apeluje w 

szczególności o rygorystyczne 

monitorowanie zasobów administracji 

podatkowej przyznanych na zadania 

związane z opodatkowaniem osób 

prawnych i kontrolą podatkową; 

Or. fr 

 

Poprawka  600 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych, lecz ich działania 

podlegają zasadom wspólnego rynku, 



 

PE567.781v02-00 96/220 AM\1075014PL.doc 

PL 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się podatkami od osób 

prawnych, w tym szkodliwymi praktykami 

podatkowymi, w ramach europejskiego 

semestru oraz włączenia odpowiednich 

wskaźników do tablicy wyników 

odnoszącej się do procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

który zakłada potrzebę wprowadzenia 
przepisów zapewniających uczciwą 

konkurencję pomiędzy 

przedsiębiorstwami; podkreśla jednak, że 

konkurencja podatkowa pomiędzy 

państwami jest szkodliwa i prowadzi do 

równania w dół, podczas gdy Unia 

powinna zmierzać w kierunku wspólnego 

unijnego systemu podatku od osób 

prawnych; z uwagi na ich kluczową rolę w 

zapewnianiu stabilności budżetowej, 

domaga się od Komisji szerszego zajęcia 

się podatkami od osób prawnych, w tym 

szkodliwymi praktykami podatkowymi i 

ich wpływem, w ramach europejskiego 

semestru oraz włączenia odpowiednich 

wskaźników do tablicy wyników 

odnoszącej się do procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  601 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się podatkami od osób 

prawnych, w tym szkodliwymi praktykami 

podatkowymi, w ramach europejskiego 

semestru oraz włączenia odpowiednich 

wskaźników do tablicy wyników 

odnoszącej się do procedury dotyczącej 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej; 
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zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  602 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się podatkami od osób 

prawnych, w tym szkodliwymi praktykami 

podatkowymi, w ramach europejskiego 

semestru oraz włączenia odpowiednich 

wskaźników do tablicy wyników 

odnoszącej się do procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega równocześnie, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; domaga 

się szerszego zajęcia się szkodliwymi 

praktykami podatkowymi i ich wpływem w 

ramach europejskiego semestru; 

Or. en 

 

Poprawka  603 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 
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konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się podatkami od osób 

prawnych, w tym szkodliwymi praktykami 

podatkowymi, w ramach europejskiego 

semestru oraz włączenia odpowiednich 

wskaźników do tablicy wyników 

odnoszącej się do procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się kwestią uchylania się 

od opodatkowania i szkodliwymi 

praktykami podatkowymi, w ramach 

europejskiego semestru oraz włączenia 

odpowiednich wskaźników do tablicy 

wyników odnoszącej się do procedury 

dotyczącej zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  604 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się podatkami od osób 

prawnych, w tym szkodliwymi praktykami 

podatkowymi, w ramach europejskiego 

semestru oraz włączenia odpowiednich 

wskaźników do tablicy wyników 

odnoszącej się do procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do określania systemów 

podatkowych oraz ustalania stawek 

podatku od osób prawnych; nalega jednak, 

aby konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się podatkami od osób 

prawnych, w tym szkodliwymi praktykami 

podatkowymi, w ramach europejskiego 

semestru; 

Or. en 
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Poprawka  605 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się podatkami od osób 

prawnych, w tym szkodliwymi praktykami 

podatkowymi, w ramach europejskiego 

semestru oraz włączenia odpowiednich 

wskaźników do tablicy wyników 

odnoszącej się do procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się podatkami od osób 

prawnych, w tym szkodliwymi praktykami 

podatkowymi i ich wpływem, a także 

pomiarem luki podatkowej będącej 

wynikiem uchylania się od opodatkowania 

i unikania opodatkowania w ramach 

europejskiego semestru; 

Or. en 

 

Poprawka  606 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

sytuacja podatkowa w UE i wobec krajów 

trzecich odbywała się w otoczeniu jasnych 

przepisów, które gwarantować będą 

uczciwą konkurencję pomiędzy firmami na 
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firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się podatkami od osób 

prawnych, w tym szkodliwymi praktykami 

podatkowymi, w ramach europejskiego 

semestru oraz włączenia odpowiednich 

wskaźników do tablicy wyników 

odnoszącej się do procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

rynku wewnętrznym; z uwagi na ich 

kluczową rolę w zapewnianiu stabilności 

budżetowej, domaga się szerszego zajęcia 

się podatkami od osób prawnych, w tym 

szkodliwymi praktykami podatkowymi, w 

ramach europejskiego semestru oraz 

włączenia odpowiednich wskaźników do 

tablicy wyników odnoszącej się do 

procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  607 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się podatkami od osób 

prawnych, w tym szkodliwymi praktykami 

podatkowymi, w ramach europejskiego 

semestru oraz włączenia odpowiednich 

wskaźników do tablicy wyników 

odnoszącej się do procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

72. odnotowuje, że państwa członkowskie 

zachowują kompetencję w odniesieniu do 

ustalania stawek podatku od osób 

prawnych; nalega jednak, aby konkurencja 

podatkowa w UE i wobec krajów trzecich 

odbywała się w otoczeniu jasnych 

przepisów, które gwarantować będą 

uczciwą konkurencję pomiędzy firmami na 

rynku wewnętrznym; z uwagi na ich 

kluczową rolę w zapewnianiu stabilności 

budżetowej, domaga się szerszego zajęcia 

się podatkami od osób prawnych, w tym 

szkodliwymi praktykami podatkowymi, w 

ramach europejskiego semestru oraz 

włączenia odpowiednich wskaźników do 

tablicy wyników odnoszącej się do 

procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej; 

Or. en 

 

Poprawka  608 

Krišjānis Kariņš 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. podkreśla, że państwa członkowskie 

zachowują wyłączną kompetencję w 

odniesieniu do ustalania stawek podatku od 

osób prawnych; nalega jednak, aby 

konkurencja podatkowa w UE i wobec 

krajów trzecich odbywała się w otoczeniu 

jasnych przepisów, które gwarantować 

będą uczciwą konkurencję pomiędzy 

firmami na rynku wewnętrznym; z uwagi 

na ich kluczową rolę w zapewnianiu 

stabilności budżetowej, domaga się 

szerszego zajęcia się podatkami od osób 

prawnych, w tym szkodliwymi praktykami 

podatkowymi, w ramach europejskiego 

semestru oraz włączenia odpowiednich 

wskaźników do tablicy wyników 

odnoszącej się do procedury dotyczącej 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.) 

Or. en 

 

Poprawka  609 

Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 72a. w związku z tym wzywa Komisję do 

znalezienia właściwej równowagi 

pomiędzy konwergencją fiskalną i 

gospodarczą oraz apeluje do Komisji o 

zapewnienie, że celem działań będzie 

wspieranie wzrostu, inwestycji i 

zatrudnienia; 

Or. en 
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Poprawka  610 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 – akapit pierwszy (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz wspólna 

skonsolidowana podstawa opodatkowania 

osób prawnych to warunki niezbędne dla 

wprowadzenia na szczeblu UE systemu 

podatkowego, który będzie zgodny z 

podstawowymi zasadami rynku 

wewnętrznego i będzie tych zasad bronił; 
podkreśla, że w celu pozyskania 

publicznego zaufania do integralności 

administracji podatkowych państwa 

członkowskie powinny publikować 

statystyki dotyczące automatycznej 

wymiany informacji, a Komisja powinna 

te działania monitorować; 

Or. en 

 

Poprawka  611 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 72a. wzywa państwa członkowskie, a w 

szczególności te, które otrzymują pomoc 

finansową, do wdrożenia reform 

strukturalnych, w tym do poprawy 

ściągalności podatków i wydajności tego 

procesu, do walki z oszustwami 

podatkowymi i do wdrażania działań 

przeciwdziałających agresywnemu 

planowaniu podatkowemu; 

Or. en 
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Poprawka  612 

Georgios Kyrtsos 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 72a. uważa, że ustalanie minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej daje 

gwarancje istnienia zdrowej konkurencji 

podatkowej, ponieważ znaczne 

zróżnicowanie stawek między państwami 

członkowskimi umożliwia korporacjom 

ponadnarodowym stosowanie 

agresywnych systemów szkodliwego 

planowania podatkowego; ponadto nie 

prowadzi to do ujednolicenia stawki 

podatkowej, ponieważ państwa 

członkowskie utrzymują prawo do 

ustalania stawki podatkowej powyżej 

minimalnego progu; zauważa, że 

koncepcja minimalnej efektywnej stawki 

podatkowej zakłada ustalenie na szczeblu 

europejskim stawki podatku od osób 

prawnych bądź w liczbach bezwzględnych 

(np. < 10%), bądź w postaci wartości 

względnej (procent stawki danego 

państwa członkowskiego lub średnia 

stawka państw członkowskich), poniżej 

której nie będzie dozwolona szkodliwa 

konkurencja podatkowa; 

Or. el 

Poprawka  613 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz wspólna 

skreślony 
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skonsolidowana podstawa podatkowa w 

odniesieniu do podatku od osób prawnych 

to warunki niezbędne dla wprowadzenia 

na szczeblu UE systemu podatkowego, 

który będzie zgodny z podstawowymi 

zasadami rynku wewnętrznego i będzie 

tych zasad bronił; 

Or. en 

 

Poprawka  614 

Gerolf Annemans 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz wspólna 

skonsolidowana podstawa podatkowa w 

odniesieniu do podatku od osób prawnych 

to warunki niezbędne dla wprowadzenia 
na szczeblu UE systemu podatkowego, 

który będzie zgodny z podstawowymi 

zasadami rynku wewnętrznego i będzie 

tych zasad bronił; 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych to właściwe działanie, ale 

zarazem podkreśla, że nie może ona 

doprowadzić do powstania na szczeblu UE 

jednolitego systemu podatkowego; 

Or. nl 

Poprawka  615 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz wspólna 

skonsolidowana podstawa podatkowa w 

odniesieniu do podatku od osób prawnych 

to warunki niezbędne dla wprowadzenia na 

szczeblu UE systemu podatkowego, który 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz wspólna 

skonsolidowana podstawa podatkowa w 

odniesieniu do podatku od osób prawnych, 

a także zharmonizowana stawka 

podatkowa to warunki niezbędne dla 
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będzie zgodny z podstawowymi zasadami 

rynku wewnętrznego i będzie tych zasad 

bronił; 

wprowadzenia na szczeblu UE systemu 

podatkowego, który będzie zgodny z 

podstawowymi zasadami rynku 

wewnętrznego i będzie tych zasad bronił; 

Or. en 

 

Poprawka  616 

Morten Messerschmidt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz wspólna 

skonsolidowana podstawa podatkowa w 

odniesieniu do podatku od osób prawnych 

to warunki niezbędne dla wprowadzenia 
na szczeblu UE systemu podatkowego, 

który będzie zgodny z podstawowymi 

zasadami rynku wewnętrznego i będzie 

tych zasad bronił; 

73. uważa, że należy zastanowić się nad 

kompleksową, przejrzystą i skuteczną 

wymianą informacji podatkowych oraz 

dobrowolną wspólną skonsolidowaną 

podstawą opodatkowania osób prawnych 

jako sposobem na wprowadzenie na 

szczeblu UE bardziej skoordynowanego 

systemu podatkowego, który będzie 

zgodny z podstawowymi zasadami rynku 

wewnętrznego i będzie bronił tych zasad 

oraz krajowej suwerenności w kwestiach 

podatkowych; 

Or. en 

 

Poprawka  617 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz wspólna 

skonsolidowana podstawa podatkowa w 

odniesieniu do podatku od osób prawnych 

to warunki niezbędne dla wprowadzenia 

na szczeblu UE systemu podatkowego, 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych to warunek niezbędny dla 

wprowadzenia na szczeblu UE systemu 

podatkowego, który będzie zgodny z 

podstawowymi zasadami rynku 

wewnętrznego i będzie tych zasad bronił; 
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który będzie zgodny z podstawowymi 

zasadami rynku wewnętrznego i będzie 

tych zasad bronił; 

Or. en 

 

Poprawka  618 

Marian Harkin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz wspólna 

skonsolidowana podstawa podatkowa w 

odniesieniu do podatku od osób prawnych 

to warunki niezbędne dla wprowadzenia 

na szczeblu UE systemu podatkowego, 

który będzie zgodny z podstawowymi 

zasadami rynku wewnętrznego i będzie 

tych zasad bronił; 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych to warunek niezbędny dla 

wprowadzenia na szczeblu UE systemu 

podatkowego, który będzie zgodny z 

podstawowymi zasadami rynku 

wewnętrznego i będzie tych zasad bronił; 

Or. en 

 

Poprawka  619 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz wspólna 

skonsolidowana podstawa podatkowa w 

odniesieniu do podatku od osób prawnych 

to warunki niezbędne dla wprowadzenia na 

szczeblu UE systemu podatkowego, który 

będzie zgodny z podstawowymi zasadami 

73. uważa, że – między innymi – 

wielostronna, kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna automatyczna wymiana 

informacji podatkowych, dostępna 

publicznie sprawozdawczość w 

odniesieniu do poszczególnych państw 
oraz obowiązkowa wspólna 

skonsolidowana podstawa opodatkowania 
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rynku wewnętrznego i będzie tych zasad 

bronił; 

osób prawnych dla korporacji 

wielonarodowych to warunki niezbędne 

dla wprowadzenia na szczeblu UE systemu 

podatkowego, który będzie zgodny z 

podstawowymi zasadami rynku 

wewnętrznego i będzie tych zasad bronił; 

  

Or. en 

 

Poprawka  620 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz wspólna 

skonsolidowana podstawa podatkowa w 

odniesieniu do podatku od osób prawnych 

to warunki niezbędne dla wprowadzenia na 

szczeblu UE systemu podatkowego, który 

będzie zgodny z podstawowymi zasadami 

rynku wewnętrznego i będzie tych zasad 

bronił; 

73. uważa, że wielostronna, kompleksowa, 

przejrzysta i skuteczna automatyczna 

wymiana informacji podatkowych, 

dostępna publicznie sprawozdawczość w 

odniesieniu do poszczególnych państw 
oraz wspólna skonsolidowana podstawa 

opodatkowania osób prawnych to warunki 

niezbędne dla wprowadzenia na szczeblu 

UE systemu podatkowego, który będzie 

zgodny z podstawowymi zasadami rynku 

wewnętrznego i będzie tych zasad bronił; 

Or. en 

 

Poprawka  621 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz wspólna 

skonsolidowana podstawa podatkowa w 

odniesieniu do podatku od osób prawnych 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz wspólna 

(skonsolidowana) podstawa 

opodatkowania osób prawnych to warunki 
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to warunki niezbędne dla wprowadzenia na 

szczeblu UE systemu podatkowego, który 

będzie zgodny z podstawowymi zasadami 

rynku wewnętrznego i będzie tych zasad 

bronił; 

niezbędne dla wprowadzenia na szczeblu 

UE systemu podatkowego, który będzie 

zgodny z podstawowymi zasadami rynku 

wewnętrznego i będzie tych zasad bronił; 

Or. en 

 

Poprawka  622 

Ulla Tørnæs 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz wspólna 

skonsolidowana podstawa podatkowa w 

odniesieniu do podatku od osób prawnych 

to warunki niezbędne dla wprowadzenia na 

szczeblu UE systemu podatkowego, który 

będzie zgodny z podstawowymi zasadami 

rynku wewnętrznego i będzie tych zasad 

bronił; 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz wspólna 

skonsolidowana podstawa opodatkowania 

osób prawnych to warunki niezbędne dla 

wprowadzenia na szczeblu UE systemu 

podatkowego, który będzie zgodny z 

podstawowymi zasadami rynku 

wewnętrznego i będzie tych zasad bronił; 

podkreśla, że informacje przekazywane 

przez przedsiębiorstwa, które stanowią 

szczególnie chronione informacje 

handlowe, muszą podlegać ochronie, a 

przepisy o ochronie danych muszą być 

przestrzegane; 

Or. en 

 

Poprawka  623 

Krišjānis Kariņš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz wspólna 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz sprawiedliwa wspólna 
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skonsolidowana podstawa podatkowa w 

odniesieniu do podatku od osób prawnych 

to warunki niezbędne dla wprowadzenia na 

szczeblu UE systemu podatkowego, który 

będzie zgodny z podstawowymi zasadami 

rynku wewnętrznego i będzie tych zasad 

bronił; 

skonsolidowana podstawa opodatkowania 

osób prawnych to warunki niezbędne dla 

wprowadzenia na szczeblu UE systemu 

podatkowego, który będzie zgodny z 

podstawowymi zasadami rynku 

wewnętrznego i będzie tych zasad bronił 

oraz nie będzie sprzeczny z przepisami 

krajowymi i zasadą pomocniczości; 

Or. en 

 

 

Poprawka 624 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz wspólna 

skonsolidowana podstawa podatkowa w 

odniesieniu do podatku od osób prawnych 

to warunki niezbędne dla wprowadzenia na 

szczeblu UE systemu podatkowego, który 

będzie zgodny z podstawowymi zasadami 

rynku wewnętrznego i będzie tych zasad 

bronił; 

73. uważa, że kompleksowa, 

automatyczna, przejrzysta i skuteczna 

wymiana informacji podatkowych oraz 

wspólna skonsolidowana podstawa 

podatkowa w odniesieniu do podatku od 

osób prawnych to warunki niezbędne dla 

wprowadzenia na szczeblu UE 

sprawiedliwego systemu podatkowego; 

Or. it 

 

Poprawka  625 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna wymiana informacji 

podatkowych oraz wspólna 

skonsolidowana podstawa podatkowa w 

odniesieniu do podatku od osób prawnych 

to warunki niezbędne dla wprowadzenia na 

73. uważa, że kompleksowa, przejrzysta i 

skuteczna automatyczna wymiana 

informacji podatkowych, gdzie państwa 

członkowskie powiadamiają Komisję 

Europejską i Grupę ds. Kodeksu 

Postępowania o proponowanych 
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szczeblu UE systemu podatkowego, który 

będzie zgodny z podstawowymi zasadami 

rynku wewnętrznego i będzie tych zasad 

bronił; 

zmianach w ich przepisach podatkowych 
oraz wspólna skonsolidowana podstawa 

opodatkowania osób prawnych w 

odniesieniu do podatku od osób prawnych 

to warunki niezbędne dla wprowadzenia na 

szczeblu UE systemu podatkowego, który 

będzie zgodny z podstawowymi zasadami 

rynku wewnętrznego i będzie tych zasad 

bronił; 

Or. en 

 

Poprawka  626 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 73a. wzywa do przeprowadzania dalszych 

kompleksowych i niezależnych badań 

naukowych, aby ocenić rzeczywisty 

rozmiar luki podatkowej oraz utraty 

przychodów spowodowanej agresywnym 

planowaniem podatkowym, tak aby lepiej 

określić ilościowo i zrozumieć to zjawisko 

oraz umożliwić opracowanie właściwych 

działań politycznych; 
 

Or. en 

 

Poprawka  627 

Frank Engel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

74. zwraca się do państw członkowskich i 

instytucji UE do wdrożenia – ze względu 

na złożoność tego zagadnienia – szeregu 

74. zwraca się do państw członkowskich i 

instytucji UE o wdrożenie – ze względu na 

złożoność tego zagadnienia – szeregu 
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działań dodatkowych celem poprawy 

obecnej sytuacji, pamiętając o potrzebie 

ograniczenia złożoności dla wszystkich 

zainteresowanych podmiotów i 

zminimalizowania kosztów przestrzegania 

przepisów ponoszonych przez 

przedsiębiorstwa i administracje 

podatkowe; podkreśla w związku z tym, że 

uproszczenie systemów podatkowych 

powinno być pierwszym krokiem do 

wprowadzenia jasności nie tylko dla 

państw członkowskich, ale również dla 

obywateli, którzy obecnie są wykluczeni z 

wymiany informacji; 

działań dodatkowych celem poprawy 

obecnej sytuacji, pamiętając o potrzebie 

ograniczenia złożoności dla wszystkich 

zainteresowanych podmiotów i 

zminimalizowania kosztów przestrzegania 

przepisów ponoszonych przez 

przedsiębiorstwa i administracje 

podatkowe; podkreśla w związku z tym, że 

uproszczenie systemów podatkowych 

powinno być pierwszym krokiem do 

wprowadzenia jasności dla państw 

członkowskich; 

Or. fr 

 

Poprawka  628 

Andreas Schwab 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

74. zwraca się do państw członkowskich i 

instytucji UE do wdrożenia – ze względu 

na złożoność tego zagadnienia – szeregu 

działań dodatkowych celem poprawy 

obecnej sytuacji, pamiętając o potrzebie 

ograniczenia złożoności dla wszystkich 

zainteresowanych podmiotów i 

zminimalizowania kosztów przestrzegania 

przepisów ponoszonych przez 

przedsiębiorstwa i administracje 

podatkowe; podkreśla w związku z tym, że 

uproszczenie systemów podatkowych 

powinno być pierwszym krokiem do 

wprowadzenia jasności nie tylko dla 

państw członkowskich, ale również dla 

obywateli, którzy obecnie są wykluczeni z 

wymiany informacji; 

74. zwraca się do państw członkowskich i 

instytucji UE o wdrożenie – ze względu na 

złożoność tego zagadnienia – szeregu 

działań dodatkowych celem poprawy 

obecnej sytuacji, pamiętając o potrzebie 

ograniczenia złożoności dla wszystkich 

zainteresowanych podmiotów i 

zminimalizowania kosztów przestrzegania 

przepisów ponoszonych przez 

przedsiębiorstwa i administracje 

podatkowe; podkreśla w związku z tym, że 

uproszczenie systemów podatkowych 

powinno być pierwszym krokiem do 

wprowadzenia jasności; 

 (Zwiększanie przejrzystości na szczeblu UE 

powinno się odbywać przy zachowaniu 

tajemnic przedsiębiorstwa i tajemnic 

handlowych.) 
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Or. de 

 

Poprawka  629 

Marian Harkin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

74. zwraca się do państw członkowskich i 

instytucji UE do wdrożenia – ze względu 

na złożoność tego zagadnienia – szeregu 

działań dodatkowych celem poprawy 

obecnej sytuacji, pamiętając o potrzebie 

ograniczenia złożoności dla wszystkich 

zainteresowanych podmiotów i 

zminimalizowania kosztów przestrzegania 

przepisów ponoszonych przez 

przedsiębiorstwa i administracje 

podatkowe; podkreśla w związku z tym, że 

uproszczenie systemów podatkowych 

powinno być pierwszym krokiem do 

wprowadzenia jasności nie tylko dla 

państw członkowskich, ale również dla 

obywateli, którzy obecnie są wykluczeni z 

wymiany informacji; 

74. zwraca się do państw członkowskich i 

instytucji UE – ze względu na złożoność 

tego zagadnienia – i celem poprawy 

obecnej sytuacji, pamiętając o potrzebie 

ograniczenia złożoności dla wszystkich 

zainteresowanych podmiotów i 

zminimalizowania kosztów przestrzegania 

przepisów ponoszonych przez 

przedsiębiorstwa i administracje 

podatkowe; podkreśla w związku z tym, że 

uproszczenie systemów podatkowych 

powinno być pierwszym krokiem do 

wprowadzenia jasności nie tylko dla 

państw członkowskich, ale również dla 

obywateli, którzy obecnie są wykluczeni z 

wymiany informacji; 

 

Or. en 

 

Poprawka  630 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 74a. zwraca uwagę na znaczenie kodeksu 

postępowania dla przedsiębiorstw i 

polityki społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw we wspieraniu walki z 

agresywnym planowaniem podatkowym; 

uważa, że należy promować dobre 
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praktyki w tym obszarze oraz w razie 

potrzeby zaostrzyć istniejące kodeksy 

postępowania;  
 

Or. en 

 

Poprawka  631 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 74b. nalega, by podatki były 

odprowadzane w krajach, w których jest 

prowadzona faktyczna działalność 

gospodarcza i gdzie jest wytwarzana 

wartość ekonomiczna lub, w przypadku 

podatków pośrednich, tam gdzie ma 

miejsce konsumpcja; 

Or. en 

 

Poprawka  632 

Sirpa Pietikäinen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 74a. wzywa Komisję, aby w pełni 

stosowała obowiązujące prawo 

podlegające kompetencji UE, zajęła się 

kwestiami związanymi z uchylaniem się od 

opodatkowania, oszustwami podatkowymi 

i agresywnym planowaniem podatkowym 

oraz innymi szkodliwymi praktykami 

podatkowymi; wzywa w związku z tym do 

podania definicji agresywnego 

planowania podatkowego, włącznie z 

określeniem, na czym polega agresywne 
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planowanie podatkowe jako przestępstwo 

źródłowe w stosunku do zjawiska prania 

pieniędzy w dyrektywie w sprawie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy 

(COM/2013/045); 

Or. en 

 

Poprawka  633 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 74a. wzywa Komisję Europejską do 

wycofania projektu wniosku dotyczącego 

dyrektywy z dnia 9 kwietnia 2014 r. 

((2014) 212), którego celem jest 

ułatwienie tworzenia przedsiębiorstw 

działających na zasadzie skrzynki 

pocztowej poprzez rejestrację w sieci; 

Or. en 

 

Poprawka  634 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 74b. apeluje o pilne wprowadzenie zmian 

do dyrektywy w sprawie odsetek 

i należności licencyjnych, co pozwoli na 

rozszerzenie zakresu podatków u źródła od 

dochodów z tytułu opłat licencyjnych, oraz 

wprowadzenie klauzuli o obowiązku 

opodatkowania w kraju prowadzenia 
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faktycznej działalności oraz klauzul o 

podatku minimalnym, aby 

zagwarantować, że wielonarodowe grupy 

spółek nie będą miały zachęt do 

przenoszenia praw własności 

intelektualnej do państw o niskich 

podatkach, w których siedzibę mają ich 

spółki zależne; 

Or. en 

 

Poprawka  635 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 74c. wzywa Komisję, by ponadto 

empirycznie zbadała możliwość 

ograniczenia potrąceń opłat licencyjnych 

dla powiązanych przedsiębiorstw z opłat 

wynikających z podstawy opodatkowania 

podatkiem dochodowym od osób 

prawnych w celu przeciwdziałania 

przesunięciom zysków wewnątrz grupy; 

Or. en 

 

Poprawka  636 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 74d. wzywa Komisję, by dalej zbadała 

możliwość wprowadzenia przez 

ustawodawców zajmujących się dziedziną 
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podatków klauzul dotyczących 

działających z mocą wsteczną korekt cen, 

aby rozwiązać kwestie związane z brakiem 

pewności w związku z wyceną wartości 

niematerialnych i prawnych; 

Or. en 

 

Poprawka  637 

Gunnar Hökmark 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, aby 

poważnie zastanowić się nad 

wykreśleniem tych firm z rejestru 

służącego przejrzystości; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  638 

Ashley Fox 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, aby 

poważnie zastanowić się nad 

wykreśleniem tych firm z rejestru 

służącego przejrzystości; 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; 
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Or. en 

 

Poprawka  639 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, aby 

poważnie zastanowić się nad 

wykreśleniem tych firm z rejestru 

służącego przejrzystości; 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; 

Or. en 

 

Poprawka  640 

Morten Messerschmidt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, aby 

poważnie zastanowić się nad 

wykreśleniem tych firm z rejestru 

służącego przejrzystości; 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; 

Or. en 
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Poprawka  641 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, aby 

poważnie zastanowić się nad 

wykreśleniem tych firm z rejestru 

służącego przejrzystości; 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; 

Or. en 

 

Poprawka 642 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, aby 

poważnie zastanowić się nad 

wykreśleniem tych firm z rejestru 

służącego przejrzystości; 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; uważa, że ta sytuacja jest 

niemożliwa do zaakceptowania i wielce 

szkodliwa dla powagi Parlamentu 

Europejskiego i obywateli, których on 

reprezentuje; zaleca w związku z tym 

podjęcie odpowiednich środków, aby takie 

przedsiębiorstwa nie mogły podpisywać 

umów z Parlamentem ani z innymi 

instytucjami UE, z których pierwszym 

powinno być natychmiastowe wykreślenie 

tych firm z rejestru służącego 

przejrzystości oraz odebranie ich 

przedstawicielom przepustek; ponadto 

domaga się odebrania tym firmom prawa 

udziału w konsultacjach publicznych 
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dotyczących europejskich działań 

legislacyjnych oraz w europejskich 

procedurach przetargowych i funduszach 

UE; 
Or. it 

 

Poprawka  643 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, aby 

poważnie zastanowić się nad 

wykreśleniem tych firm z rejestru 

służącego przejrzystości; 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; z zadowoleniem przyjmuje 

decyzję Parlamentu o odebraniu ich 

przedstawicielom przepustek do 

Parlamentu; zaleca również podjęcie 

wszelkich niezbędnych kroków, by 

wykreślić te firmy z rejestru służącego 

przejrzystości; 

Or. en 

 

Poprawka  644 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, aby 

75. potępia fakt, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, by 
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poważnie zastanowić się nad wykreśleniem 

tych firm z rejestru służącego 

przejrzystości; 

zabronić tym firmom wstępu do 

Parlamentu oraz aby poważnie zastanowić 

się nad wykreśleniem tych firm z rejestru 

służącego przejrzystości, powołując się na 

naruszenie lit. f kodeksu postępowania 

znajdującego się w załączniku III 

porozumienia międzynarodowego w 

sprawie rejestru służącego przejrzystości; 

wzywa Komisję, by pilnie zaostrzyła 

postanowienia tego kodeksu, aby stworzyć 

możliwość nakładania kar na organizacje 

lobbujące w instytucjach UE, jednak nie 

w pełni współpracujące z tymi ostatnimi w 

kwestiach istotnych dla tworzenia polityki 

UE lub interesu publicznego; wyraża 

również ubolewanie z powodu niewielkiej 

współpracy (a w niektórych przypadkach 

wręcz braku współpracy) ze strony państw 

członkowskich, Rady i częściowo Komisji, 

pomimo publicznych zapewnień, że jest 

inaczej; 

Or. en 

 

Poprawka  645 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, aby 

poważnie zastanowić się nad 

wykreśleniem tych firm z rejestru 

służącego przejrzystości; 

75. przypomina, że 18 przedsiębiorstw 

wielonarodowych, w tym kilka mających 

większą widoczność w społeczeństwie i 

wyższą odpowiedzialność społeczną, 

zostało zaproszonych do przedyskutowania 

z członkami komisji kwestii 

międzynarodowego planowania 

podatkowego; zwraca uwagę, że niektóre z 

tych przedsiębiorstw są kontrolowane 

przez Komisję Europejską; wyraża 

ubolewanie z powodu faktu, że pomimo 

wielokrotnych apeli tylko 4 z tych 

przedsiębiorstw zgodziły się wystąpić przed 

komisją1; zwraca się zatem by wykreślić 
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pozostałe 14 przesiębiorstw1a z rejestru 

służącego przejrzystości oraz traktować je 

jak podmioty niechętne do współpracy z 

Parlamentem Europejskim; 

 __________________ 

 1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc i Total 

S.A. 

 1a Amazon.co.uk Ltd, Amazon S.a.r.l, 

Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank 

Group, Coca-Cola Company, Facebook, 

Fiat Chrystler Automobiles, Google, 

HSBC Bank plc, IKEA, Mc Donald’s 

Corporation, Philip Morris, Walmart, 

Walt Disney Company. 

Or. en 

 

Poprawka  646 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, aby 

poważnie zastanowić się nad wykreśleniem 

tych firm z rejestru służącego 

przejrzystości; 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, aby 

właściwe organy rozważyły możliwość 

pozbawienia przedmiotowych 

przedsiębiorstw wstępu do budynków 

Parlamentu oraz aby poważnie zastanowić 

się nad korektą obowiązków 

wymienionych w kodeksie postępowania 

dla organizacji zawartym w rejestrze 

służącym przejrzystości, jeśli chodzi o 

współpracę z komisjami Parlamentu 

Europejskiego i innymi organami 

politycznymi; 

 __________________ 

 1 Kodeks postępowania w załączniku III 

porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
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2014 r. w sprawie rejetru służącego 

przejrzystości 

Or. en 

 

Poprawka  647 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, aby 

poważnie zastanowić się nad 

wykreśleniem tych firm z rejestru 

służącego przejrzystości; 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; uważa zatem, iż konieczny 

jest przegląd porozumienia między 

Parlamentem Europejskim a Komisją 

Europejską dotyczącego rejestru 

służącego przejrzystości dla organizacji i 

osób samozatrudnionych 

zaangażowanych w tworzenie polityki UE 

i jej wdrażanie, aby zdefiniować ramy 

działania w przypadku organizacji 

zarejestrowanych w rejestrze 

przejrzystości nieudzielających 

konstruktywnych odpowiedzi na wnioski 

Parlamentu Europejskiego o informacje; 

Or. en 

 

Poprawka  648 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 
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do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, aby 

poważnie zastanowić się nad 

wykreśleniem tych firm z rejestru 

służącego przejrzystości; 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zachęca instytucje Unii, by 

przez okres co najmniej dwóch lat nie 

wydawały zgody na wstęp do ich 

pomieszczeń przedstawicielom interesów i 

kierownictwa tych korporacji; 

Or. fr 

 

Poprawka  649 

Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, aby 

poważnie zastanowić się nad wykreśleniem 

tych firm z rejestru służącego 

przejrzystości; 

75. ubolewa i uważa za niemożliwe do 

zaakceptowania, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, aby 

poważnie zastanowić się nad wykreśleniem 

tych firm z rejestru służącego 

przejrzystości; 

Or. hu 

 

Poprawka  650 

Marian Harkin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, aby 

75. ubolewa, że pomimo ponawianych 

zaproszeń szereg korporacji 

wielonarodowych nie wykorzystało okazji 

do przedyskutowania z członkami komisji 

kwestii międzynarodowego planowania 

podatkowego; zaleca w związku z tym, 
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poważnie zastanowić się nad wykreśleniem 

tych firm z rejestru służącego 

przejrzystości; 

biorąc pod uwagę ich odmowę współpracy 

z oficjalną komisją Parlamentu 

Europejskiego, aby poważnie zastanowić 

się nad czasowym wykreśleniem tych firm 

z rejestru służącego przejrzystości; 

Or. en 

 

Poprawka  651 

Sirpa Pietikäinen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 75a. wzywa do zbadania roli instytucji 

finansowych we wspieraniu szkodliwych 

praktyk podatkowych; 

Or. en 

 

Poprawka  652 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 75a. biorąc pod uwagę, że Parlament 

aktualnie nie posiada uprawnień do 

prowadzenia dochodzenia, wzywa Komisję 

i Radę Europejską do poczynienia 

postępów w związku z wnioskiem 

dotyczącym rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego w sprawie szczegółowych 

przepisów regulujących egzekwowanie 

przez Parlament Europejski jego prawa do 

prowadzenia dochodzeń 2009/2212(INL), 

aby dać Parlamentowi Europejskiemu 

autentyczne uprawnienia dochodzeniowe 

konieczne do wykonywania jego prawa do 

prowadzenia dochodzeń; 
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Or. en 

 

Poprawka  653 

Marian Harkin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 75 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 75a. zachęca wszystkie państwa 

członkowskie do podpisania ustawy o 

wypełnianiu obowiązków podatkowych w 

stosunku do rachunków posiadanych za 

granicą 2010 r. (FACTA); 

Or. en 

 

Poprawka  654 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł jedenasty 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Współpraca i koordynacja w odniesieniu 

do interpretacji prawa podatkowego 

Współpraca i koordynacja w odniesieniu 

do interpretacji indywidualnej prawa 

podatkowego 

Or. en 

 

Poprawka  655 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 
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Projekt rezolucji Poprawka 

76. wzywa Radę do przyjęcia do końca 

2015 r. wniosku ustawodawczego z marca 

2015 r. zmieniającego dyrektywę 

2011/16/UE w zakresie obowiązkowej 

automatycznej wymiany informacji w 

dziedzinie opodatkowania, która 

przewiduje wspólne przepisy dotyczące 

rejestracji i automatycznej wymiany 

informacji na temat interpretacji prawa 

podatkowego oraz przepisy umożliwiające 

Komisji skuteczne monitorowanie ich 

wdrożenia przez państwa członkowskie; 

76. wzywa Radę do przyjęcia do końca 

2015 r. stanowiska Parlamentu 

Europejskiego w formie przegłosowanej w 

dyrektywie w sprawie praw 

przysługujących akcjonariuszom w lipcu 

2015 r. zgodnie z którą państwa 

członkowskie nakładają na każdy organ 

wydający obowiązek ujawnienia 

zasadniczych elementów i informacji 

dotyczących interpretacji indywidualnych 

prawa podatkowego, oddzielnie dla 

każdego państwa członkowskiego i 

państwa trzeciego, w którym dane 

przedsiębiorstwo ma spółki zależne; 

wzywa Radę, by upoważniła Komisję do 

zadecydowania, w drodze aktów 

delegowanych, o formacie i treści 

publikacji; . wzywa Komisje i państwa 

członkowskie, aby unikały tworzenia 

nowych luk prawnych przez uchylenie 

dyrektywy UE w sprawie opodatkowania 

dochodów z oszczędności; 

Or. en 

 

Poprawka  656 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. wzywa Radę do przyjęcia do końca 

2015 r. wniosku ustawodawczego z marca 

2015 r. zmieniającego dyrektywę 

2011/16/UE w zakresie obowiązkowej 

automatycznej wymiany informacji w 

dziedzinie opodatkowania, która 

przewiduje wspólne przepisy dotyczące 

rejestracji i automatycznej wymiany 

informacji na temat interpretacji prawa 

podatkowego oraz przepisy umożliwiające 

76. wzywa Radę do przyjęcia do końca 

2015 r. wniosku ustawodawczego z marca 

2015 r. zmieniającego dyrektywę 

2011/16/UE w zakresie obowiązkowej 

automatycznej wymiany informacji w 

dziedzinie opodatkowania, która 

przewiduje wspólne przepisy dotyczące 

rejestracji i automatycznej wymiany 

informacji na temat interpretacji prawa 

podatkowego oraz przepisy umożliwiające 
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Komisji skuteczne monitorowanie ich 

wdrożenia przez państwa członkowskie; 

Komisji skuteczne monitorowanie ich 

wdrożenia przez państwa członkowskie; 

nalega, by wymiana informacji na temat 

interpretacji prawa podatkowego była 

powszechnie dostępna w centralnym 

rejestrze Komisji oraz by podlegające 

wymianie interpretacje obejmowały 

wszystkie obowiązujące interpretacje 

indywidualne prawa podatkowego w 

momencie wejścia w życie dyrektywy; 

Or. en 

 

Poprawka  657 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. wzywa Radę do przyjęcia do końca 

2015 r. wniosku ustawodawczego z marca 

2015 r. zmieniającego dyrektywę 

2011/16/UE w zakresie obowiązkowej 

automatycznej wymiany informacji w 

dziedzinie opodatkowania, która 

przewiduje wspólne przepisy dotyczące 

rejestracji i automatycznej wymiany 

informacji na temat interpretacji prawa 

podatkowego oraz przepisy umożliwiające 

Komisji skuteczne monitorowanie ich 

wdrożenia przez państwa członkowskie; 

76. wzywa Radę do przyjęcia do końca 

2015 r. wniosku ustawodawczego z marca 

2015 r. zmieniającego dyrektywę 

2011/16/UE w zakresie obowiązkowej 

automatycznej wymiany informacji w 

dziedzinie opodatkowania, która 

przewiduje wspólne przepisy dotyczące 

rejestracji i automatycznej wymiany 

informacji na temat interpretacji prawa 

podatkowego oraz przepisy umożliwiające 

Komisji skuteczne monitorowanie ich 

wdrożenia przez państwa członkowskie; 

podkreśla, że sama ilość interpretacji 

indywidualnych prawa podatkowego oraz 

fakt, że jest 28 państw członkowskich z 

różnymi językami i praktykami 

administracyjnymi sprawia, iż konieczne 

jest, by Komisja i państwa członkowskie 

opracowały innowacyjne sposoby radzenia 

sobie z tą różnorodnością, aby 

automatyczna wymiana informacji w Unii 

była prawdziwie skuteczna i pomocna;  

Or. en 
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Poprawka  658 

Morten Messerschmidt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. wzywa Radę do przyjęcia do końca 

2015 r. wniosku ustawodawczego z marca 

2015 r. zmieniającego dyrektywę 

2011/16/UE w zakresie obowiązkowej 

automatycznej wymiany informacji w 

dziedzinie opodatkowania, która 

przewiduje wspólne przepisy dotyczące 

rejestracji i automatycznej wymiany 

informacji na temat interpretacji prawa 

podatkowego oraz przepisy umożliwiające 

Komisji skuteczne monitorowanie ich 

wdrożenia przez państwa członkowskie; 

76. wzywa Radę do przyjęcia do końca 

2015 r. wniosku ustawodawczego z marca 

2015 r. zmieniającego dyrektywę 

2011/16/UE w zakresie obowiązkowej 

automatycznej wymiany informacji w 

dziedzinie opodatkowania, która 

przewiduje wspólne przepisy dotyczące 

rejestracji i automatycznej wymiany 

informacji na temat interpretacji prawa 

podatkowego oraz przepisy umożliwiające 

Komisji skuteczne monitorowanie ich 

wdrożenia przez państwa członkowskie; 

podkreśla, że szczególnie chronione 

informacje handlowe przekazywane przez 

przedsiębiorstwa muszą podlegać 

ochronie i w szerszym stopniu 

przestrzegać należy przepisów o ochronie 

danych; 

Or. en 

 

Poprawka  659 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. wzywa Radę do przyjęcia do końca 

2015 r. wniosku ustawodawczego z marca 

2015 r. zmieniającego dyrektywę 

2011/16/UE w zakresie obowiązkowej 

automatycznej wymiany informacji w 

dziedzinie opodatkowania, która 

przewiduje wspólne przepisy dotyczące 

rejestracji i automatycznej wymiany 

76. wzywa Radę do przyjęcia do końca 

2015 r. wniosku ustawodawczego z marca 

2015 r. zmieniającego dyrektywę 

2011/16/UE w zakresie obowiązkowej 

automatycznej wymiany informacji w 

dziedzinie opodatkowania (podkreśla, że 

informacje przekazywane przez 

przedsiębiorstwa, które stanowią 
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informacji na temat interpretacji prawa 

podatkowego oraz przepisy umożliwiające 

Komisji skuteczne monitorowanie ich 

wdrożenia przez państwa członkowskie; 

szczególnie chronione informacje 

handlowe, muszą podlegać ochronie, a 

przepisy o ochronie danych muszą być 

przestrzegane), która przewiduje wspólne 

przepisy dotyczące rejestracji i 

automatycznej wymiany informacji na 

temat interpretacji prawa podatkowego 

oraz przepisy umożliwiające Komisji 

skuteczne monitorowanie ich wdrożenia 

przez państwa członkowskie; 

Or. en 

 

Poprawka  660 

Petr Ježek 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. wzywa Radę do przyjęcia do końca 

2015 r. wniosku ustawodawczego z marca 

2015 r. zmieniającego dyrektywę 

2011/16/UE w zakresie obowiązkowej 

automatycznej wymiany informacji w 

dziedzinie opodatkowania, która 

przewiduje wspólne przepisy dotyczące 

rejestracji i automatycznej wymiany 

informacji na temat interpretacji prawa 

podatkowego oraz przepisy umożliwiające 

Komisji skuteczne monitorowanie ich 

wdrożenia przez państwa członkowskie; 

76. wzywa Radę do przyjęcia do końca 

2015 r. wniosku ustawodawczego z marca 

2015 r. zmieniającego dyrektywę 

2011/16/UE w zakresie obowiązkowej 

automatycznej wymiany informacji w 

dziedzinie opodatkowania, która 

przewiduje wspólne przepisy dotyczące 

rejestracji i automatycznej wymiany 

informacji na temat interpretacji prawa 

podatkowego oraz przepisy umożliwiające 

Komisji skuteczne monitorowanie ich 

wdrożenia przez państwa członkowskie; 

przypomina w związku z tym o znaczeniu 

umożliwienia Komisji dostępu do 

informacji wymienianych między 

państwami członkowskimi, tak by mogła 

ona dopilnować, by interpretacje 

indywidualne prawa podatkowego nie 

miały negatywnego wpływu na rynek 

wewnętrzny; 

Or. en 
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Poprawka  661 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. wzywa Radę do przyjęcia do końca 

2015 r. wniosku ustawodawczego z marca 

2015 r. zmieniającego dyrektywę 

2011/16/UE w zakresie obowiązkowej 

automatycznej wymiany informacji w 

dziedzinie opodatkowania, która 

przewiduje wspólne przepisy dotyczące 

rejestracji i automatycznej wymiany 

informacji na temat interpretacji prawa 

podatkowego oraz przepisy umożliwiające 

Komisji skuteczne monitorowanie ich 

wdrożenia przez państwa członkowskie; 

76. wzywa Radę do przyjęcia do końca 

2015 r. wniosku ustawodawczego z marca 

2015 r. zmieniającego dyrektywę 

2011/16/UE w zakresie obowiązkowej 

automatycznej wymiany informacji w 

dziedzinie opodatkowania, która 

przewiduje wspólne przepisy dotyczące 

rejestracji i automatycznej wymiany 

informacji na temat interpretacji prawa 

podatkowego oraz przepisy umożliwiające 

Komisji skuteczne monitorowanie ich 

wdrożenia przez państwa członkowskie; 

wzywa Radę do należytego uwzględnienia 

stanowiska Parlamentu Europejskiego w 

sprawie tego wniosku ustawodawczego; 

Or. de 

 

Poprawka  662 

Petr Ježek 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 76a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji dotyczący opracowania 

zabezpieczonego centralnego rejestru, 

gdzie mogą być rejestrowane informacje 

przekazywane w ramach niniejszej 

dyrektywy i wzywa Komisję do 

uzupełnienia jej wniosku przez 

opublikowanie, z troską o przejrzystość, 

rocznego sprawozdania streszczającego 

główne sprawy przechowywane w 

przyszłym zabezpieczonym centralnym 

rejestrze, w opisie których należy zawrzeć 

co najmniej następujące informacje: 
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 – nazwę podatnika i grupy; 

 – opis kwestii, których dotyczy dana 

interpretacja indywidualna prawa 

podatkowego, 

 – opis kryteriów zastosowanych w celu 

ustalenia cen transferowych w przypadku 

uzgodnienia indywidualnego dotyczącego 

cen transferowych, 

 – określenie państw członkowskich, 

których najprawdopodobniej może 

dotyczyć dana interpretacja lub 

uzgodnienie indywidualne, 

 – określenie wszelkich innych podatników 

(innych niż osoby fizyczne), na których 

dana interpretacja lub uzgodnienie 

indywidualne może mieć wpływ 

 W ten sposób Komisja musi zwrócić 

należytą uwagę na poufność w biznesie i 

tajemnicę handlową; 

Or. en 

 

Poprawka  663 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. zwraca się do państw członkowskich o 

wsparcie na wszystkich forach 

międzynarodowych automatycznej 

wymiany informacji pomiędzy 

administracjami podatkowymi jako 

nowego globalnego standardu; wzywa w 

szczególności Komisję, OECD i G20 do 

promowania tej inicjatywy za 

pośrednictwem najbardziej odpowiednich i 

skutecznych instrumentów w ramach 

wspólnych wysiłków na szczeblu 

światowym; 

77. zwraca się do państw członkowskich o 

wsparcie na wszystkich forach 

międzynarodowych automatycznej 

wymiany informacji pomiędzy 

administracjami podatkowymi jako 

nowego globalnego standardu; wzywa w 

szczególności Komisję, OECD i G20 do 

promowania tej inicjatywy za 

pośrednictwem najbardziej odpowiednich i 

skutecznych instrumentów w ramach 

wspólnych wysiłków na szczeblu 

światowym oraz dzięki elastyczności, jak 

na przykład okresy bez wymaganej 
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wzajemności, aby zagwarantować, że 

kraje rozwijające się będą w stanie 

uczestniczyć we wdrażaniu tego nowego 

standardu od samego początku; wzywa 

państwa członkowskie, by przewidziały w 

swoim prawie krajowym, by celowe 

naruszenie obowiązków sprawozdawczości 

lub celowe błędy w sprawozdawczości w 

ramach automatycznej wymiany 

informacji były traktowane jak 

przestępstwo; wzywa państwa 

członkowskie, by zobowiązały swoje 

krajowe instytucje finansowe do 

ustalania, od samego początku, miejsca 

zamieszkania wszystkich posiadaczy 

rachunków, aby zwiększyć skuteczność 

procesu gromadzenia informacji oraz by 

nie wprowadzać w procesie wdrażania 

mechanizmów automatycznej wymiany 

informacji nieuzasadnionej i szkodliwej 

dwuznaczności; apeluje także do państw 

członkowskich i Komisji o określenie i 

uwzględnienie w rozporządzeniu 

wykonawczym, nad którym Komisja 

obecnie pracuje w ramach procedury 

komitetowej, wymogów dotyczących 

kompleksowych, publicznych statystyk na 

temat automatycznej wymiany informacji 

w podziale na państwa członkowskie 

obejmujących okres od pierwszego roku 

funkcjonowania tego mechanizmu, w tym 

także zbiorcze statystyki za lata 2013–

2015, aby zapobiec systemom unikania 

opodatkowania;  

Or. en 

 

Poprawka  664 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. zwraca się do państw członkowskich o 

wsparcie na wszystkich forach 

77. zwraca się do państw członkowskich o 

wsparcie na wszystkich forach 
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międzynarodowych automatycznej 

wymiany informacji pomiędzy 

administracjami podatkowymi jako 

nowego globalnego standardu; wzywa w 

szczególności Komisję, OECD i G20 do 

promowania tej inicjatywy za 

pośrednictwem najbardziej odpowiednich i 

skutecznych instrumentów w ramach 

wspólnych wysiłków na szczeblu 

światowym; 

międzynarodowych automatycznej 

wymiany informacji pomiędzy 

administracjami podatkowymi jako 

nowego globalnego standardu; wzywa w 

szczególności Komisję, OECD i G20 do 

promowania tej inicjatywy za 

pośrednictwem najbardziej odpowiednich i 

skutecznych instrumentów w ramach 

wspólnych wysiłków na szczeblu 

światowym; zaleca, by informacje na 

temat interpretacji indywidualnych prawa 

podatkowego uwzględnić w globalnych 

standardach automatycznej wymiany 

informacji oraz by informacje te były 

publicznie dostępne; apeluje o podjęcie 

działań, aby zagwarantować, że 

automatyczna wymiana informacji stanie 

się prawdziwie globalnym narzędziem i w 

związku z tym narzędziem skutecznym 

dzięki przekazywaniu krajom 

rozwijającym w okresie początkowym 

informacji bez wymogu wzajemności, 

wspierając ich wysiłki na rzecz budowy 

potencjału pozwalającego na pełen udział 

w automatycznej wymianie informacji; 

Or. en 

 

Poprawka  665 

Krišjānis Kariņš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. zwraca się do państw członkowskich o 

wsparcie na wszystkich forach 

międzynarodowych automatycznej 

wymiany informacji pomiędzy 

administracjami podatkowymi jako 

nowego globalnego standardu; wzywa w 

szczególności Komisję, OECD i G20 do 

promowania tej inicjatywy za 

pośrednictwem najbardziej odpowiednich i 

skutecznych instrumentów w ramach 

wspólnych wysiłków na szczeblu 

77. zwraca się do państw członkowskich o 

wsparcie na wszystkich forach 

międzynarodowych automatycznej 

wymiany informacji pomiędzy 

administracjami podatkowymi jako 

nowego globalnego standardu; wzywa w 

szczególności Komisję, OECD i G20 do 

promowania tej inicjatywy za 

pośrednictwem najbardziej odpowiednich i 

skutecznych instrumentów w ramach 

wspólnych wysiłków na szczeblu 
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światowym; światowym; podkreśla, że automatyczna 

wymiana informacji w UE może odbywać 

się za pośrednictwem centralnego 

ogólnounijnego rejestru, do którego 

dostęp miałaby Komisja i właściwe 

władze; 

Or. en 

 

Poprawka  666 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. zwraca się do państw członkowskich o 

wsparcie na wszystkich forach 

międzynarodowych automatycznej 

wymiany informacji pomiędzy 

administracjami podatkowymi jako 

nowego globalnego standardu; wzywa w 

szczególności Komisję, OECD i G20 do 

promowania tej inicjatywy za 

pośrednictwem najbardziej odpowiednich i 

skutecznych instrumentów w ramach 

wspólnych wysiłków na szczeblu 

światowym; 

77. zwraca się do państw członkowskich o 

wsparcie na wszystkich forach 

międzynarodowych automatycznej 

wymiany informacji pomiędzy 

administracjami podatkowymi jako 

nowego globalnego standardu, z 

poświęceniem szczególnej uwagi kwestii 

ochrony poufnych informacji handlowych 

oraz pełnego przestrzegania zasad 

ochrony danych; wzywa w szczególności 

Komisję, OECD i G20 do promowania tej 

inicjatywy za pośrednictwem najbardziej 

odpowiednich i skutecznych instrumentów 

w ramach wspólnych wysiłków na 

szczeblu światowym; 

Or. en 

 

Poprawka  667 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. zwraca się do państw członkowskich o 

wsparcie na wszystkich forach 

77. zwraca się do państw członkowskich o 

wsparcie na wszystkich forach 
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międzynarodowych automatycznej 

wymiany informacji pomiędzy 

administracjami podatkowymi jako 

nowego globalnego standardu; wzywa w 

szczególności Komisję, OECD i G20 do 

promowania tej inicjatywy za 

pośrednictwem najbardziej odpowiednich i 

skutecznych instrumentów w ramach 

wspólnych wysiłków na szczeblu 

światowym; 

międzynarodowych automatycznej 

wymiany informacji pomiędzy 

administracjami podatkowymi jako 

nowego globalnego standardu; wzywa w 

szczególności Komisję, OECD i G20 do 

promowania tej inicjatywy za 

pośrednictwem najbardziej odpowiednich i 

skutecznych instrumentów w ramach 

wspólnych wysiłków na szczeblu 

światowym; uważa, że rozwiązanie 

wynikające z ustawy o wypełnianiu 

obowiązków podatkowych w stosunku do 

rachunków posiadanych za granicą 

(FACTA) dotyczące automatycznej 

wymiany informacji podatkowych 

powinno być uznane za nowy wymagający 

standard międzynarodowy dotyczący 

ujawniania informacji podatkowych; 

Or. en 

 

Poprawka  668 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Georgios 

Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. zwraca się do państw członkowskich o 

wsparcie na wszystkich forach 

międzynarodowych automatycznej 

wymiany informacji pomiędzy 

administracjami podatkowymi jako 

nowego globalnego standardu; wzywa w 

szczególności Komisję, OECD i G20 do 

promowania tej inicjatywy za 

pośrednictwem najbardziej odpowiednich i 

skutecznych instrumentów w ramach 

wspólnych wysiłków na szczeblu 

światowym; 

77. zwraca się do państw członkowskich o 

wsparcie na wszystkich forach 

międzynarodowych automatycznej 

wymiany informacji pomiędzy 

administracjami podatkowymi jako 

nowego globalnego standardu; wzywa w 

szczególności Komisję, OECD i G20 do 

promowania tej inicjatywy za 

pośrednictwem najbardziej odpowiednich i 

skutecznych instrumentów w ramach 

wspólnych wysiłków na szczeblu 

światowym; aby taka automatyczna 

wymiana informacji była skuteczna, 

wzywa również do utworzenia systemu 

wspólnego europejskiego numeru 

identyfikacji podatkowej; 
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Or. en 

 

Poprawka  669 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

77. zwraca się do państw członkowskich o 

wsparcie na wszystkich forach 

międzynarodowych automatycznej 

wymiany informacji pomiędzy 

administracjami podatkowymi jako 

nowego globalnego standardu; wzywa w 

szczególności Komisję, OECD i G20 do 

promowania tej inicjatywy za 

pośrednictwem najbardziej odpowiednich i 

skutecznych instrumentów w ramach 

wspólnych wysiłków na szczeblu 

światowym; 

77. zwraca się do państw członkowskich o 

wsparcie na wszystkich forach 

międzynarodowych automatycznej 

wymiany informacji pomiędzy 

administracjami podatkowymi jako 

nowego globalnego standardu; wzywa w 

szczególności Komisję, OECD i G20 do 

promowania tej inicjatywy za 

pośrednictwem najbardziej odpowiednich i 

skutecznych instrumentów w ramach 

wspólnych wysiłków na szczeblu 

światowym; ja na przykład konwencji o 

współpracy administracyjnej w sprawach 

podatkowych; 

Or. en 

Poprawka  670 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 77 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 77a. wzywa państwa członkowskie, by 

zobowiązały swoje krajowe instytucje 

finansowe do ustalania, od samego 

początku, miejsca zamieszkania 

wszystkich posiadaczy rachunków, aby 

zwiększyć skuteczność procesu 

gromadzenia informacji oraz by nie 

wprowadzać w procesie wdrażania 

mechanizmów automatycznej wymiany 

informacji nieuzasadnionej i szkodliwej 

dwuznaczności; apeluje także do państw 
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członkowskich i Komisji o określenie i 

uwzględnienie w rozporządzeniu 

wykonawczym, nad którym Komisja 

obecnie pracuje w ramach procedury 

komitetowej, wymogów dotyczących 

kompleksowych, publicznych statystyk na 

temat automatycznej wymiany informacji 

w podziale na państwa członkowskie, 

obejmujących okres od pierwszego roku 

funkcjonowania tego mechanizmu, w tym 

także zbiorcze statystyki za lata 2013–

2013, aby zapobiec systemom unikania 

opodatkowania; 
 

Or. en 

 

Poprawka  671 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. zwraca się do państw członkowskich o 

zastanowienie się nad przygotowywaniem 

interpretacji prawa podatkowego o 

charakterze transgranicznym – w 

szczególności w przypadku kwestii 

dotyczących ustalania cen transferowych 

– we współpracy ze wszystkimi 

zainteresowanymi państwami, nad 

automatyczną wymianą informacji 
pomiędzy właściwymi organami oraz nad 

wspólnym przeprowadzaniem wszystkich 

działań krajowych, których celem jest 

ograniczenie unikania opodatkowania i 

erozji bazy podatkowej w UE, w tym 

audytów, przy należytym uwzględnieniu 

doświadczeń z realizacji programu 

Fiscalis 2020; ponownie zauważa, że 

podstawowe elementy wszystkich 

interpretacji, które mają wpływ na inne 

państwa członkowskie, powinny nie tylko 

być przekazywane administracjom 

podatkowym i Komisji, ale również 

78. zwraca się do państw członkowskich o 

zastanowienie się nad automatyczną 

wymianą istotnych informacji dotyczących 
interpretacji prawa podatkowego o 

charakterze transgranicznym pomiędzy 

krajowymi administracjami podatkowymi 

i Komisją; podkreśla, że podstawowe 

elementy wszystkich interpretacji, które 

mają wpływ na inne państwa 

członkowskie, powinny być przedmiotem 

wymiany między właściwymi 

administracjami podatkowymi i Komisją; 
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przedstawiane w przygotowywanych przez 

korporacje wielonarodowe 

sprawozdaniach w odniesieniu do 

poszczególnych państw; 

Or. en 

 

Poprawka  672 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. zwraca się do państw członkowskich o 

zastanowienie się nad przygotowywaniem 

interpretacji prawa podatkowego o 

charakterze transgranicznym – w 

szczególności w przypadku kwestii 

dotyczących ustalania cen transferowych – 

we współpracy ze wszystkimi 

zainteresowanymi państwami, nad 

automatyczną wymianą informacji 

pomiędzy właściwymi organami oraz nad 

wspólnym przeprowadzaniem wszystkich 

działań krajowych, których celem jest 

ograniczenie unikania opodatkowania i 

erozji bazy podatkowej w UE, w tym 

audytów, przy należytym uwzględnieniu 

doświadczeń z realizacji programu Fiscalis 

2020; ponownie zauważa, że podstawowe 

elementy wszystkich interpretacji, które 

mają wpływ na inne państwa 

członkowskie, powinny nie tylko być 

przekazywane administracjom 

podatkowym i Komisji, ale również 

przedstawiane w przygotowywanych przez 

korporacje wielonarodowe 

sprawozdaniach w odniesieniu do 

poszczególnych państw; 

78. zwraca się do państw członkowskich o 

zastanowienie się nad przygotowywaniem 

interpretacji prawa podatkowego o 

charakterze transgranicznym – w 

szczególności w przypadku kwestii 

dotyczących ustalania cen transferowych – 

we współpracy ze wszystkimi 

zainteresowanymi państwami, nad 

automatyczną, kompleksową i 

natychmiastową wymianą informacji 

pomiędzy właściwymi organami oraz nad 

wspólnym przeprowadzaniem wszystkich 

działań krajowych, których celem jest 

ograniczenie unikania opodatkowania i 

erozji bazy podatkowej w UE, w tym 

audytów, przy należytym uwzględnieniu 

doświadczeń z realizacji programu Fiscalis 

2020; 

Or. de 
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Poprawka  673 

Tom Vandenkendelaere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. zwraca się do państw członkowskich o 

zastanowienie się nad przygotowywaniem 

interpretacji prawa podatkowego o 

charakterze transgranicznym – w 

szczególności w przypadku kwestii 

dotyczących ustalania cen transferowych – 

we współpracy ze wszystkimi 

zainteresowanymi państwami, nad 

automatyczną wymianą informacji 

pomiędzy właściwymi organami oraz nad 

wspólnym przeprowadzaniem wszystkich 

działań krajowych, których celem jest 

ograniczenie unikania opodatkowania i 

erozji bazy podatkowej w UE, w tym 

audytów, przy należytym uwzględnieniu 

doświadczeń z realizacji programu Fiscalis 

2020; ponownie zauważa, że podstawowe 

elementy wszystkich interpretacji, które 

mają wpływ na inne państwa 

członkowskie, powinny nie tylko być 

przekazywane administracjom 

podatkowym i Komisji, ale również 

przedstawiane w przygotowywanych przez 

korporacje wielonarodowe 

sprawozdaniach w odniesieniu do 

poszczególnych państw; 

78. zwraca się do państw członkowskich o 

zastanowienie się nad przygotowywaniem 

interpretacji prawa podatkowego o 

charakterze transgranicznym – w 

szczególności w przypadku kwestii 

dotyczących ustalania cen transferowych – 

we współpracy ze wszystkimi 

zainteresowanymi państwami, nad 

automatyczną wymianą informacji 

pomiędzy właściwymi organami oraz nad 

wspólnym przeprowadzaniem wszystkich 

działań krajowych, których celem jest 

ograniczenie unikania opodatkowania i 

erozji bazy podatkowej w UE, w tym 

audytów, przy należytym uwzględnieniu 

doświadczeń z realizacji programu Fiscalis 

2020; ponownie zauważa, że podstawowe 

elementy wszystkich interpretacji, które 

mają wpływ na inne państwa 

członkowskie, powinny być przekazywane 

administracjom podatkowym i Komisji; 

 

Or. en 

 

Poprawka  674 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 
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Projekt rezolucji Poprawka 

78. zwraca się do państw członkowskich o 

zastanowienie się nad przygotowywaniem 

interpretacji prawa podatkowego o 

charakterze transgranicznym – w 

szczególności w przypadku kwestii 

dotyczących ustalania cen transferowych – 

we współpracy ze wszystkimi 

zainteresowanymi państwami, nad 

automatyczną wymianą informacji 

pomiędzy właściwymi organami oraz nad 

wspólnym przeprowadzaniem wszystkich 

działań krajowych, których celem jest 

ograniczenie unikania opodatkowania i 

erozji bazy podatkowej w UE, w tym 

audytów, przy należytym uwzględnieniu 

doświadczeń z realizacji programu Fiscalis 

2020; ponownie zauważa, że podstawowe 

elementy wszystkich interpretacji, które 

mają wpływ na inne państwa 

członkowskie, powinny nie tylko być 

przekazywane administracjom 

podatkowym i Komisji, ale również 

przedstawiane w przygotowywanych przez 

korporacje wielonarodowe sprawozdaniach 

w odniesieniu do poszczególnych państw; 

78. wzywa państwa członkowskie do 

zastanowienia się nad przygotowywaniem 

interpretacji prawa podatkowego o 

charakterze transgranicznym – w 

szczególności w przypadku kwestii 

dotyczących ustalania cen transferowych – 

we współpracy z administracjami 

podatkowymi wszystkich 

zainteresowanych państw, nad 

automatyczną wymianą informacji 

pomiędzy właściwymi organami oraz nad 

wspólnym przeprowadzaniem wszystkich 

działań krajowych, których celem jest 

ograniczenie unikania opodatkowania i 

erozji bazy podatkowej w UE, w tym 

audytów, przy należytym uwzględnieniu 

doświadczeń z realizacji programu Fiscalis 

2020; ponownie zauważa, że podstawowe 

elementy wszystkich interpretacji, które 

mają wpływ na inne państwa 

członkowskie, powinny nie tylko być 

przekazywane administracjom 

podatkowym i Komisji, ale również 

przedstawiane w przygotowywanych przez 

korporacje wielonarodowe publicznych 

sprawozdaniach w odniesieniu do 

poszczególnych państw; 

Or. en 

 

Poprawka  675 

Luděk Niedermayer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. zwraca się do państw członkowskich o 

zastanowienie się nad przygotowywaniem 

interpretacji prawa podatkowego o 

charakterze transgranicznym – w 

szczególności w przypadku kwestii 

dotyczących ustalania cen transferowych – 

78. zwraca się do państw członkowskich o 

zastanowienie się nad tym, by interpretacje 

prawa podatkowego o charakterze 

transgranicznym – w szczególności w 

przypadku kwestii dotyczących ustalania 

cen transferowych – uwzględniały wpływ 
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we współpracy ze wszystkimi 

zainteresowanymi państwami, nad 

automatyczną wymianą informacji 

pomiędzy właściwymi organami oraz nad 

wspólnym przeprowadzaniem wszystkich 

działań krajowych, których celem jest 

ograniczenie unikania opodatkowania i 

erozji bazy podatkowej w UE, w tym 

audytów, przy należytym uwzględnieniu 

doświadczeń z realizacji programu Fiscalis 

2020; ponownie zauważa, że podstawowe 

elementy wszystkich interpretacji, które 

mają wpływ na inne państwa 

członkowskie, powinny nie tylko być 

przekazywane administracjom 

podatkowym i Komisji, ale również 

przedstawiane w przygotowywanych przez 

korporacje wielonarodowe 

sprawozdaniach w odniesieniu do 

poszczególnych państw; 

interpretacji na dochody podatkowe 

innych państw, nad automatyczną 

wymianą informacji pomiędzy właściwymi 

organami oraz nad wspólnym 

przeprowadzaniem wszystkich działań 

krajowych, których celem jest ograniczenie 

unikania opodatkowania i erozji bazy 

podatkowej w UE, w tym audytów, przy 

należytym uwzględnieniu doświadczeń z 

realizacji programu Fiscalis 2020; 

ponownie zauważa, że podstawowe 

elementy wszystkich interpretacji, które 

mają wpływ na inne państwa 

członkowskie, powinny nie tylko być 

przekazywane administracjom 

podatkowym i Komisji – należy również 

zadbać o to, by były one bardziej 

przejrzyste także dla ogółu społeczeństwa; 

Or. en 

 

Poprawka  676 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. zwraca się do państw członkowskich o 

zastanowienie się nad przygotowywaniem 

interpretacji prawa podatkowego o 

charakterze transgranicznym – w 

szczególności w przypadku kwestii 

dotyczących ustalania cen transferowych – 

we współpracy ze wszystkimi 

zainteresowanymi państwami, nad 

automatyczną wymianą informacji 

pomiędzy właściwymi organami oraz nad 

wspólnym przeprowadzaniem wszystkich 

działań krajowych, których celem jest 

ograniczenie unikania opodatkowania i 

erozji bazy podatkowej w UE, w tym 

audytów, przy należytym uwzględnieniu 

doświadczeń z realizacji programu Fiscalis 

78. zwraca się do państw członkowskich o 

zastanowienie się nad przygotowywaniem 

interpretacji prawa podatkowego o 

charakterze transgranicznym – w 

szczególności w przypadku kwestii 

dotyczących ustalania cen transferowych – 

we współpracy ze wszystkimi 

zainteresowanymi państwami, nad 

automatyczną wymianą informacji 

pomiędzy właściwymi organami oraz nad 

wspólnym przeprowadzaniem wszystkich 

działań krajowych, których celem jest 

ograniczenie unikania opodatkowania i 

erozji bazy podatkowej w UE, w tym 

audytów, przy należytym uwzględnieniu 

doświadczeń z realizacji programu Fiscalis 
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2020; ponownie zauważa, że podstawowe 

elementy wszystkich interpretacji, które 

mają wpływ na inne państwa 

członkowskie, powinny nie tylko być 

przekazywane administracjom 

podatkowym i Komisji, ale również 

przedstawiane w przygotowywanych przez 

korporacje wielonarodowe sprawozdaniach 

w odniesieniu do poszczególnych państw; 

2020; ponownie zauważa, że podstawowe 

elementy wszystkich interpretacji, które 

mają wpływ na inne państwa 

członkowskie, powinny nie tylko być 

przekazywane administracjom 

podatkowym i Komisji, ale również 

przedstawiane w przygotowywanych przez 

korporacje wielonarodowe publicznych 

sprawozdaniach w odniesieniu do 

poszczególnych państw; 

Or. en 

 

Poprawka  677 

Morten Messerschmidt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. zwraca się do państw członkowskich o 

zastanowienie się nad przygotowywaniem 

interpretacji prawa podatkowego o 

charakterze transgranicznym – w 

szczególności w przypadku kwestii 

dotyczących ustalania cen transferowych – 

we współpracy ze wszystkimi 

zainteresowanymi państwami, nad 

automatyczną wymianą informacji 

pomiędzy właściwymi organami oraz nad 

wspólnym przeprowadzaniem wszystkich 

działań krajowych, których celem jest 

ograniczenie unikania opodatkowania i 

erozji bazy podatkowej w UE, w tym 

audytów, przy należytym uwzględnieniu 

doświadczeń z realizacji programu Fiscalis 

2020; ponownie zauważa, że podstawowe 

elementy wszystkich interpretacji, które 

mają wpływ na inne państwa 

członkowskie, powinny nie tylko być 

przekazywane administracjom 

podatkowym i Komisji, ale również 

przedstawiane w przygotowywanych przez 

korporacje wielonarodowe sprawozdaniach 

w odniesieniu do poszczególnych państw; 

78. zwraca się do państw członkowskich o 

zastanowienie się nad przygotowywaniem 

interpretacji prawa podatkowego o 

charakterze transgranicznym – w 

szczególności w przypadku kwestii 

dotyczących ustalania cen transferowych – 

we współpracy ze wszystkimi 

zainteresowanymi państwami, nad 

automatyczną wymianą informacji 

pomiędzy właściwymi organami oraz nad 

wspólnym przeprowadzaniem wszystkich 

działań krajowych, których celem jest 

ograniczenie unikania opodatkowania i 

erozji bazy podatkowej w UE, w tym 

audytów, przy należytym uwzględnieniu 

doświadczeń z realizacji programu Fiscalis 

2020; ponownie zauważa, że podstawowe 

elementy wszystkich interpretacji, które 

mają wpływ na inne państwa 

członkowskie, powinny nie tylko być 

przekazywane administracjom 

podatkowym i Komisji, ale również 

przedstawiane w przygotowywanych przez 

korporacje wielonarodowe sprawozdaniach 

w odniesieniu do poszczególnych państw; 

podkreśla, że szczególnie chronione 
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informacje handlowe przekazywane przez 

przedsiębiorstwa muszą podlegać 

ochronie; w szerszym stopniu przestrzegać 

należy także przepisów o ochronie 

danych; 

Or. en 

 

Poprawka  678 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. zwraca się do państw członkowskich o 

zastanowienie się nad przygotowywaniem 

interpretacji prawa podatkowego o 

charakterze transgranicznym – w 

szczególności w przypadku kwestii 

dotyczących ustalania cen transferowych – 

we współpracy ze wszystkimi 

zainteresowanymi państwami, nad 

automatyczną wymianą informacji 

pomiędzy właściwymi organami oraz nad 

wspólnym przeprowadzaniem wszystkich 

działań krajowych, których celem jest 

ograniczenie unikania opodatkowania i 

erozji bazy podatkowej w UE, w tym 

audytów, przy należytym uwzględnieniu 

doświadczeń z realizacji programu Fiscalis 

2020; ponownie zauważa, że podstawowe 

elementy wszystkich interpretacji, które 

mają wpływ na inne państwa 

członkowskie, powinny nie tylko być 

przekazywane administracjom 

podatkowym i Komisji, ale również 

przedstawiane w przygotowywanych przez 

korporacje wielonarodowe sprawozdaniach 

w odniesieniu do poszczególnych państw; 

78. zwraca się do państw członkowskich o 

zastanowienie się nad przygotowywaniem 

interpretacji prawa podatkowego o 

charakterze transgranicznym – w 

szczególności w przypadku kwestii 

dotyczących ustalania cen transferowych – 

przy udziale wszystkich zainteresowanych 

państw oraz państw, których dotyczą te 

kwestie, nad automatyczną wymianą 

informacji pomiędzy właściwymi organami 

oraz nad wspólnym przeprowadzaniem 

wszystkich działań krajowych, których 

celem jest ograniczenie unikania 

opodatkowania i erozji bazy podatkowej w 

UE, w tym audytów, przy należytym 

uwzględnieniu doświadczeń z realizacji 

programu Fiscalis 2020; ponownie 

zauważa, że informacje na temat 

wszystkich interpretacji, które mają wpływ 

na inne państwa członkowskie, powinny 

nie tylko być przekazywane 

administracjom podatkowym i Komisji, ale 

również przedstawiane w 

przygotowywanych przez korporacje 

wielonarodowe sprawozdaniach w 

odniesieniu do poszczególnych państw; 

Or. en 
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Poprawka  679 

Barbara Kappel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram skutecznej kontroli wdrażania 

automatycznej wymiany informacji i w 

dłuższej perspektywie czasowej systemu 

izby rozrachunkowej, za pomocą której 

dokonywana będzie kontrola interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie; 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe; wzywa 

ponadto do przyjęcia ram skutecznej 

kontroli wdrażania automatycznej 

wymiany informacji; 

Or. de 

 

Poprawka  680 

Luděk Niedermayer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram skutecznej kontroli wdrażania 

automatycznej wymiany informacji i w 

dłuższej perspektywie czasowej systemu 

izby rozrachunkowej, za pomocą której 

dokonywana będzie kontrola interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram skutecznej kontroli wdrażania 

automatycznej wymiany informacji; 
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sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie; 

Or. en 

 

Poprawka  681 

Andreas Schwab 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram skutecznej kontroli wdrażania 

automatycznej wymiany informacji i w 

dłuższej perspektywie czasowej systemu 

izby rozrachunkowej, za pomocą której 

dokonywana będzie kontrola interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie; 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

relewantne interpretacje; wzywa ponadto 

do przyjęcia ram skutecznej kontroli 

wdrażania automatycznej wymiany 

informacji; 

 (Obecnie stworzenie takiej izby 

rozrachunkowej, za pomocą której 

dokonywana byłaby kontrola interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie, jest 

niewykonalne, ponieważ Komisja 

Europejska nie posiada właściwości 

organu podatkowego.) 

Or. de 

 

Poprawka  682 

Markus Ferber 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram skutecznej kontroli wdrażania 

automatycznej wymiany informacji i w 

dłuższej perspektywie czasowej systemu 

izby rozrachunkowej, za pomocą której 

dokonywana będzie kontrola interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie; 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa do stworzenia do 

dnia 31 grudnia 2016 r. bezpiecznej 

centralnej bazy danych, która ułatwi 

wymianę informacji między 

zaangażowanymi organami podatkowymi; 

 (Dostosowanie do projektu sprawozdania 

dotyczącego stanowiska w sprawie 

wniosku dotyczącego dyrektywy 

zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w 

zakresie obowiązkowej automatycznej 

wymiany informacji w dziedzinie 

opodatkowania (2015/0068 (CNS))) 

Or. de 

 

Poprawka  683 

Krišjānis Kariņš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram skutecznej kontroli wdrażania 

automatycznej wymiany informacji i w 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje w formie ogólnounijnego 

centralnego rejestru, który byłby dostępny 
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dłuższej perspektywie czasowej systemu 

izby rozrachunkowej, za pomocą której 

dokonywana będzie kontrola interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie; 

dla Komisji i właściwych organów; 

Or. en 

 

Poprawka  684 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram skutecznej kontroli wdrażania 

automatycznej wymiany informacji i w 

dłuższej perspektywie czasowej systemu 

izby rozrachunkowej, za pomocą której 

dokonywana będzie kontrola interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie; 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe; wzywa 

zatem również do rozszerzenia 

automatycznej wymiany informacji na 

wszystkie interpretacje; podkreśla jednak, 

że należy tego dokonać w taki sposób, by 

ogromna ilość gromadzonych informacji 

nie uniemożliwiała wykrywania 

autentycznie problematycznych 

przypadków; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram umożliwiających skuteczne wdrażanie 

automatycznej wymiany informacji, a w 

dłuższej perspektywie czasowej – 

wdrożenie zabezpieczonego centralnego 

rejestru umożliwiającego 

ewidencjonowanie i przechowywanie 

przekazanych przez państwa członkowskie 

informacji dotyczących interpretacji; 

stanowczo podkreśla kluczową rolę 

zaangażowania Komisji w proces 

gromadzenia i analizowania danych 

dotyczących interpretacji; 

Or. en 
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Poprawka  685 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram skutecznej kontroli wdrażania 

automatycznej wymiany informacji i w 

dłuższej perspektywie czasowej systemu 

izby rozrachunkowej, za pomocą której 

dokonywana będzie kontrola interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie; 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

Komisję do przygotowania wniosku 

dotyczącego rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa państwa 

członkowskie, by przewidziały okresowe 

przeglądy swoich interpretacji, które mają 

trwały charakter lub które obowiązują już 

od dłuższego czasu, aby zweryfikować w 

szczególności, czy stosuje się odpowiednie 

wartości referencyjne w kontekście 

obliczeń cen transferowych; wzywa 

Komisję do ustanowienia ram skutecznej 

kontroli wdrażania automatycznej 

wymiany informacji i w dłuższej 

perspektywie czasowej systemu izby 

rozrachunkowej, za pomocą której Komisja 

prowadzić będzie kontrolę interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie; 

Or. en 

 

Poprawka  686 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 
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nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram skutecznej kontroli wdrażania 

automatycznej wymiany informacji i w 

dłuższej perspektywie czasowej systemu 

izby rozrachunkowej, za pomocą której 

dokonywana będzie kontrola interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie; 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram skutecznej kontroli wdrażania 

automatycznej wymiany informacji i w 

dłuższej perspektywie czasowej – do 

ewentualnego ustanowienia niezależnej 

agencji ds. konkurencji podatkowej, za 

pośrednictwem której dokonywana będzie 

kontrola interpretacji prawa podatkowego 

na szczeblu UE celem sprawdzenia, czy 

mają one szkodliwy wpływ na inne 

państwa członkowskie; 

Or. en 

 

Poprawka  687 

Tom Vandenkendelaere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram skutecznej kontroli wdrażania 

automatycznej wymiany informacji i w 

dłuższej perspektywie czasowej systemu 

izby rozrachunkowej, za pomocą której 

dokonywana będzie kontrola interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie; 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje wydawane przez rząd lub 

organ podatkowy państwa członkowskiego 

lub jego terytorialne lub administracyjne 

jednostki niższego szczebla, w tym władze 

samorządowe, lub też w ich imieniu, 

niezależnie od tego, czy interpretacja 

prawa podatkowego ma charakter 

formalny, nieformalny, prawnie wiążący 

lub niewiążący oraz bez stosowania 

jakiegokolwiek progu dotyczącego MŚP; 

wzywa ponadto do powierzenia Komisji 

centralnej roli w procesie wymiany 

informacji dotyczących interpretacji 

umożliwiającej jej skuteczną kontrolę i 

ocenę wdrażania i stosowania 
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automatycznej wymiany informacji; 

zwraca się do Komisji o zbadanie, czy w 

dłuższej perspektywie czasowej wykonalne 

i pożądane byłoby utworzenie systemu 

izby rozrachunkowej, za pośrednictwem 

której prowadzona byłaby na szczeblu UE 

systematyczna kontrola praktyk z zakresu 

interpretacji prawa podatkowego pod 

kątem ich szkodliwego wpływu na inne 

państwa członkowskie; 

Or. en 

 

Poprawka  688 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram skutecznej kontroli wdrażania 

automatycznej wymiany informacji i w 

dłuższej perspektywie czasowej systemu 

izby rozrachunkowej, za pomocą której 

dokonywana będzie kontrola interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie; 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe; wzywa do 

przyjęcia ram skutecznej kontroli 

wdrażania automatycznej wymiany 

informacji i w dłuższej perspektywie 

czasowej systemu izby rozrachunkowej, za 

pomocą której dokonywana będzie 

kontrola interpretacji prawa podatkowego 

na szczeblu UE celem sprawdzenia, czy 

mają one szkodliwy wpływ na inne 

państwa członkowskie; 

Or. en 

 

Poprawka  689 

Emmanuel Maurel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 
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Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram skutecznej kontroli wdrażania 

automatycznej wymiany informacji i w 

dłuższej perspektywie czasowej systemu 

izby rozrachunkowej, za pomocą której 

dokonywana będzie kontrola interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie; 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram skutecznej kontroli wdrażania 

automatycznej wymiany informacji i – do 

2020 r. – systemu izby rozrachunkowej, za 

pomocą której dokonywana będzie 

kontrola interpretacji prawa podatkowego 

na szczeblu UE celem sprawdzenia, czy 

mają one szkodliwy wpływ na inne 

państwa członkowskie; 

Or. fr 

 

Poprawka  690 

Ulla Tørnæs 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram skutecznej kontroli wdrażania 

automatycznej wymiany informacji i w 

dłuższej perspektywie czasowej systemu 

izby rozrachunkowej, za pomocą której 

dokonywana będzie kontrola interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie; 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje, z należytym uwzględnieniem 

ochrony szczególnie chronionych 

informacji handlowych oraz z pełnym 

poszanowaniem wymogów w zakresie 

ochrony danych; wzywa ponadto do 

przyjęcia ram skutecznej kontroli 

wdrażania automatycznej wymiany 

informacji i w dłuższej perspektywie 

czasowej systemu izby rozrachunkowej, za 

pomocą której dokonywana będzie 

kontrola interpretacji prawa podatkowego 

na szczeblu UE celem sprawdzenia, czy 
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mają one szkodliwy wpływ na inne 

państwa członkowskie; 

Or. en 

 

Poprawka  691 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram skutecznej kontroli wdrażania 

automatycznej wymiany informacji i w 

dłuższej perspektywie czasowej systemu 

izby rozrachunkowej, za pomocą której 

dokonywana będzie kontrola interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie; 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram, które pozwalają skutecznie 

kontrolować i zapewniają wdrażanie 
automatycznej wymiany informacji, w tym 

w drodze odpowiednich sankcji, i w 

dłuższej perspektywie czasowej systemu 

izby rozrachunkowej, za pomocą której 

dokonywana będzie kontrola interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie; 

Or. en 

 

Poprawka  692 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 

79. podkreśla w związku z tym, że na inne 

państwa członkowskie wpływ mogą mieć 

nie tylko interpretacje transgraniczne, ale 
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również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram skutecznej kontroli wdrażania 

automatycznej wymiany informacji i w 

dłuższej perspektywie czasowej systemu 

izby rozrachunkowej, za pomocą której 

dokonywana będzie kontrola interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie; 

również i interpretacje krajowe, i wzywa 

zatem do rozszerzenia automatycznej 

wymiany informacji na wszystkie 

interpretacje; wzywa ponadto do przyjęcia 

ram, które umożliwiają skuteczną kontrolę 

wdrażania automatycznej wymiany 

informacji i zapewniają gromadzenie i 

publikację statystyk opracowanych w 

oparciu o informacje, które będą 

przedmiotem wymiany, a w dłuższej 

perspektywie czasowej – systemu izby 

rozrachunkowej, za pomocą której 

dokonywana będzie kontrola interpretacji 

prawa podatkowego na szczeblu UE celem 

sprawdzenia, czy mają one szkodliwy 

wpływ na inne państwa członkowskie; 

Or. en 

 

Poprawka  693 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 79a. uważa, że aby zwiększyć przejrzystość 

z myślą o obywatelach, Komisja powinna 

publikować roczne sprawozdania 

streszczające najważniejsze przypadki 

ujęte w bezpiecznej centralnej bazie 

danych; ponadto jest zdania, że Komisja 

powinna przy tym przestrzegać przepisów 

o poufności informacji określonych w 

dyrektywie w sprawie wzajemnej pomocy; 

 (Dostosowanie do projektu sprawozdania 

dotyczącego stanowiska w sprawie 

wniosku dotyczącego dyrektywy 

zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w 

zakresie obowiązkowej automatycznej 

wymiany informacji w dziedzinie 

opodatkowania (2015/0068 (CNS))) 

Or. de 
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Poprawka  694 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 79 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 79a. zwraca uwagę, że wnioski o 

upublicznienie informacji dotyczących 

interpretacji prawa podatkowego nie 

powinny szkodzić interesom handlowym, a 

podanie informacji do publicznej 

wiadomości powinno następować w 

sposób zapewniający pełne poszanowanie 

tajemnicy przedsiębiorstwa; wyraża w tym 

względzie wątpliwości, czy możliwa będzie 

anonimizacja danych dotyczących 

indywidualnych przypadków w sposób, 

który całkowicie uniemożliwi 

konkurentom identyfikację spółki, której 

dotyczy dana interpretacja; zwraca uwagę 

na ryzyko, że publikacja zbyt 

szczegółowych informacji na temat 

technik stosowanych przez poszczególne 

firmy, może stanowić dla innych spółek 

źródło inspiracji przy opracowywaniu 

nowych strategii unikania 

opodatkowania; popiera zatem 

rozwiązanie przewidujące publikację 

informacji na temat interpretacji w 

zbiorczej i skróconej formie; 

Or. en 

 

Poprawka  695 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

80. apeluje do Komisji o zastanowienie się skreślony 
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nad ustanowieniem wspólnych na 

szczeblu UE ram interpretacji prawa 

podatkowego, w tym wspólnych kryteriów, 

w szczególności: 

– wymogu określenia ich na podstawie 

rozległej analizy, przy współpracy 

wszystkich zainteresowanych stron i 

państw, 

 

– podawania ich do wiadomości 

publicznej, w pełnej albo w uproszczonej 

formie, przy pełnym poszanowaniu 

wymogów poufności, 

 

– równego traktowania i dostępności dla 

wszystkich podatników, 

 

– braku swobody uznania i zapewnienia 

pełnego przestrzegania obowiązujących 

przepisów podatkowych; 

 

Or. de 

 

Poprawka  696 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 – wprowadzenie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

80. apeluje do Komisji o zastanowienie się 

nad ustanowieniem wspólnych na szczeblu 

UE ram interpretacji prawa podatkowego, 

w tym wspólnych kryteriów, w 

szczególności: 

80. wzywa Komisję do użycia wszystkich 

narzędzi, jakie ma do dyspozycji, w celu 

upowszechniania praktyk z zakresu 

interpretacji podatkowych wydawanych w 

oparciu o ramy prawne i administracyjne, 

które znane są podatnikom, a także do 

zniechęcania do zawierania wszelkiego 

rodzaju nieformalnych porozumień 

podatkowych; apeluje do Komisji o 

zastanowienie się nad ustanowieniem 

wspólnych na szczeblu UE ram 

interpretacji prawa podatkowego – lub 

równoważnych środków, bez względu na 

to, pod jaką nazwą funkcjonują w 

państwach członkowskich – oraz 
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związanych z nimi odpowiednich 

procedur. Ramom tym powinno 

towarzyszyć ustanowienie europejskiej 

komisji ds. interpretacji prawa 

podatkowego, dysponującej 

uprawnieniami do wydawania wytycznych 

i koordynacji działań, która byłaby 

organem właściwym do orzekania, w 

drugiej instancji, w sprawie wszelkich 

wniosków o wydanie interpretacji prawa 

podatkowego. Wspólne kryteria dotyczące 

interpretacji prawa podatkowego powinny 

obejmować: 

Or. en 

 

Poprawka  697 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 – wprowadzenie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

80. apeluje do Komisji o zastanowienie się 

nad ustanowieniem wspólnych na szczeblu 

UE ram interpretacji prawa podatkowego, 

w tym wspólnych kryteriów, w 

szczególności: 

80. apeluje do Komisji o zastanowienie się 

nad ustanowieniem wspólnych na szczeblu 

UE ram w zakresie transgranicznych 

interpretacji prawa podatkowego, w tym 

wspólnych kryteriów, w szczególności: 

Or. en 

 

Poprawka  698 

Tom Vandenkendelaere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 – wprowadzenie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

80. apeluje do Komisji o zastanowienie się 

nad ustanowieniem wspólnych na 

szczeblu UE ram interpretacji prawa 

podatkowego, w tym wspólnych kryteriów, 

w szczególności: 

80. apeluje do Komisji o zaproponowanie 

wspólnych unijnych ram określających 

standardowe wymagania proceduralne 

dotyczące interpretacji prawa 

podatkowego, w tym: 
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Or. en 

 

Poprawka  699 

Luděk Niedermayer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 – tiret pierwsze 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– wymogu określenia ich na podstawie 

rozległej analizy, przy współpracy 

wszystkich zainteresowanych stron i 

państw, 

skreślone 

Or. en 

 

Poprawka  700 

Tom Vandenkendelaere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 – tiret pierwsze 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– wymogu określenia ich na podstawie 

rozległej analizy, przy współpracy 

wszystkich zainteresowanych stron i 

państw, 

– wymogu określenia ich na podstawie 

rozległej analizy, 

Or. en 

 

Poprawka  701 

Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, 

Romana Tomc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 – tiret pierwsze 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– wymogu określenia ich na podstawie 

rozległej analizy, przy współpracy 

– wymogu określenia ich na podstawie 

rozległej analizy, przy współpracy 
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wszystkich zainteresowanych stron i 

państw, 

wszystkich zainteresowanych stron i 

państw, w kontekście których można by 

przewidzieć wymóg złożenia przez 

wnioskodawcę oświadczenia 

wskazującego podstawy składanego przez 

niego wniosku oraz zawierającego jego 

uzasadnienie oraz wymóg uwzględnienia 

tego oświadczenia; 

Or. en 

 

Poprawka  702 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 – tiret pierwsze 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– wymogu określenia ich na podstawie 

rozległej analizy, przy współpracy 

wszystkich zainteresowanych stron i 

państw, 

– wymogu określenia ich na podstawie 

rozległej analizy, obejmującej m.in. wpływ 

interpretacji podatkowych na bazy 

podatkowe innych państw, przy 

współpracy wszystkich zainteresowanych 

stron i państw, 

Or. en 

 

Poprawka  703 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 – tiret pierwsze 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– wymogu określenia ich na podstawie 

rozległej analizy, przy współpracy 

wszystkich zainteresowanych stron i 

państw, 

– wymogu określenia ich na podstawie 

rozległej analizy skutków ubocznych, przy 

współpracy wszystkich zainteresowanych 

stron i państw, 

Or. en 
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Poprawka  704 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 – tiret drugie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– podawania ich do wiadomości 

publicznej, w pełnej albo w uproszczonej 

formie, przy pełnym poszanowaniu 

wymogów poufności, 

skreślone 

Or. en 

 

Poprawka  705 

Andreas Schwab 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 – tiret drugie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– podawania ich do wiadomości 

publicznej, w pełnej albo w uproszczonej 

formie, przy pełnym poszanowaniu 
wymogów poufności, 

– pełnego poszanowania wymogów 

poufności, 

Or. de 

 

Poprawka  706 

Tom Vandenkendelaere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 – tiret drugie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– podawania ich do wiadomości 

publicznej, w pełnej albo w uproszczonej 

formie, przy pełnym poszanowaniu 

wymogów poufności, 

– obowiązku publikowania wszystkich 

interpretacji prawa podatkowego w 

zanonimizowanej i skróconej wersji, przy 

pełnym poszanowaniu wymogów 

poufności,  

Or. en 
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Poprawka  707 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 – tiret drugie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– podawania ich do wiadomości 

publicznej, w pełnej albo w uproszczonej 

formie, przy pełnym poszanowaniu 

wymogów poufności, 

– podawania ich do wiadomości 

publicznej, przy pełnym poszanowaniu 

wymogów poufności, 

Or. en 

 

Poprawka  708 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 – tiret drugie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– podawania ich do wiadomości 

publicznej, w pełnej albo w uproszczonej 

formie, przy pełnym poszanowaniu 

wymogów poufności, 

– podawania do wiadomości publicznej, w 

zbiorczej albo w uproszczonej formie, przy 

pełnym poszanowaniu wymogów 

poufności, 

Or. en 

 

Poprawka  709 

Tom Vandenkendelaere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 – tiret drugie a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – obowiązku publikowania kryteriów 

wydawania, odmowy wydania i 

unieważniania interpretacji prawa 
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podatkowego, 

Or. en 

 

Poprawka  710 

Tom Vandenkendelaere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 – tiret trzecie a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – wymogu zatwierdzania decyzji w sprawie 

interpretacji przez co najmniej dwóch 

urzędników (wskazanych wewnętrznie lub 

przez strony trzecie), 

Or. en 

 

Poprawka  711 

Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 – tiret czwarte a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – stosowania przepisów unijnego prawa z 

zakresu pomocy państwa, które stanowią 

jedyny właściwy instrument umożliwiający 

odpowiednie zwalczanie stosowanej wśród 

państw członkowskich powszechnej 

praktyki przyciągania przedsiębiorstw 

wielonarodowych poprzez przyznawanie 

im szeroko zakrojonych ulg lub zwolnień 

podatkowych. Należy zatem utworzyć 

grupę zadaniową odpowiedzialną za 

monitorowanie zwrotów podatku oraz 

dodatkowych płatności podatkowych w 

przypadkach zabronionej pomocy 

państwa; 

Or. en 
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Poprawka  712 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 80a. wzywa – w związku z pracami 

prowadzonymi w celu usprawnienia 

przepisów podatkowych i ustanowienia 

bardziej rygorystycznych ram 

regulujących interpretacje prawa 

podatkowego oraz niezależnie od tych 

prac – Komisję i państwa członkowskie, by 

rozważyły możliwość sporządzenia wykazu 

spraw, których nie będzie można załatwić 

w drodze porozumień administracyjnych, 

lecz które trzeba będzie uregulować 

wyłącznie za pomocą przepisów; 

Or. en 

 

Poprawka  713 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Andreas 

Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 80b. apeluje o większą harmonizację 

praktyk administracyjnych w sprawach 

podatkowych w całej Unii; podkreśla, że 

harmonizacja ta powinna stanowić 

kwestię o priorytetowym znaczeniu, a 

pierwszy etap tego procesu stanowić 

mogłoby przyjęcie wspólnych wytycznych 

w sprawie wydawania interpretacji, przy 

czym proces harmonizacji musi iść jednak 

znacznie dalej i powinien opierać się na 

analizie porównawczej pozwalającej 

określić i promować dobre praktyki; 
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Or. en 

 

Poprawka  714 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 80a. zwraca się do Komisji o określenie 

wspólnych europejskich wytycznych 

dotyczących stosowania sformułowanej 

przez OECD zasady ceny rynkowej, 

mających na celu harmonizację 

stosowanych w państwach członkowskich 

UE praktyk ustalania cen transferowych 

w taki sposób, by zawierając 

porozumienia w sprawie ustalenia cen 

transferowych, administracje krajowe 

miały do dyspozycji narzędzia pozwalające 

im porównywać podobne 

przedsiębiorstwa, a nie tylko podobne 

transakcje; 

Or. en 

 

Poprawka  715 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 80b. zauważa niewydolność systemu 

wniosków o pomoc prawną jako 

instrumentu służącego zapewnianiu 

wzajemnej pomocy prawnej w kontaktach 

między organami sądowymi; wzywa 

Komisję do rozważenia wprowadzenia 

zaktualizowanych i zaawansowanych 

unijnych mechanizmów współpracy 

administracyjnej i sądowej przy 



 

PE567.781v02-00 164/220 AM\1075014PL.doc 

PL 

prowadzeniu dochodzeń w sprawach 

przestępstw podatkowych, korupcji, prania 

pieniędzy o charakterze transgranicznym 

oraz przy ściganiu tych przestępstw; 

podkreśla, że mechanizmy te powinny 

zapewniać bezpieczne, niezawodne i 

szybkie kanały komunikacji między 

organami sądowymi, a brak współpracy 

powinien skutkować nałożeniem sankcji; 

Or. en 

 

Poprawka  716 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 80a. uważa, że uczciwy i wydajny system 

podatkowy wymaga odpowiedniego 

poziomu przejrzystości i poufności; jest 

więc przekonany, że administracjom 

podatkowym państw członkowskich oraz, 

w stosownych przypadkach, Komisji 

należy zapewnić dostęp do informacji na 

temat beneficjentów ostatecznych 

wszelkich podmiotów prawnych lub 

interpretacji prawa podatkowego; 

Or. en 

 

Poprawka  717 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 80b. wzywa Komisję do korzystania 

między innymi z przepisów dyrektywy 

(UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania 

wykorzystywaniu systemu finansowego do 
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prania pieniędzy lub finansowania 

terroryzmu, w której „przestępstwa 

podatkowe” zaliczono do szeroko 

zdefiniowanej „działalności przestępczej”, 

w celu ustalania beneficjentów 

ostatecznych pewnych konkretnych 

podmiotów prawnych; 

Or. en 

 

Poprawka  718 

Emmanuel Maurel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 80a. wzywa Komisję do utworzenia 

scentralizowanego publicznego rejestru 

wszelkich legalnych wyjątków, zwolnień, 

odliczeń i ulg podatkowych dotyczących 

podatku od osób prawnych, wraz z 

ilościową oceną wpływu na budżet 

poszczególnych państw członkowskich; 

Or. fr 

 

Poprawka  719 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł dwunasty 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Wspólna skonsolidowana podstawa 

opodatkowania osób prawnych (CCCTB) 

Wspólna podstawa opodatkowania osób 

prawnych (CCTB) 

Or. en 

 

Poprawka  720 

Zdzisław Krasnodębski 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 81 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB), która nie tylko 

rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 

ustalania cen transferowych); 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  721 

Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

81. wyraża poparcie dla sformułowanego 

w planie działań zaproponowanym przez 

Komisję w dniu 17 czerwca 2015 r. 

zamiaru rozwiązania problemu unikania 

opodatkowania i promowania 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

podkreśla, że rynek europejski nie jest 

jednorodny oraz że krajowe rynki 

rozwijają się w różnym tempie i mają 
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obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB), która nie tylko 

rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 

ustalania cen transferowych); 

różne potrzeby; 

Or. en 

 

Poprawka  722 

Morten Messerschmidt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB), która nie tylko 

rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 

ustalania cen transferowych); 

81. wyraża poparcie dla planu działań 

zaproponowanego przez Komisję w dniu 

17 czerwca 2015 r., którego celem jest 

rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przedstawienia zmian 

ustawodawczych, które umożliwią 

ewentualne ustanowienie dobrowolnej 

ogólnounijnej wspólnej skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCCTB), która mogłaby przyczynić się do 

rozwiązania problemu systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, a 

także kwestii prowadzących do erozji bazy 

podatkowej na szczeblu europejskim (w 

szczególności kwestii ustalania cen 

transferowych); 

Or. en 
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Poprawka  723 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB), która nie tylko 

rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 

ustalania cen transferowych); 

81. wyraża przekonanie o potrzebie planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa do przeprowadzenia oceny wpływu 

zarówno CCCTB, jak i CCTB; 

Or. en 

 

Poprawka  724 

Marian Harkin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

81. wyraża poparcie dla planu działań 

zaproponowanego przez Komisję w dniu 

17 czerwca 2015 r., którego celem jest 

rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 
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prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB), która nie tylko 

rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 

ustalania cen transferowych); 

Or. en 

 

Poprawka  725 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB), która nie tylko 

rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 

ustalania cen transferowych); 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB), która nie tylko byłaby 

odpowiedzią na problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również na większość kwestii 

prowadzących do erozji bazy podatkowej 

na szczeblu europejskim (w szczególności 

kwestii ustalania cen transferowych); 

Or. en 
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Poprawka  726 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB), która nie tylko 

rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 

ustalania cen transferowych); 

81. wyraża pełne poparcie dla intencji 

zawartej w planie działań 

zaproponowanym przez Komisję w dniu 

17 czerwca 2015 r., którego celem jest 

rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB) zgodnie z 

wnioskiem dotyczącym CCCTB z 2011 r. 

wraz z poprawkami wprowadzonymi przez 

Parlament Europejski, która nie tylko 

rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 

ustalania cen transferowych); apeluje do 

Komisji, by nie opóźniała konsolidacji 

zysków i strat w zmienionym wniosku w 

sprawie CCCTB; wzywa Komisję do 

odstąpienia od planu zezwolenia 

korporacjom międzynarodowym na 

swobodne przenoszenie strat wewnątrz UE 

przed ich skonsolidowaniem, ponieważ 

prawdopodobnym skutkiem takich działań 

byłoby obniżenie efektywnej stawki 

podatku od korporacji międzynarodowych 

i potencjalne powstanie kolejnych luk 

umożliwiających agresywne 

wykorzystywanie przepisów do celów 

podatkowych; 

Or. en 
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Poprawka  727 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB), która nie tylko 

rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 

ustalania cen transferowych); 

81. wyraża poparcie dla planu działań 

zaproponowanego przez Komisję w dniu 

17 czerwca 2015 r., którego celem jest 

rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB) w oparciu o 

stanowisko Parlamentu Europejskiego z 

2012 r., która nie tylko rozwiązałaby 

problem systemów preferencyjnych i 

rozbieżności pomiędzy krajowymi 

systemami podatkowymi, ale również 

większość kwestii prowadzących do erozji 

bazy podatkowej na szczeblu europejskim 

(w szczególności kwestii ustalania cen 

transferowych); wzywa Komisję, by 

powstrzymała się od przedstawiania 

tymczasowego rozwiązania dotyczącego 

przenoszenia zysków i strat za granicę, 

gdyż może to odwrócić debatę polityczną i 

rozmowy techniczne od kwestii CCCTB; 

Or. en 

 

Poprawka  728 

Krišjānis Kariņš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 
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Projekt rezolucji Poprawka 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB), która nie tylko 

rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 

ustalania cen transferowych); 

81. odnotowuje plan działań 

zaproponowany przez Komisję w dniu 17 

czerwca 2015 r., którego celem jest 

rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

ogólnounijnej wspólnej skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCCTB), która nie tylko rozwiązałaby 

problem systemów preferencyjnych i 

rozbieżności pomiędzy krajowymi 

systemami podatkowymi, ale również 

większość kwestii prowadzących do erozji 

bazy podatkowej na szczeblu europejskim 

(w szczególności kwestii ustalania cen 

transferowych), bez uszczerbku dla 

suwerenności państw członkowskich w 

sprawach podatkowych; 

Or. en 

 

Poprawka  729 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do uwzględnienia 

zastrzeżeń przedstawionych przez niektóre 

zainteresowane strony i do starannego 

przygotowania zmian ustawodawczych, 
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skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB), która nie tylko 

rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 

ustalania cen transferowych); 

które umożliwią ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB), która nie tylko 

rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 

ustalania cen transferowych); 

Or. en 

 

Poprawka  730 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB), która nie tylko 

rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 

ustalania cen transferowych); 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przedstawienia 

skutecznych i wydajnych zmian 

ustawodawczych, które umożliwią szybkie 

ustanowienie ogólnounijnej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB), a na późniejszym etapie 

ogólnounijnej wspólnej skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCCTB) w oparciu o opracowane przez 

OECD międzynarodowe zasady ustalania 

cen transferowych, która nie tylko 

rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 
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ustalania cen transferowych); 

Or. en 

 

Poprawka  731 

Emmanuel Maurel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB), która nie tylko 

rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 

ustalania cen transferowych); 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB), która nie tylko 

rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 

ustalania cen transferowych); wzywa 

Komisję, by zrezygnowała z dobrowolnego 

podejścia do wprowadzania CCCTB, gdyż 

przyczyniłoby się ono tylko do większej 

złożoności administracji i osłabiłoby 

determinację w dążeniu do 

wyeliminowania praktyk agresywnego 

planowania podatkowego i 

manipulowania cenami transferowymi, 

Or. fr 

 

Poprawka  732 

Tom Vandenkendelaere 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 81 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB), która nie tylko 

rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 

ustalania cen transferowych); 

81. wyraża pełne poparcie dla planu 

działań zaproponowanego przez Komisję 

w dniu 17 czerwca 2015 r., którego celem 

jest rozwiązanie problemu unikania 

opodatkowania i promowanie 

sprawiedliwego i skutecznego 

opodatkowania osób prawnych w UE; 

wzywa Komisję do przyspieszenia 

prezentacji zmian ustawodawczych, które 

umożliwią szybkie ustanowienie 

obowiązkowej ogólnounijnej wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB) w odniesieniu do 

korporacji międzynarodowych, a z 

ewentualnym wyłączeniem MŚP, która nie 

tylko rozwiązałaby problem systemów 

preferencyjnych i rozbieżności pomiędzy 

krajowymi systemami podatkowymi, ale 

również większość kwestii prowadzących 

do erozji bazy podatkowej na szczeblu 

europejskim (w szczególności kwestii 

ustalania cen transferowych); 

Or. en 

 

Poprawka  733 

Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 81a. podkreśla, że należy wprowadzić 

wspólną minimalną stawkę podatkową dla 

Unii Europejskiej; 

Or. en 
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Poprawka  734 

Alain Lamassoure 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 81a. zachęca Komisję, by bezzwłocznie 

ponownie podjęła zakończone w 2011 r. 

prace nad wnioskiem w sprawie dyrektywy 

Rady ustawiającej CCCTB, uwzględniając 

nowe czynniki, które wystąpiły od tej pory, 

i włączając do wniosku najnowsze 

konkluzje z prac OECD, zwłaszcza normy 

wynikające z planu działań dotyczących 

erozji bazy podatkowej i przenoszenia 

zysków, aby umożliwić opracowanie wersji 

ujednoliconej w 2016 r.; 

Or. fr 

 

Poprawka  735 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 82 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

82. wzywa Komisję do włączenia do 

swoich wniosków przepisów mających 

wyjaśnić definicję inwestycji w badania i 

rozwój oraz stałego miejsca prowadzenia 

działalności zgodnie z zasadą treści 

ekonomicznej, obejmując również 

gospodarkę cyfrową; zwraca uwagę na 

znaczenie inwestycji w badania i rozwój i 

potrzebę ułatwiania, a nie hamowania 

inwestycji i wzrostu w gospodarce 

cyfrowej, co da rozwijającej się 

europejskiej gospodarce cyfrowej 

przewagę konkurencyjną nad innymi 

podmiotami w Stanach Zjednoczonych i na 

świecie; podkreśla jednocześnie, że należy 

zminimalizować przypadki nadużyć lub 

wykorzystywania takich systemów dzięki 

82. wzywa Komisję do włączenia do 

swoich wniosków przepisów mających 

wyjaśnić definicję inwestycji w badania i 

rozwój oraz stałego miejsca prowadzenia 

działalności zgodnie z zasadą treści 

ekonomicznej, obejmując również 

gospodarkę cyfrową; zwraca uwagę na 

znaczenie inwestycji w badania i rozwój i 

potrzebę ułatwiania, a nie hamowania 

inwestycji i wzrostu w gospodarce 

cyfrowej, co da rozwijającej się 

europejskiej gospodarce cyfrowej 

przewagę konkurencyjną nad innymi 

podmiotami w Stanach Zjednoczonych i na 

świecie; podkreśla, że dostępne dane 

wykazują, iż korzystne opodatkowanie 

dochodów z patentów nie przyczynia się 
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skoordynowaniu działań w państwach 

członkowskich i wspólnym standardom i 

definicjom tego, co kwalifikuje się jako 

promowanie badań i rozwoju; 

do zwiększenia innowacyjności, a może 

prowadzić do znacznej erozji bazy 

podatkowej w wyniku przenoszenia 

zysków; podkreśla jednocześnie, że należy 

zminimalizować przypadki nadużyć lub 

wykorzystywania takich systemów dzięki 

skoordynowaniu działań w państwach 

członkowskich i wspólnym standardom i 

definicjom tego, co kwalifikuje się jako 

promowanie badań i rozwoju; podkreśla, 

że tzw. zmodyfikowane podejście do 

metody wydatkowej w przypadku 

korzystnego opodatkowania dochodów z 

patentów, zalecane w inicjatywie BEPS, 

nie wystarczy, by dostatecznie ograniczyć 

problemy związane z korzystnym 

opodatkowaniem dochodów z patentów; 

Or. en 

 

Poprawka  736 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 82 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

82. wzywa Komisję do włączenia do 

swoich wniosków przepisów mających 

wyjaśnić definicję inwestycji w badania i 

rozwój oraz stałego miejsca prowadzenia 

działalności zgodnie z zasadą treści 

ekonomicznej, obejmując również 

gospodarkę cyfrową; zwraca uwagę na 

znaczenie inwestycji w badania i rozwój i 

potrzebę ułatwiania, a nie hamowania 

inwestycji i wzrostu w gospodarce 

cyfrowej, co da rozwijającej się 

europejskiej gospodarce cyfrowej 

przewagę konkurencyjną nad innymi 

podmiotami w Stanach Zjednoczonych i na 

świecie; podkreśla jednocześnie, że należy 

zminimalizować przypadki nadużyć lub 

wykorzystywania takich systemów dzięki 

82. wzywa Komisję do przedstawienia 

wniosków mających wyjaśnić definicję 

inwestycji w badania i rozwój oraz stałego 

miejsca prowadzenia działalności zgodnie 

z zasadą treści ekonomicznej, obejmując 

również gospodarkę cyfrową; zwraca 

uwagę na znaczenie inwestycji w badania i 

rozwój i potrzebę ułatwiania, a nie 

hamowania inwestycji i wzrostu w 

gospodarce cyfrowej, co da rozwijającej 

się europejskiej gospodarce cyfrowej 

przewagę konkurencyjną nad innymi 

podmiotami w Stanach Zjednoczonych i na 

świecie; podkreśla jednocześnie, że należy 

wyeliminować przypadki nadużyć lub 

wykorzystywania takich systemów dzięki 

skoordynowaniu działań w państwach 
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skoordynowaniu działań w państwach 

członkowskich i wspólnym standardom i 

definicjom tego, co kwalifikuje się jako 

promowanie badań i rozwoju; 

członkowskich; podkreśla, że prowadzona 

przez OECD inicjatywa BEPS nie idzie 

wystarczająco daleko, by dostatecznie 

ograniczyć problemy związane z 

korzystnym opodatkowaniem dochodów z 

patentów i innowacji, oraz wzywa Komisję 

do przedstawienia wniosku w sprawie 

wspólnych europejskich standardów i 

definicji tego, co kwalifikuje się jako 

promowanie badań i rozwoju, oraz w 

sprawie ujednolicenia stosowania 

korzystnego opodatkowania dochodów z 

patentów i innowacji; 

Or. en 

 

Poprawka  737 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 82 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 82a. zwraca uwagę na bardzo intensywną 

działalność i skrajną złożoność 

gospodarki cyfrowej, która dodatkowo 

utrudnia ustalenie lokalizacji działalności 

gospodarczej; podkreśla, że taki rozwój 

sytuacji stanowi większe wyzwanie dla 

organów podatkowych; w związku z tym 

wzywa Komisję do przedstawienia 

wniosku w sprawie odpowiednich ram 

opodatkowania gospodarki cyfrowej; 

Or. en 

 

Poprawka  738 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 83 
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Projekt rezolucji Poprawka 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 

ustalonych formuł mogłaby wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, aby 

uwzględnić ich specyfikę, w szczególności 

w odniesieniu do przedsiębiorstw 

cyfrowych; wzywa Komisję do dalszego 

poszukiwania konkretnych możliwości 

stworzenia takiego klucza podziału, aby – 

dla każdego sektora – można było 

przewidzieć wpływ na dochody podatkowe 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

ze strukturą jego gospodarki; podkreśla 

również, że CCCTB to pożyteczny sposób 

na zwalczanie erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków oraz stworzenie 

europejskiej wartości dodanej bez względu 

na to, czy dochody podatkowe mogłyby 

zostać częściowo wykorzystane jako nowe 

zasoby własne w budżecie UE, czy nie; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  739 

Marian Harkin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 83 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 

ustalonych formuł mogłaby wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, aby 

uwzględnić ich specyfikę, w szczególności 

w odniesieniu do przedsiębiorstw 

cyfrowych; wzywa Komisję do dalszego 

poszukiwania konkretnych możliwości 

stworzenia takiego klucza podziału, aby – 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 

ustalonych formuł mogłaby wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, aby 

uwzględnić ich specyfikę, w szczególności 

w odniesieniu do przedsiębiorstw 

cyfrowych; wzywa Komisję do dalszego 

poszukiwania konkretnych możliwości 

stworzenia takiego klucza podziału; 
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dla każdego sektora – można było 

przewidzieć wpływ na dochody podatkowe 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

ze strukturą jego gospodarki; podkreśla 

również, że CCCTB to pożyteczny sposób 

na zwalczanie erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków oraz stworzenie 

europejskiej wartości dodanej bez względu 

na to, czy dochody podatkowe mogłyby 

zostać częściowo wykorzystane jako nowe 

zasoby własne w budżecie UE, czy nie; 

Or. en 

 

Poprawka  740 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 83 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 

ustalonych formuł mogłaby wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, aby 

uwzględnić ich specyfikę, w szczególności 

w odniesieniu do przedsiębiorstw 

cyfrowych; wzywa Komisję do dalszego 

poszukiwania konkretnych możliwości 

stworzenia takiego klucza podziału, aby – 

dla każdego sektora – można było 

przewidzieć wpływ na dochody podatkowe 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

ze strukturą jego gospodarki; podkreśla 

również, że CCCTB to pożyteczny sposób 

na zwalczanie erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków oraz stworzenie 

europejskiej wartości dodanej bez względu 

na to, czy dochody podatkowe mogłyby 

zostać częściowo wykorzystane jako nowe 

zasoby własne w budżecie UE, czy nie; 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 

ustalonych formuł mogłaby wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, aby 

uwzględnić ich specyfikę, w szczególności 

w odniesieniu do przedsiębiorstw 

cyfrowych; wzywa Komisję do dalszego 

poszukiwania konkretnych możliwości 

stworzenia takiego klucza podziału, aby – 

dla każdego sektora – można było 

przewidzieć wpływ na dochody podatkowe 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

ze strukturą jego gospodarki; podkreśla 

również, że CCTB to pożyteczny sposób 

na zwalczanie erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków oraz stworzenie 

europejskiej wartości dodanej bez względu 

na to, czy dochody podatkowe mogłyby 

zostać częściowo wykorzystane jako nowe 

zasoby własne w budżecie UE, czy nie; 

Or. en 
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Poprawka  741 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 83 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 

ustalonych formuł mogłaby wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, aby 

uwzględnić ich specyfikę, w szczególności 

w odniesieniu do przedsiębiorstw 

cyfrowych; wzywa Komisję do dalszego 

poszukiwania konkretnych możliwości 

stworzenia takiego klucza podziału, aby – 

dla każdego sektora – można było 

przewidzieć wpływ na dochody podatkowe 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

ze strukturą jego gospodarki; podkreśla 

również, że CCCTB to pożyteczny sposób 

na zwalczanie erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków oraz stworzenie 

europejskiej wartości dodanej bez względu 

na to, czy dochody podatkowe mogłyby 

zostać częściowo wykorzystane jako nowe 

zasoby własne w budżecie UE, czy nie; 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 

ustalonych formuł mogłaby wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, aby 

uwzględnić ich specyfikę, w szczególności 

w odniesieniu do przedsiębiorstw 

cyfrowych; wzywa Komisję do dalszego 

poszukiwania konkretnych możliwości 

stworzenia takiego klucza podziału, aby – 

dla każdego sektora – można było 

przewidzieć wpływ na dochody podatkowe 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

ze strukturą jego gospodarki; podkreśla 

również, że CCCTB to pożyteczny sposób 

na zwalczanie erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków; 

Or. en 

 

Poprawka  742 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 83 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 
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ustalonych formuł mogłaby wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, aby 

uwzględnić ich specyfikę, w szczególności 

w odniesieniu do przedsiębiorstw 

cyfrowych; wzywa Komisję do dalszego 

poszukiwania konkretnych możliwości 

stworzenia takiego klucza podziału, aby – 

dla każdego sektora – można było 

przewidzieć wpływ na dochody podatkowe 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

ze strukturą jego gospodarki; podkreśla 

również, że CCCTB to pożyteczny sposób 

na zwalczanie erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków oraz stworzenie 

europejskiej wartości dodanej bez względu 

na to, czy dochody podatkowe mogłyby 

zostać częściowo wykorzystane jako nowe 

zasoby własne w budżecie UE, czy nie; 

ustalonych formuł mogłaby wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, aby 

uwzględnić ich specyfikę, w szczególności 

w odniesieniu do przedsiębiorstw 

cyfrowych; wzywa Komisję do dalszego 

poszukiwania konkretnych możliwości 

stworzenia takiego klucza podziału, aby – 

dla każdego sektora – można było 

przewidzieć wpływ na dochody podatkowe 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

ze strukturą jego gospodarki; wzywa 

Komisję przede wszystkim do upewnienia 

się, że metoda podziału według ustalonych 

formuł w jakiejkolwiek CCCTB nie 

nadaje szczególnego znaczenia 

wartościom niematerialnym, gdyż w 

przeciwnym wypadku erozja bazy 

podatkowej i przenoszenie zysków będzie 

się utrzymywać; podkreśla również, że 

CCCTB to pożyteczny sposób na 

zwalczanie erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków oraz stworzenie 

europejskiej wartości dodanej bez względu 

na to, czy dochody podatkowe mogłyby 

zostać częściowo wykorzystane jako nowe 

zasoby własne w budżecie UE, czy nie; 

Or. en 

 

Poprawka  743 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 83 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 

ustalonych formuł mogłaby wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, aby 

uwzględnić ich specyfikę, w szczególności 

w odniesieniu do przedsiębiorstw 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 

ustalonych formuł mogłaby wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, aby 

uwzględnić ich specyfikę, w szczególności 

w odniesieniu do przedsiębiorstw 
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cyfrowych; wzywa Komisję do dalszego 

poszukiwania konkretnych możliwości 

stworzenia takiego klucza podziału, aby – 

dla każdego sektora – można było 

przewidzieć wpływ na dochody podatkowe 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

ze strukturą jego gospodarki; podkreśla 

również, że CCCTB to pożyteczny sposób 

na zwalczanie erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków oraz stworzenie 

europejskiej wartości dodanej bez względu 

na to, czy dochody podatkowe mogłyby 

zostać częściowo wykorzystane jako nowe 

zasoby własne w budżecie UE, czy nie; 

cyfrowych; wzywa Komisję do uważnego 

rozpatrzenia stanowiska Parlamentu 

Europejskiego w sprawie CCCBT oraz do 

przyjęcia metody podziału według 

ustalonych formuł odzwierciedlającej 

realną działalność gospodarczą 

przedsiębiorstw i niefaworyzującej 

niesłusznie niektórych państw 

członkowskich; wzywa Komisję do 

dalszego poszukiwania konkretnych 

możliwości stworzenia takiego klucza 

podziału, aby – dla każdego sektora – 

można było przewidzieć wpływ na 

dochody podatkowe każdego państwa 

członkowskiego zgodnie ze strukturą jego 

gospodarki; podkreśla również, że CCCTB 

to pożyteczny sposób na zwalczanie erozji 

bazy podatkowej i przenoszenia zysków 

oraz stworzenie europejskiej wartości 

dodanej bez względu na to, czy dochody 

podatkowe mogłyby zostać częściowo 

wykorzystane jako nowe zasoby własne w 

budżecie UE, czy nie; 

Or. en 

 

Poprawka  744 

Morten Messerschmidt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 83 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 

ustalonych formuł mogłaby wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, aby 

uwzględnić ich specyfikę, w szczególności 

w odniesieniu do przedsiębiorstw 

cyfrowych; wzywa Komisję do dalszego 

poszukiwania konkretnych możliwości 

stworzenia takiego klucza podziału, aby – 

dla każdego sektora – można było 

przewidzieć wpływ na dochody podatkowe 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 

ustalonych formuł mogłaby wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, aby 

uwzględnić ich specyfikę, w szczególności 

w odniesieniu do przedsiębiorstw 

cyfrowych; wzywa Komisję do dalszego 

poszukiwania konkretnych możliwości 

stworzenia takiego klucza podziału, aby – 

dla każdego sektora – można było 

przewidzieć wpływ na dochody podatkowe 
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każdego państwa członkowskiego zgodnie 

ze strukturą jego gospodarki; podkreśla 

również, że CCCTB to pożyteczny sposób 

na zwalczanie erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków oraz stworzenie 

europejskiej wartości dodanej bez względu 

na to, czy dochody podatkowe mogłyby 

zostać częściowo wykorzystane jako nowe 

zasoby własne w budżecie UE, czy nie; 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

ze strukturą jego gospodarki; podkreśla 

również, że CCCTB może być 

pożytecznym sposobem na zwalczanie 

erozji bazy podatkowej i przenoszenia 

zysków oraz stworzenie europejskiej 

wartości dodanej bez względu na to, czy 

dochody podatkowe mogłyby zostać 

częściowo wykorzystane jako nowe zasoby 

własne w budżecie UE, czy nie; 

Or. en 

 

Poprawka  745 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 83 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 

ustalonych formuł mogłaby wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, aby 

uwzględnić ich specyfikę, w szczególności 

w odniesieniu do przedsiębiorstw 

cyfrowych; wzywa Komisję do dalszego 

poszukiwania konkretnych możliwości 

stworzenia takiego klucza podziału, aby – 

dla każdego sektora – można było 

przewidzieć wpływ na dochody podatkowe 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

ze strukturą jego gospodarki; podkreśla 

również, że CCCTB to pożyteczny sposób 

na zwalczanie erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków oraz stworzenie 

europejskiej wartości dodanej bez względu 

na to, czy dochody podatkowe mogłyby 

zostać częściowo wykorzystane jako nowe 

zasoby własne w budżecie UE, czy nie; 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 

ustalonych formuł musi wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, w 

szczególności aby uwzględnić ich 

specyfikę, w odniesieniu do 

przedsiębiorstw cyfrowych; wzywa 

Komisję do dalszego poszukiwania 

konkretnych możliwości stworzenia 

takiego klucza podziału, aby – dla każdego 

sektora – można było przewidzieć wpływ 

na dochody podatkowe każdego państwa 

członkowskiego zgodnie ze strukturą jego 

gospodarki; podkreśla również, że CCCTB 

to pożyteczny sposób na zwalczanie erozji 

bazy podatkowej i przenoszenia zysków 

oraz stworzenie europejskiej wartości 

dodanej bez względu na to, czy dochody 

podatkowe mogłyby zostać częściowo 

wykorzystane jako nowe zasoby własne w 

budżecie UE, czy nie; 

Or. en 
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Poprawka  746 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 83 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 

ustalonych formuł mogłaby wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, aby 

uwzględnić ich specyfikę, w szczególności 

w odniesieniu do przedsiębiorstw 

cyfrowych; wzywa Komisję do dalszego 

poszukiwania konkretnych możliwości 

stworzenia takiego klucza podziału, aby – 

dla każdego sektora – można było 

przewidzieć wpływ na dochody podatkowe 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

ze strukturą jego gospodarki; podkreśla 

również, że CCCTB to pożyteczny sposób 

na zwalczanie erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków oraz stworzenie 

europejskiej wartości dodanej bez względu 

na to, czy dochody podatkowe mogłyby 

zostać częściowo wykorzystane jako nowe 

zasoby własne w budżecie UE, czy nie; 

83. zauważa, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 

ustalonych formuł mogłaby wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, aby 

uwzględnić ich specyfikę, w szczególności 

w odniesieniu do przedsiębiorstw 

cyfrowych, apeluje jednak do Komisji o 

uważne przeanalizowanie tego 

rozwiązania, gdyż może ono prowadzić do 

nadmiernej złożoności systemu; wzywa 

Komisję do dalszego poszukiwania 

konkretnych możliwości stworzenia 

takiego klucza podziału, aby – dla każdego 

sektora – można było przewidzieć wpływ 

na dochody podatkowe każdego państwa 

członkowskiego zgodnie ze strukturą jego 

gospodarki; podkreśla również, że CCCTB 

to pożyteczny sposób na zwalczanie erozji 

bazy podatkowej i przenoszenia zysków 

oraz stworzenie europejskiej wartości 

dodanej bez względu na to, czy dochody 

podatkowe mogłyby zostać częściowo 

wykorzystane jako nowe zasoby własne w 

budżecie UE, czy nie; 

Or. en 

 

Poprawka  747 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 83 
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Projekt rezolucji Poprawka 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i skorygowania istniejących 

rozbieżności metoda podziału według 

ustalonych formuł mogłaby wprowadzać 

rozróżnienie na poszczególne sektory, aby 

uwzględnić ich specyfikę, w szczególności 

w odniesieniu do przedsiębiorstw 

cyfrowych; wzywa Komisję do dalszego 

poszukiwania konkretnych możliwości 

stworzenia takiego klucza podziału, aby – 

dla każdego sektora – można było 

przewidzieć wpływ na dochody podatkowe 

każdego państwa członkowskiego zgodnie 

ze strukturą jego gospodarki; podkreśla 

również, że CCCTB to pożyteczny sposób 

na zwalczanie erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków oraz stworzenie 

europejskiej wartości dodanej bez względu 

na to, czy dochody podatkowe mogłyby 

zostać częściowo wykorzystane jako nowe 

zasoby własne w budżecie UE, czy nie; 

83. podkreśla, że w celu ponownego 

powiązania opodatkowania z treścią 

ekonomiczną i tworzeniem wartości oraz 

skorygowania istniejących rozbieżności 

metoda podziału według ustalonych formuł 

mogłaby wprowadzać rozróżnienie na 

poszczególne sektory, aby uwzględnić ich 

specyfikę, w szczególności w odniesieniu 

do przedsiębiorstw cyfrowych; wzywa 

Komisję do dalszego poszukiwania 

konkretnych możliwości stworzenia 

takiego klucza podziału, aby – dla każdego 

sektora – można było przewidzieć wpływ 

na dochody podatkowe każdego państwa 

członkowskiego zgodnie ze strukturą jego 

gospodarki; podkreśla również, że CCCTB 

oparta na opracowanych przez OECD 

międzynarodowych zasadach ustalania 

cen transferowych to pożyteczny sposób 

na zwalczanie erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków oraz stworzenie 

europejskiej wartości dodanej bez względu 

na to, czy dochody podatkowe mogłyby 

zostać częściowo wykorzystane jako nowe 

zasoby własne w budżecie UE, czy nie; 

Or. en 

 

Poprawka  748 

Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

skreślony 



 

AM\1075014PL.doc 187/220 PE567.781v02-00 

 PL 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających 

na jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu 

biurokracji oraz niepewności związanej z 

ustalaniem cen transferowych, co jest 

również jednym z głównych narzędzi 

unikania opodatkowania 

wykorzystywanym przez korporacje 

wielonarodowe; apeluje do Komisji o 

zrezygnowanie z wszelkich dodatkowych 

ocen skutków tego instrumentu, który od 

wielu lat znajduje się w agendzie UE, był 

przedmiotem rozległych prac 

przygotowawczych, a obecnie – od jego 

formalnego przedstawienia w 2011 r. – 

pozostaje zablokowany w Radzie; 

Or. en 

 

Poprawka  749 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

skreślony 
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przypadku przedsiębiorstw działających 

na jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu 

biurokracji oraz niepewności związanej z 

ustalaniem cen transferowych, co jest 

również jednym z głównych narzędzi 

unikania opodatkowania 

wykorzystywanym przez korporacje 

wielonarodowe; apeluje do Komisji o 

zrezygnowanie z wszelkich dodatkowych 

ocen skutków tego instrumentu, który od 

wielu lat znajduje się w agendzie UE, był 

przedmiotem rozległych prac 

przygotowawczych, a obecnie – od jego 

formalnego przedstawienia w 2011 r. – 

pozostaje zablokowany w Radzie; 

Or. en 

 

Poprawka  750 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających 

na jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu 

84. popiera stanowisko przyjęte przez 

Komisję dotyczące wprowadzenia 

uproszczonej wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCTB, 

bez konsolidacji) jako pierwszego kroku w 

ramach planu działań z czerwca 2015 r.; 
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biurokracji oraz niepewności związanej z 

ustalaniem cen transferowych, co jest 

również jednym z głównych narzędzi 

unikania opodatkowania 

wykorzystywanym przez korporacje 

wielonarodowe; apeluje do Komisji o 

zrezygnowanie z wszelkich dodatkowych 

ocen skutków tego instrumentu, który od 

wielu lat znajduje się w agendzie UE, był 

przedmiotem rozległych prac 

przygotowawczych, a obecnie – od jego 

formalnego przedstawienia w 2011 r. – 

pozostaje zablokowany w Radzie; 

Or. en 

 

Poprawka  751 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających 

na jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu 

biurokracji oraz niepewności związanej z 

ustalaniem cen transferowych, co jest 

również jednym z głównych narzędzi 

unikania opodatkowania 

wykorzystywanym przez korporacje 

84. popiera wprowadzenie CCTB i 

odnotowuje stanowisko przyjęte przez 

Komisję dotyczące wprowadzenia 

uproszczonej wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCTB, 

bez konsolidacji) jako pierwszego kroku w 

ramach planu działań z czerwca 2015 r.; 

apeluje do Komisji o zapewnienie 

odpowiedniej i przeprowadzonej na czas 

oceny skutków CCTB z należytym 

uwzględnieniem szerokich ewentualnych 

konsekwencji realizacji takiego wniosku; 
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wielonarodowe; apeluje do Komisji o 

zrezygnowanie z wszelkich dodatkowych 

ocen skutków tego instrumentu, który od 

wielu lat znajduje się w agendzie UE, był 

przedmiotem rozległych prac 

przygotowawczych, a obecnie – od jego 

formalnego przedstawienia w 2011 r. – 

pozostaje zablokowany w Radzie; 

Or. en 

 

Poprawka  752 

Morten Messerschmidt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje 

się w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

dobrowolnej CCCTB, odnotowuje 

stanowisko przyjęte przez Komisję 

dotyczące wprowadzenia uproszczonej 

wspólnej podstawy opodatkowania osób 

prawnych (CCTB, bez konsolidacji) jako 

pierwszego kroku w ramach planu działań 

z czerwca 2015 r., ale zwraca uwagę, że 

nie rozwiąże to wielu kwestii, w 

szczególności w przypadku 

przedsiębiorstw działających na jednolitym 

rynku, ze względu na to, że CCTB nie 

wprowadzałaby możliwości kompensacji 

strat za pomocą konsolidacji, ani nie 

rozwiązywała problemu biurokracji oraz 

niepewności związanej z ustalaniem cen 

transferowych; podkreśla, że wszelkie 

nowe inicjatywy powinny bazować na 

odpowiednich ocenach skutków; 
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obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

Or. en 

 

Poprawka 753 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających 

na jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu 

biurokracji oraz niepewności związanej z 

ustalaniem cen transferowych, co jest 

również jednym z głównych narzędzi 

unikania opodatkowania 

wykorzystywanym przez korporacje 

wielonarodowe; apeluje do Komisji o 

zrezygnowanie z wszelkich dodatkowych 

ocen skutków tego instrumentu, który od 

wielu lat znajduje się w agendzie UE, był 

przedmiotem rozległych prac 

przygotowawczych, a obecnie – od jego 

formalnego przedstawienia w 2011 r. – 

pozostaje zablokowany w Radzie; 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; 

Or. it 
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Poprawka  754 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

84. odnotowuje stanowisko przyjęte przez 

Komisję dotyczące wprowadzenia 

uproszczonej wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCTB, 

bez konsolidacji) jako pierwszego kroku w 

ramach planu działań z czerwca 2015 r., 

ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże to wielu 

kwestii, w szczególności w przypadku 

przedsiębiorstw działających na jednolitym 

rynku, ze względu na to, że CCTB nie 

wprowadzałaby możliwości kompensacji 

strat za pomocą konsolidacji, ani nie 

rozwiązywała problemu biurokracji oraz 

niepewności związanej z ustalaniem cen 

transferowych, co jest również jednym z 

głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

Or. en 

 

Poprawka  755 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 
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Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

84. z zadowoleniem przyjmuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

Or. en 

 

Poprawka  756 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 
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CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

CCCTB; odnotowuje stanowisko przyjęte 

przez Komisję dotyczące wprowadzenia 

uproszczonej wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCTB, 

bez konsolidacji) jako pierwszego kroku w 

ramach planu działań z czerwca 2015 r., 

ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże to wielu 

kwestii, w szczególności w przypadku 

przedsiębiorstw działających na jednolitym 

rynku, ze względu na to, że CCTB nie 

wprowadzałaby możliwości kompensacji 

strat za pomocą konsolidacji, ani nie 

rozwiązywała problemu biurokracji oraz 

niepewności związanej z ustalaniem cen 

transferowych, co jest również jednym z 

głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe, ani nie 

położyłaby ostatecznie kresu przenoszeniu 

płacenia podatków wewnątrz Unii; 

przypomina również w tym kontekście, że 

Unia powinna zmierzać do wprowadzenia 

obowiązkowej CCCTB, ewentualnie z 

wyłączeniem MŚP oraz przedsiębiorstw 

nieprowadzących działalności 

transgranicznej; apeluje do Komisji o 

zrezygnowanie z wszelkich dodatkowych 

ocen skutków tego instrumentu, który od 

wielu lat znajduje się w agendzie UE, był 

przedmiotem rozległych prac 

przygotowawczych, a obecnie – od jego 

formalnego przedstawienia w 2011 r. – 

pozostaje zablokowany w Radzie; 

Or. en 

 

Poprawka  757 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB; odnotowuje stanowisko przyjęte 

przez Komisję dotyczące wprowadzenia 
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utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

uproszczonej wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCTB, 

bez konsolidacji) jako pierwszego kroku w 

ramach planu działań z czerwca 2015 r., 

ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże to wielu 

kwestii, w szczególności w przypadku 

przedsiębiorstw działających na jednolitym 

rynku, ze względu na to, że CCTB nie 

wprowadzałaby możliwości kompensacji 

strat za pomocą konsolidacji, ani nie 

rozwiązywała problemu biurokracji oraz 

niepewności związanej z ustalaniem cen 

transferowych, co jest również jednym z 

głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

Or. fr 

 

Poprawka  758 

Barbara Kappel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB; odnotowuje stanowisko przyjęte 

przez Komisję dotyczące wprowadzenia 

uproszczonej wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCTB, 

bez konsolidacji) jako pierwszego kroku w 

ramach planu działań z czerwca 2015 r., 

ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże to wielu 
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podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

kwestii, w szczególności w przypadku 

przedsiębiorstw działających na jednolitym 

rynku, ze względu na to, że CCTB nie 

wprowadzałaby możliwości kompensacji 

strat za pomocą konsolidacji, ani nie 

rozwiązywała problemu biurokracji oraz 

niepewności związanej z ustalaniem cen 

transferowych, co jest również jednym z 

głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

Or. de 

Poprawka  759 

Tibor Szanyi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej; odnotowuje 

stanowisko przyjęte przez Komisję 

dotyczące wprowadzenia uproszczonej 

wspólnej podstawy opodatkowania osób 

prawnych (CCTB, bez konsolidacji) jako 

pierwszego kroku w ramach planu działań 

z czerwca 2015 r., ale zwraca uwagę, że 

nie rozwiąże to wielu kwestii, w 

szczególności w przypadku 

przedsiębiorstw działających na jednolitym 

rynku, ze względu na to, że CCTB nie 

wprowadzałaby możliwości kompensacji 
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jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

strat za pomocą konsolidacji, ani nie 

rozwiązywała problemu biurokracji oraz 

niepewności związanej z ustalaniem cen 

transferowych, co jest również jednym z 

głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

Or. hu 

Poprawka  760 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB, odnotowuje stanowisko przyjęte 

przez Komisję dotyczące wprowadzenia 

uproszczonej wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCTB, 

bez konsolidacji) jako pierwszego kroku w 

ramach planu działań z czerwca 2015 r., 

ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże to wielu 

kwestii, w szczególności w przypadku 

przedsiębiorstw działających na jednolitym 

rynku, ze względu na to, że CCTB nie 

wprowadzałaby możliwości kompensacji 

strat za pomocą konsolidacji, ani nie 

rozwiązywała problemu biurokracji oraz 

niepewności związanej z ustalaniem cen 

transferowych, co jest również jednym z 

głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 
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z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

Or. en 

 

Poprawka  761 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB; odnotowuje stanowisko przyjęte 

przez Komisję dotyczące wprowadzenia 

uproszczonej wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCTB, 

bez konsolidacji) jako pierwszego kroku w 

ramach planu działań z czerwca 2015 r., 

ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże to wielu 

kwestii, w szczególności w przypadku 

przedsiębiorstw działających na jednolitym 

rynku, ze względu na to, że CCTB nie 

wprowadzałaby możliwości kompensacji 

strat za pomocą konsolidacji, ani nie 

rozwiązywała problemu biurokracji oraz 

niepewności związanej z ustalaniem cen 

transferowych, co jest również jednym z 

głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 
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instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

Or. en 

 

Poprawka  762 

Krišjānis Kariņš 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

84. popiera wprowadzenie CCCTB 

niepodważającej krajowych przepisów 

podatkowych i zapewniającej 

poszanowanie suwerenności państw 

członkowskich w sprawach podatkowych; 

odnotowuje stanowisko przyjęte przez 

Komisję dotyczące wprowadzenia 

uproszczonej wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCTB, 

bez konsolidacji) jako pierwszego kroku w 

ramach planu działań z czerwca 2015 r., 

ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże to wielu 

kwestii, w szczególności w przypadku 

przedsiębiorstw działających na jednolitym 

rynku, ze względu na to, że CCTB nie 

wprowadzałaby możliwości kompensacji 

strat za pomocą konsolidacji, ani nie 

rozwiązywała problemu biurokracji oraz 

niepewności związanej z ustalaniem cen 

transferowych, co jest również jednym z 

głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 
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zablokowany w Radzie; zablokowany w Radzie; 

Or. en 

 

Poprawka  763 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających 

na jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu 

biurokracji oraz niepewności związanej z 

ustalaniem cen transferowych, co jest 

również jednym z głównych narzędzi 

unikania opodatkowania 

wykorzystywanym przez korporacje 

wielonarodowe; apeluje do Komisji o 

zrezygnowanie z wszelkich dodatkowych 

ocen skutków tego instrumentu, który od 

wielu lat znajduje się w agendzie UE, był 

przedmiotem rozległych prac 

przygotowawczych, a obecnie – od jego 

formalnego przedstawienia w 2011 r. – 

pozostaje zablokowany w Radzie; 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB w połączeniu z zestawem 

minimalnych efektywnych stawek 

podatkowych, wynoszących nie mniej niż 

20% i uzależnionych od szeregu 

zmiennych obejmujących poziom 

zamożności, wielkość i położenie 

geograficzne państw członkowskich; 

podkreśla, że CCCTB zasadniczo nie może 

prowadzić do zmniejszenia bazy 

podatkowej w porównaniu ze stanem 

obecnym, i apeluje o wprowadzenie 

definicji wspólnej podstawy, 

ukierunkowanej na najmniejszy wspólny 

mianownik wśród państw członkowskich; 

ubolewa z powodu przyjętego przez 

Komisję stanowiska dotyczącego 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r.; apeluje do Komisji o 

zrezygnowanie z wszelkich dodatkowych 

ocen skutków tego instrumentu, który od 

wielu lat znajduje się w agendzie UE, był 

przedmiotem rozległych prac 

przygotowawczych, a obecnie – od jego 

formalnego przedstawienia w 2011 r. – 

pozostaje zablokowany w Radzie; 

Or. en 
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Poprawka  764 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej, co utoruje 

drogę ku europejskiemu systemowi 

opodatkowania osób prawnych, ubolewa z 

powodu przyjętego przez Komisję 

stanowiska dotyczącego wprowadzenia 

uproszczonej wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCTB, 

bez konsolidacji) jako pierwszego kroku w 

ramach planu działań z czerwca 2015 r., 

ponieważ konsolidacja jest kluczowym 

elementem tej reformy, i zwraca uwagę, że 

nie rozwiąże to wielu kwestii, w 

szczególności w przypadku 

przedsiębiorstw działających na jednolitym 

rynku, ze względu na to, że CCTB nie 

wprowadzałaby możliwości kompensacji 

strat za pomocą konsolidacji, ani nie 

rozwiązywała problemu biurokracji oraz 

niepewności związanej z ustalaniem cen 

transferowych, co jest również jednym z 

głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; wzywa Komisję, 

by jako ewentualne uzupełnienie solidnej 

CCCTB dokładniej zbadała 

odpowiedniość zasad księgowości 

opracowanych przez MSSF lub 

obowiązujących w poszczególnych 

państwach członkowskich i by 
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przeanalizowała alternatywne ramy 

ogólnoeuropejskiej normy księgowości 

podatkowej; 

Or. en 

 

Poprawka  765 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

84. zdecydowanie popiera jak najszybsze 

wprowadzenie CCCTB wraz z definicją 

minimalnej efektywnej stawki podatkowej 

i – w celach utrzymania konkurencyjności 

– maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej wyłącznie dla MŚP, gdyż to 

one napędzają gospodarkę i tworzą 

miejsca pracy; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; dlatego też 

wzywa Komisję do ustalenia konkretnego 

krótkiego terminu włączenia do inicjatywy 

CCCTB elementu konsolidacji, 

kluczowego dla rozwiązania problemu 

manipulacji cenami transferowymi; 
apeluje do Komisji o zrezygnowanie z 

wszelkich dodatkowych ocen skutków tego 
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instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; apeluje do 

Komisji o dodanie klauzuli zapobiegającej 

unikaniu opodatkowania, by powstrzymać 

podwójne odliczenia podatkowe; 

Or. en 

 

Poprawka  766 

Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, które wymagają 

uwzględnienia w przypadku państw 

członkowskich o zmiennych ramach 

prawnych i poziomach konsolidacji 

budżetowej, a w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 
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rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

Or. en 

Poprawka  767 

Emmanuel Maurel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej po zastosowaniu 

ewentualnych interpretacji podatkowych; 

odnotowuje stanowisko przyjęte przez 

Komisję dotyczące wprowadzenia 

uproszczonej wspólnej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCTB, 

bez konsolidacji) jako pierwszego kroku w 

ramach planu działań z czerwca 2015 r., 

ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże to wielu 

kwestii, w szczególności w przypadku 

przedsiębiorstw działających na jednolitym 

rynku, ze względu na to, że CCTB nie 

wprowadzałaby możliwości kompensacji 

strat za pomocą konsolidacji ani nie 

rozwiązywała problemu biurokracji oraz 

niepewności związanej z ustalaniem cen 

transferowych, co jest również jednym z 

głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 
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przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

Or. fr 

 

Poprawka  768 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB wraz z definicją minimalnej 

efektywnej stawki podatkowej i – w celach 

utrzymania konkurencyjności – 

maksymalnej efektywnej stawki 

podatkowej; odnotowuje stanowisko 

przyjęte przez Komisję dotyczące 

wprowadzenia uproszczonej wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB, bez konsolidacji) jako pierwszego 

kroku w ramach planu działań z czerwca 

2015 r., ale zwraca uwagę, że nie rozwiąże 

to wielu kwestii, w szczególności w 

przypadku przedsiębiorstw działających na 

jednolitym rynku, ze względu na to, że 

CCTB nie wprowadzałaby możliwości 

kompensacji strat za pomocą konsolidacji, 

ani nie rozwiązywała problemu biurokracji 

oraz niepewności związanej z ustalaniem 

cen transferowych, co jest również jednym 

z głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 

przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

84. popiera jak najszybsze wprowadzenie 

CCCTB na podstawie opracowanych 

przez OECD międzynarodowych zasad 

ustalania cen transferowych, wraz z 

definicją minimalnej efektywnej stawki 

podatkowej i – w celach utrzymania 

konkurencyjności – maksymalnej 

efektywnej stawki podatkowej; odnotowuje 

stanowisko przyjęte przez Komisję 

dotyczące wprowadzenia uproszczonej 

wspólnej podstawy opodatkowania osób 

prawnych (CCTB, bez konsolidacji) jako 

pierwszego kroku w ramach planu działań 

z czerwca 2015 r., ale zwraca uwagę, że 

nie rozwiąże to wielu kwestii, w 

szczególności w przypadku 

przedsiębiorstw działających na jednolitym 

rynku, ze względu na to, że CCTB nie 

wprowadzałaby możliwości kompensacji 

strat za pomocą konsolidacji, ani nie 

rozwiązywała problemu biurokracji oraz 

niepewności związanej z ustalaniem cen 

transferowych, co jest również jednym z 

głównych narzędzi unikania 

opodatkowania wykorzystywanym przez 

korporacje wielonarodowe; apeluje do 

Komisji o zrezygnowanie z wszelkich 

dodatkowych ocen skutków tego 

instrumentu, który od wielu lat znajduje się 

w agendzie UE, był przedmiotem 

rozległych prac przygotowawczych, a 

obecnie – od jego formalnego 
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przedstawienia w 2011 r. – pozostaje 

zablokowany w Radzie; 

Or. en 

 

Poprawka  769 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 84a. przypomina o pełnej suwerenności 

państw członkowskich w kwestii ustalania 

wysokości podatków bezpośrednich; 

Or. fr 

 

Poprawka  770 

Emmanuel Maurel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 84 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 84a. wzywa Komisję, by zaproponowała 

utworzenie procedury w sprawie 

„nadużywania prawa” w kwestiach 

podatkowych, na wzór prawa 

podatkowego niektórych państw 

członkowskich, zgodnie z którą wszelkie 

uzgodnienia dotyczące planowania 

podatkowego i zawarte w wyłącznym celu 

uniknięcia opodatkowania części lub 

całości podstawy uznawano by za 

niezgodne z prawem; 

Or. fr 

 

Poprawka  771 

Zdzisław Krasnodębski 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 85 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

85. w oczekiwaniu na przyjęcie pełnej 

CCCTB i jej pełnego wdrożenia na 

szczeblu UE wzywa Komisję do podjęcia 

natychmiastowych działań celem 

zapewnienia skutecznego opodatkowania, 

zmniejszenia przenoszenia zysków 

(głównie za pomocą ustalania cen 

transferowych), przygotowania systemu 

potrącenia transgranicznych zysków i 

strat, a także wprowadzenia klauzul 

zapobiegających nadużyciom we 

wszystkich przedmiotowych dyrektywach; 

wzywa Radę do przygotowania się do 

szybkiego przyjęcia tych przepisów; 

skreślony 

Or. en 

 

Poprawka  772 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 85 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

85. w oczekiwaniu na przyjęcie pełnej 

CCCTB i jej pełnego wdrożenia na 

szczeblu UE wzywa Komisję do podjęcia 

natychmiastowych działań celem 

zapewnienia skutecznego opodatkowania, 

zmniejszenia przenoszenia zysków 

(głównie za pomocą ustalania cen 

transferowych), przygotowania systemu 

potrącenia transgranicznych zysków i 

strat, a także wprowadzenia klauzul 

zapobiegających nadużyciom we 

wszystkich przedmiotowych dyrektywach; 

wzywa Radę do przygotowania się do 

szybkiego przyjęcia tych przepisów; 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  773 

Morten Messerschmidt 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 85 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

85. w oczekiwaniu na przyjęcie pełnej 

CCCTB i jej pełnego wdrożenia na 

szczeblu UE wzywa Komisję do podjęcia 

natychmiastowych działań celem 

zapewnienia skutecznego opodatkowania, 

zmniejszenia przenoszenia zysków 

(głównie za pomocą ustalania cen 

transferowych), przygotowania systemu 

potrącenia transgranicznych zysków i strat, 

a także wprowadzenia klauzul 

zapobiegających nadużyciom we 

wszystkich przedmiotowych dyrektywach; 

wzywa Radę do przygotowania się do 

szybkiego przyjęcia tych przepisów; 

85. w oczekiwaniu na przyjęcie 

dobrowolnej CCCTB i jej pełnego 

wdrożenia na szczeblu UE wzywa Komisję 

do podjęcia natychmiastowych działań 

celem zapewnienia skutecznego 

opodatkowania, zmniejszenia przenoszenia 

zysków (głównie za pomocą ustalania cen 

transferowych), przygotowania systemu 

potrącenia transgranicznych zysków i strat, 

a także wprowadzenia klauzul 

zapobiegających nadużyciom we 

wszystkich przedmiotowych dyrektywach; 

wzywa Radę do przygotowania się do 

szybkiego przyjęcia tych przepisów; 

Or. en 

 

Poprawka  774 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 85 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

85. w oczekiwaniu na przyjęcie pełnej 

CCCTB i jej pełnego wdrożenia na 

szczeblu UE wzywa Komisję do podjęcia 

natychmiastowych działań celem 

zapewnienia skutecznego opodatkowania, 

zmniejszenia przenoszenia zysków 

(głównie za pomocą ustalania cen 

transferowych), przygotowania systemu 

potrącenia transgranicznych zysków i strat, 

a także wprowadzenia klauzul 

zapobiegających nadużyciom we 

wszystkich przedmiotowych dyrektywach; 

85. w oczekiwaniu na przyjęcie CCTB i jej 

pełnego wdrożenia na szczeblu UE wzywa 

Komisję do podjęcia natychmiastowych 

działań celem zapewnienia skutecznego 

opodatkowania, zmniejszenia przenoszenia 

zysków (głównie za pomocą ustalania cen 

transferowych), przygotowania systemu 

potrącenia transgranicznych zysków i strat, 

a także wprowadzenia klauzul 

zapobiegających nadużyciom we 

wszystkich przedmiotowych dyrektywach; 

wzywa Radę do przygotowania się do 
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wzywa Radę do przygotowania się do 

szybkiego przyjęcia tych przepisów; 

szybkiego przyjęcia tych przepisów; 

Or. en 

 

Poprawka 775 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 85 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 

85. w oczekiwaniu na przyjęcie pełnej 

CCCTB i jej pełnego wdrożenia na 

szczeblu UE wzywa Komisję do podjęcia 

natychmiastowych działań celem 

zapewnienia skutecznego opodatkowania, 

zmniejszenia przenoszenia zysków 

(głównie za pomocą ustalania cen 

transferowych), przygotowania systemu 

potrącenia transgranicznych zysków i strat, 

a także wprowadzenia klauzul 

zapobiegających nadużyciom we 

wszystkich przedmiotowych dyrektywach; 

wzywa Radę do przygotowania się do 

szybkiego przyjęcia tych przepisów; 

85. w oczekiwaniu na przyjęcie pełnej 

CCCTB i jej pełnego wdrożenia na 

szczeblu UE wzywa Komisję do podjęcia 

natychmiastowych działań celem 

zapewnienia skutecznego opodatkowania, 

zmniejszenia przenoszenia zysków 

(głównie za pomocą ustalania cen 

transferowych), przygotowania systemu 

potrącenia transgranicznych zysków i strat, 

a także wprowadzenia klauzul 

zapobiegających nadużyciom we 

wszystkich przedmiotowych dyrektywach, 

m.in. w celu ograniczenia oszustw 

związanych z najpowszechniejszymi 

sposobami unikania płacenia VAT; 

wzywa Radę do przygotowania się do 

szybkiego przyjęcia tych przepisów; 

Or. it 

Poprawka  776 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 85 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

85. w oczekiwaniu na przyjęcie pełnej 

CCCTB i jej pełnego wdrożenia na 

szczeblu UE wzywa Komisję do podjęcia 

natychmiastowych działań celem 

zapewnienia skutecznego opodatkowania, 

zmniejszenia przenoszenia zysków 

85. w oczekiwaniu na przyjęcie pełnej 

CCCTB i jej pełnego wdrożenia na 

szczeblu UE wzywa Komisję do podjęcia 

natychmiastowych działań celem 

zapewnienia skutecznego opodatkowania, 

zmniejszenia przenoszenia zysków 
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(głównie za pomocą ustalania cen 

transferowych), przygotowania systemu 

potrącenia transgranicznych zysków i 

strat, a także wprowadzenia klauzul 

zapobiegających nadużyciom we 

wszystkich przedmiotowych dyrektywach; 

wzywa Radę do przygotowania się do 

szybkiego przyjęcia tych przepisów; 

(głównie za pomocą ustalania cen 

transferowych) i wprowadzenia klauzul 

zapobiegających nadużyciom we 

wszystkich przedmiotowych dyrektywach; 

apeluje do Komisji o sprawdzenie, czy 

obowiązujące dyrektywy i dotychczasowe 

projekty dyrektyw dotyczące prawa 

podatkowego i prawa spółek są 

odpowiednie z punktu widzenia 

egzekwowania skutecznego 

opodatkowania; wzywa Radę do 

przygotowania się do szybkiego przyjęcia 

tych przepisów; 

Or. en 

 

Poprawka  777 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 85 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

85. w oczekiwaniu na przyjęcie pełnej 

CCCTB i jej pełnego wdrożenia na 

szczeblu UE wzywa Komisję do podjęcia 

natychmiastowych działań celem 

zapewnienia skutecznego opodatkowania, 

zmniejszenia przenoszenia zysków 

(głównie za pomocą ustalania cen 

transferowych), przygotowania systemu 

potrącenia transgranicznych zysków i 

strat, a także wprowadzenia klauzul 

zapobiegających nadużyciom we 

wszystkich przedmiotowych dyrektywach; 

wzywa Radę do przygotowania się do 

szybkiego przyjęcia tych przepisów; 

85. w oczekiwaniu na przyjęcie pełnej 

CCCTB i jej pełnego wdrożenia na 

szczeblu UE wzywa Komisję do podjęcia 

natychmiastowych działań celem 

zapewnienia skutecznego opodatkowania, 

zmniejszenia przenoszenia zysków (za 

pomocą mechanizmów ustalania cen 

transferowych i przenoszenia długów) i 

wprowadzenia klauzul zapobiegających 

nadużyciom we wszystkich 

przedmiotowych dyrektywach; wzywa 

Radę do przygotowania się do szybkiego 

przyjęcia tych przepisów; 

Or. en 

 

Poprawka  778 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 



 

AM\1075014PL.doc 211/220 PE567.781v02-00 

 PL 

Projekt rezolucji 

Ustęp 85 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

85. w oczekiwaniu na przyjęcie pełnej 

CCCTB i jej pełnego wdrożenia na 

szczeblu UE wzywa Komisję do podjęcia 

natychmiastowych działań celem 

zapewnienia skutecznego opodatkowania, 

zmniejszenia przenoszenia zysków 

(głównie za pomocą ustalania cen 

transferowych), przygotowania systemu 

potrącenia transgranicznych zysków i 

strat, a także wprowadzenia klauzul 

zapobiegających nadużyciom we 

wszystkich przedmiotowych dyrektywach; 

wzywa Radę do przygotowania się do 

szybkiego przyjęcia tych przepisów; 

85. w oczekiwaniu na przyjęcie pełnej 

CCCTB i jej pełnego wdrożenia na 

szczeblu UE wzywa Komisję do podjęcia 

natychmiastowych działań celem 

zapewnienia skutecznego opodatkowania, 

zmniejszenia przenoszenia zysków 

(głównie za pomocą ustalania cen 

transferowych) i wprowadzenia klauzul 

zapobiegających nadużyciom we 

wszystkich przedmiotowych dyrektywach; 

podkreśla, że wniosek Komisji w sprawie 

systemu transgranicznej kompensacji strat 

z bieżącego okresu należy wprowadzić 

wyłącznie pod warunkiem, że Komisja 

będzie mogła zagwarantować, iż nie 

powstaną możliwości wykorzystywania 

tych przepisów do agresywnego 

planowania podatkowego; wzywa Radę do 

przygotowania się do szybkiego przyjęcia 

tych przepisów; 

Or. en 

 

Poprawka  779 

Marian Harkin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 85 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

85. w oczekiwaniu na przyjęcie pełnej 

CCCTB i jej pełnego wdrożenia na 

szczeblu UE wzywa Komisję do podjęcia 

natychmiastowych działań celem 

zapewnienia skutecznego opodatkowania, 

zmniejszenia przenoszenia zysków 

(głównie za pomocą ustalania cen 

transferowych), przygotowania systemu 

potrącenia transgranicznych zysków i strat, 

a także wprowadzenia klauzul 

zapobiegających nadużyciom we 

85. wzywa Komisję do podjęcia 

natychmiastowych działań celem 

zapewnienia skutecznego opodatkowania, 

wprowadzenia ram zarządzania 

przenoszeniem zysków (głównie za 

pomocą ustalania cen transferowych), 

przygotowania systemu potrącenia 

transgranicznych zysków i strat, a także 

wprowadzenia odpowiednich i 

skutecznych klauzul zapobiegających 

nadużyciom we wszystkich 
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wszystkich przedmiotowych dyrektywach; 

wzywa Radę do przygotowania się do 

szybkiego przyjęcia tych przepisów; 

przedmiotowych dyrektywach; wzywa 

Radę do przygotowania się do szybkiego 

przyjęcia tych przepisów; 

Or. en 

 

Poprawka  780 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 86 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

86. domaga się, aby Komisja opublikowała 

jasne wytyczne dotyczące definicji treści 

ekonomicznej i stałego miejsca 

prowadzenia działalności w celu 

rozwiązania przede wszystkim problemu 

firm przykrywek oraz opracowała unijne 

kryteria i wytyczne dotyczące badań i 

rozwoju zgodne z pracami OECD w tej 

dziedzinie, ale nieograniczające się do 

nich, ponieważ państwa członkowskie 

zmieniają obecnie swoją strategię w tym 

obszarze, często równocześnie z 

przedmiotowymi subsydiami; 

86. domaga się, aby Komisja opublikowała 

jasne przepisy dotyczące definicji treści 

ekonomicznej i stałego miejsca 

prowadzenia działalności w celu 

rozwiązania przede wszystkim problemu 

firm przykrywek oraz opracowała unijne 

kryteria i przepisy dotyczące badań i 

rozwoju zgodne z pracami OECD w tej 

dziedzinie, ale nieograniczające się do 

nich, ponieważ państwa członkowskie 

zmieniają obecnie swoją strategię w tym 

obszarze, często równocześnie z 

przedmiotowymi subsydiami; wzywa 

Komisję do przeprowadzenia przeglądu 

europejskich przepisów dotyczących 

kontrolowanych przedsiębiorstw 

zagranicznych oraz przeglądu stosowania 

tych przepisów w oparciu o wyrok 

Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w sprawie Cadbury 

Schweppes (C-196/04), aby zapewnić 

pełne wykorzystanie kontrolowanych 

przedsiębiorstw zagranicznych w 

sytuacjach wykraczających poza 

całkowicie sztuczne uzgodnienia; wzywa 

Komisję do przedstawienia wniosków w 

sprawie ujednolicenia zasad dotyczących 

kontrolowanych przedsiębiorstw 

zagranicznych w Europie; 

Or. en 
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Poprawka  781 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 86 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

86. domaga się, aby Komisja opublikowała 

jasne wytyczne dotyczące definicji treści 

ekonomicznej i stałego miejsca 

prowadzenia działalności w celu 

rozwiązania przede wszystkim problemu 

firm przykrywek oraz opracowała unijne 

kryteria i wytyczne dotyczące badań i 

rozwoju zgodne z pracami OECD w tej 

dziedzinie, ale nieograniczające się do 

nich, ponieważ państwa członkowskie 

zmieniają obecnie swoją strategię w tym 

obszarze, często równocześnie z 

przedmiotowymi subsydiami; 

86. domaga się, aby Komisja opublikowała 

jasne wytyczne dotyczące definicji treści 

ekonomicznej i stałego miejsca 

prowadzenia działalności w celu 

rozwiązania przede wszystkim problemu 

firm przykrywek oraz opracowała unijne 

kryteria i wytyczne dotyczące badań i 

rozwoju zgodne z pracami OECD w tej 

dziedzinie, ponieważ państwa 

członkowskie zmieniają obecnie swoją 

strategię w tym obszarze, często 

równocześnie z przedmiotowymi 

subsydiami; 

Or. en 

 

Poprawka  782 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 86 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

86. domaga się, aby Komisja opublikowała 

jasne wytyczne dotyczące definicji treści 

ekonomicznej i stałego miejsca 

prowadzenia działalności w celu 

rozwiązania przede wszystkim problemu 

firm przykrywek oraz opracowała unijne 

kryteria i wytyczne dotyczące badań i 

rozwoju zgodne z pracami OECD w tej 

dziedzinie, ale nieograniczające się do 

nich, ponieważ państwa członkowskie 

zmieniają obecnie swoją strategię w tym 

obszarze, często równocześnie z 

przedmiotowymi subsydiami; 

86. domaga się, aby Komisja opublikowała 

jasne wytyczne dotyczące definicji treści 

ekonomicznej i stałego miejsca 

prowadzenia działalności w celu 

rozwiązania przede wszystkim problemu 

firm przykrywek i ich wykorzystywania do 

unikania opodatkowania, prania 

pieniędzy i innej działalności szkodliwej 

społecznie i gospodarczo oraz aby 

opracowała unijne kryteria i wytyczne 

dotyczące badań i rozwoju zgodne z 

pracami OECD w tej dziedzinie, ale 

nieograniczające się do nich, ponieważ 
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państwa członkowskie zmieniają obecnie 

swoją strategię w tym obszarze, często 

równocześnie z przedmiotowymi 

subsydiami; 

 

Or. en 

 

Poprawka  783 

Petr Ježek 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 86 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

86. domaga się, aby Komisja opublikowała 

jasne wytyczne dotyczące definicji treści 

ekonomicznej i stałego miejsca 

prowadzenia działalności w celu 

rozwiązania przede wszystkim problemu 

firm przykrywek oraz opracowała unijne 

kryteria i wytyczne dotyczące badań i 

rozwoju zgodne z pracami OECD w tej 

dziedzinie, ale nieograniczające się do 

nich, ponieważ państwa członkowskie 

zmieniają obecnie swoją strategię w tym 

obszarze, często równocześnie z 

przedmiotowymi subsydiami; 

86. domaga się, aby Komisja opublikowała 

jasne wytyczne dotyczące definicji treści 

ekonomicznej i stałego miejsca 

prowadzenia działalności w celu 

rozwiązania przede wszystkim problemu 

firm przykrywek oraz opracowała unijne 

kryteria i wytyczne dotyczące badań i 

rozwoju zgodne z pracami OECD w tej 

dziedzinie, ale nieograniczające się do 

nich, ponieważ państwa członkowskie 

zmieniają obecnie swoją strategię w tym 

obszarze, często równocześnie z 

przedmiotowymi subsydiami; wytyczne te 

powinny jasno wskazywać na konieczność 

występowania bezpośredniego związku 

między systemami preferencji 

przyznawanych przez administrację 

podatkową a działalnością badawczo-

rozwojową, do której systemy te mają się 

odnosić; 

Or. en 

 

Poprawka  784 

Esther de Lange 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 86 
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Projekt rezolucji Poprawka 

86. domaga się, aby Komisja opublikowała 

jasne wytyczne dotyczące definicji treści 

ekonomicznej i stałego miejsca 

prowadzenia działalności w celu 

rozwiązania przede wszystkim problemu 

firm przykrywek oraz opracowała unijne 

kryteria i wytyczne dotyczące badań i 

rozwoju zgodne z pracami OECD w tej 

dziedzinie, ale nieograniczające się do 

nich, ponieważ państwa członkowskie 

zmieniają obecnie swoją strategię w tym 

obszarze, często równocześnie z 

przedmiotowymi subsydiami; 

86. domaga się, aby Komisja opublikowała 

jasne wytyczne dotyczące definicji treści 

ekonomicznej i tworzenia wartości oraz 

stałego miejsca prowadzenia działalności 

w celu rozwiązania przede wszystkim 

problemu firm przykrywek oraz 

opracowała unijne kryteria i wytyczne 

dotyczące badań i rozwoju zgodne z 

pracami OECD w tej dziedzinie, ale 

nieograniczające się do nich, ponieważ 

państwa członkowskie zmieniają obecnie 

swoją strategię w tym obszarze, często 

równocześnie z przedmiotowymi 

subsydiami; 

Or. en 

 

Poprawka  785 

Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 86 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 86a. uważa, że korzystne traktowanie 

zadłużenia i odsetek w wielu systemach 

podatkowych utrudnia zróżnicowanie 

modeli finansowania przedsiębiorstw i 

uniemożliwia umocnienie finansowania 

kapitałem własnym w przedsiębiorstwach 

w UE, będącego powszechną praktyką w 

innych państwach; dlatego wzywa 

Komisję i państwa członkowskie, by 

sprzyjały większemu zróżnicowaniu źródeł 

finansowania przedsiębiorstw, co byłoby 

niewątpliwie korzystne dla wzrostu i 

zatrudnienia; 

Or. en 
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Poprawka  786 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 86 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 86a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zmniejszenia znaczenia i 

do uchylenia specjalnych stawek 

podatkowych od niektórych przychodów 

przedsiębiorstw, takich jak odsetki lub 

przychody z patentów; 

Or. en 

 

Poprawka  787 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 86 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 86b. wzywa Komisję do dokonania 

przeglądu europejskich przepisów 

dotyczących kontrolowanych 

przedsiębiorstw zagranicznych oraz 

przeglądu stosowania tych przepisów w 

oparciu o wyrok Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 

Cadbury Schweppes (C-196/04), aby 

zapewnić pełne wykorzystanie 

kontrolowanych przedsiębiorstw 

zagranicznych do unikania przypadków 

podwójnego opodatkowania; wzywa 

Komisję do przedstawienia wniosków w 

sprawie ujednolicenia zasad dotyczących 

kontrolowanych przedsiębiorstw 

zagranicznych w Europie; 

Or. en 
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Poprawka  788 

Luděk Niedermayer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 87 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

87. wzywa Komisję, w obliczu braku 

ogólnie przyjętej definicji, do 

przeprowadzenia dalszych analiz i badań w 

celu określenia szkodliwych praktyk 

podatkowych, biorąc pod uwagę różne 

negatywne skutki, jakie mogą one mieć 

dla społeczeństwa, zapewnienia ich 

monitorowania i bardziej szczegółowego 

określenia wpływu unikania 

opodatkowania w UE i w krajach 

rozwijających się; apeluje do Komisji o 

podjęcie koniecznych działań celem 

wyjaśnienia dokładnego statusu wszystkich 

zależnych jurysdykcji państw 

członkowskich i określenia argumentów, 

jakie można wykorzystać do zmiany ich 

praktyk w celu zapobiegnięcia erozji bazy 

podatkowej na terytorium UE; 

87. wzywa Komisję, w obliczu braku 

ogólnie przyjętej definicji, do 

przeprowadzenia dalszych analiz i badań w 

celu określenia metodologii pomiaru luki 

podatkowej wynikającej z unikania 

opodatkowania i uchylania się od 

opodatkowania, do zapewnienia 

regularnego prowadzenia pomiarów w 

celu śledzenia postępów, a także do 

rozważenia wpływu interpretacji prawa 

podatkowego i praktyk podatkowych w UE 

na kraje rozwijające się; apeluje do 

Komisji o podjęcie koniecznych działań 

celem wyjaśnienia dokładnego statusu 

wszystkich zależnych jurysdykcji państw 

członkowskich i określenia argumentów, 

jakie można wykorzystać do zmiany ich 

praktyk w celu zapobiegnięcia erozji bazy 

podatkowej na terytorium UE; 

Or. en 

 

Poprawka  789 

Emmanuel Maurel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 87 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

87. wzywa Komisję, w obliczu braku 

ogólnie przyjętej definicji, do 

przeprowadzenia dalszych analiz i badań w 

celu określenia szkodliwych praktyk 

podatkowych, biorąc pod uwagę różne 

negatywne skutki, jakie mogą one mieć dla 

społeczeństwa, zapewnienia ich 

monitorowania i bardziej szczegółowego 

określenia wpływu unikania 

87. wzywa Komisję, w obliczu braku 

ogólnie przyjętej definicji, do 

przeprowadzenia dalszych analiz i badań w 

celu określenia szkodliwych praktyk 

podatkowych, biorąc pod uwagę różne 

negatywne skutki, jakie mogą one mieć dla 

społeczeństwa, zapewnienia ich 

monitorowania i bardziej szczegółowego 

określenia wpływu unikania 
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opodatkowania w UE i w krajach 

rozwijających się; apeluje do Komisji o 

podjęcie koniecznych działań celem 

wyjaśnienia dokładnego statusu 

wszystkich zależnych jurysdykcji państw 

członkowskich i określenia argumentów, 

jakie można wykorzystać do zmiany ich 

praktyk w celu zapobiegnięcia erozji bazy 

podatkowej na terytorium UE; 

opodatkowania w UE i w krajach 

rozwijających się; apeluje do Komisji o 

podjęcie działań koniecznych w pracach 

nad konwergencją systemów podatkowych 

niezależnych jurysdykcji oraz jurysdykcji 

państw członkowskich, do których one 

należą; 

Or. fr 

Poprawka  790 

Matt Carthy 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 87 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

87. wzywa Komisję, w obliczu braku 

ogólnie przyjętej definicji, do 

przeprowadzenia dalszych analiz i badań w 

celu określenia szkodliwych praktyk 

podatkowych, biorąc pod uwagę różne 

negatywne skutki, jakie mogą one mieć dla 

społeczeństwa, zapewnienia ich 

monitorowania i bardziej szczegółowego 

określenia wpływu unikania 

opodatkowania w UE i w krajach 

rozwijających się; apeluje do Komisji o 

podjęcie koniecznych działań celem 

wyjaśnienia dokładnego statusu wszystkich 

zależnych jurysdykcji państw 

członkowskich i określenia argumentów, 

jakie można wykorzystać do zmiany ich 

praktyk w celu zapobiegnięcia erozji bazy 

podatkowej na terytorium UE; 

87. wzywa Komisję, w obliczu braku 

ogólnie przyjętej definicji, do 

przeprowadzenia dalszych analiz i badań w 

celu określenia szkodliwych praktyk 

podatkowych, apeluje do Komisji, by 

wobec braku powszechnie akceptowanej 

definicji przeprowadziła dalsze analizy i 

badania w celu zdefiniowania 

agresywnego planowania podatkowego; 
biorąc pod uwagę różne negatywne skutki, 

jakie mogą one mieć dla społeczeństwa, 

należy zapewnić ich monitorowanie i 

bardziej szczegółowo określić wpływ 

unikania opodatkowania w UE i w krajach 

rozwijających się; apeluje do Komisji o 

podjęcie koniecznych działań celem 

wyjaśnienia dokładnego statusu wszystkich 

zależnych jurysdykcji państw 

członkowskich i określenia argumentów, 

jakie można wykorzystać do zmiany ich 

praktyk w celu zapobiegnięcia erozji bazy 

podatkowej na terytorium UE; 

Or. en 
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Poprawka  791 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 87 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

87. wzywa Komisję, w obliczu braku 

ogólnie przyjętej definicji, do 

przeprowadzenia dalszych analiz i badań w 

celu określenia szkodliwych praktyk 

podatkowych, biorąc pod uwagę różne 

negatywne skutki, jakie mogą one mieć dla 

społeczeństwa, zapewnienia ich 

monitorowania i bardziej szczegółowego 

określenia wpływu unikania 

opodatkowania w UE i w krajach 

rozwijających się; apeluje do Komisji o 

podjęcie koniecznych działań celem 

wyjaśnienia dokładnego statusu wszystkich 

zależnych jurysdykcji państw 

członkowskich i określenia argumentów, 

jakie można wykorzystać do zmiany ich 

praktyk w celu zapobiegnięcia erozji bazy 

podatkowej na terytorium UE; 

87. wzywa Komisję, w obliczu braku 

ogólnie przyjętej definicji, do 

przeprowadzenia dalszych analiz i badań w 

celu określenia szkodliwych praktyk 

podatkowych, w szczególności porozumień 

o unikaniu podwójnego opodatkowania i 

hybrydowych rozbieżnych uzgodnień, 

biorąc pod uwagę różne negatywne skutki, 

jakie mogą one mieć dla społeczeństwa, 

zapewnienia ich monitorowania i bardziej 

szczegółowego określenia wpływu 

unikania opodatkowania w UE i w krajach 

rozwijających się; apeluje do Komisji o 

podjęcie koniecznych działań celem 

wyjaśnienia dokładnego statusu wszystkich 

zależnych jurysdykcji państw 

członkowskich i określenia argumentów, 

jakie można wykorzystać do zmiany ich 

praktyk w celu zapobiegnięcia erozji bazy 

podatkowej na terytorium UE; 

Or. en 

 

Poprawka  792 

Philippe De Backer 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 87 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 87a. podkreśla, że aby w pełni osiągnąć 

cel, jakim jest ograniczenie biurokracji, 

stosowaniu wspólnej skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania powinno 

towarzyszyć wdrożenie wspólnych zasad 

rachunkowości; 
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Or. en 

 

Poprawka  793 

Peter Simon 

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 87 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 87a. uważa, że uchylanie się od 

opodatkowania, a szczególnie 

interpretacje prawa podatkowego, w 

szczególny sposób dotyczy strefy euro, 

jako że zgodnie ze sprawozdaniem pięciu 

przewodniczących należy rozwijać 

zdolności fiskalne strefy euro; 

Or. en 

 

Poprawka  794 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 87 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 87a. przypomina, że oprócz oszustw 

dotyczących podatku od osób prawnych 

odnotowuje się znacznych rozmiarów 

transgraniczne oszustwa dotyczące 

podatku VAT, mającego fundamentalne 

znaczenie dla wszystkich skarbów 

państwa; wzywa Komisję do opracowania 

środków mających rozwiązać ten problem, 

obejmujących lepszą koordynację działań 

krajowych urzędów podatkowych w tej 

dziedzinie; 

Or. en 

 


