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18.11.2015 A8-0317/3 

Módosítás  3 

Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések 

2015/2066(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A b preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ab. mivel Luxemburg hosszú időn át 

hivatalban lévő miniszterelnökeként és 

pénzügyminisztereként Juncker elnök 

kiemelkedő szerepet játszott e botrányban 

azáltal, hogy saját országa érdekében 

kifejlesztette ezeket a káros gyakorlatokat, 

jelentős adóügyi erőforrásoktól fosztva 

meg más tagállamokat, annak ellenére, 

hogy a Szerződések lojális 

együttműködésre kötelezik valamennyi 

tagállamot; mivel a 2015. szeptember 17-i 

meghallgatáson minden érdemi vitát 

elhárított a saját felelősségére 

vonatkozóan, ellehetetlenítve ezáltal a 

Parlament számára a tanúvallomást és a 

TAXE bizottság számára pedig 

megbízatása végrehajtását; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/4 

Módosítás  4 

Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések 

2015/2066(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

O preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

O. mivel az egységes európai piac 

megvalósítása nagymértékben előnyösnek 

bizonyult a nemzetgazdaságok számára, 

mivel versenyképesebbé és vonzóbbá tette 

őket a globalizált gazdaságban, és mivel a 

tagállamok közötti adóügyi konvergencia 

idővel ugyanilyen hatással járna; 

törölve 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/5 

Módosítás  5 

Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések 

2015/2066(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

107 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

107. felkéri a Bizottságot, hogy 

tanulmányozza egy olyan uniós szintű 

klíringrendszer hosszabb távon történő 

létrehozásának feltételeit, amelyen 

keresztül a Bizottság uniós szinten 

szisztematikusan átvilágítja a feltételes 

adómegállapításokat a bizonyosság, a 

következetesség, az egységesség és az 

átláthatóság mértékének növelése és 

annak ellenőrzése céljából, hogy ezen 

adómegállapítások más tagállamokra 

káros hatást gyakorolnak-e; 

törölve 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/6 

Módosítás  6 

Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések 

2015/2066(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

132 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

132. megjegyzi, hogy az állami 

támogatások ellenőrzésére vonatkozó 

jelenlegi szabályok a versenyellenes 

gyakorlatokat a vállalatoknak jogellenesen 

nyújtott előnyök visszafizettetésével 

próbálják visszaszorítani; felhívja a 

Bizottságot, hogy értékelje a fennálló 

szabályok annak érdekében történő 

módosításának a lehetőségét, hogy 

lehetővé tegyék, hogy az állami 

támogatásra vonatkozó uniós szabályok 

megsértését követően visszafizettetett 

összegek vagy azokhoz a tagállamokhoz 

kerüljenek, amelyeknek az adóalapja 

erodálódott, vagy az EU költségvetésébe, 

ne pedig ahhoz a tagállamhoz, amely 

megadta az adóval összefüggő jogellenes 

támogatást, ahogy az jelenleg történik; a 

Bizottságot a meglévő jogszabályok 

módosítására kéri annak biztosítása 

érdekében, hogy az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályok megsértése esetén 

szankciókat lehessen elfogadni az érintett 

országokkal és vállalatokkal szemben; 

132. megjegyzi, hogy az állami 

támogatások ellenőrzésére vonatkozó 

jelenlegi szabályok a versenyellenes 

gyakorlatokat a vállalatoknak jogellenesen 

nyújtott előnyök visszafizettetésével 

próbálják visszaszorítani; felhívja a 

Bizottságot, hogy értékelje a fennálló 

szabályok annak érdekében történő 

módosításának a lehetőségét, hogy 

lehetővé tegyék, hogy az állami 

támogatásra vonatkozó uniós szabályok 

megsértését követően visszafizettetett 

összegek azokhoz a tagállamokhoz 

kerüljenek, amelyeknek az adóalapja 

erodálódott, ne pedig ahhoz a tagállamhoz, 

amely megadta az adóval összefüggő 

jogellenes támogatást, ahogy az jelenleg 

történik; a Bizottságot a meglévő 

jogszabályok módosítására kéri annak 

biztosítása érdekében, hogy az állami 

támogatásokra vonatkozó szabályok 

megsértése esetén szankciókat lehessen 

elfogadni az érintett országokkal és 

vállalatokkal szemben; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/7 

Módosítás  7 

Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések 

2015/2066(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

149 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

149. hangsúlyozza különösen, hogy 

biztosítani kell a kimenő pénzáramlások 

legalább egyszeri megadóztatását, például 

forrásadó kivetése vagy ezzel egyenértékű 

intézkedések bevezetése révén, annak 

elkerülése érdekében, hogy a nyereség 

adózatlanul hagyja el az EU-t, továbbá 

felkéri a Bizottságot, hogy készítsen 

jogalkotási javaslatot e célból, például az 

anya- és leányvállalatokról, valamint a 

kamat- és jogdíjfizetésekről szóló irányelv 

felülvizsgálata révén; kitart amellett, hogy 

egy azt biztosító rendszert kell kialakítani, 

hogy igazoló dokumentumot kelljen 

bemutatni a nemzeti adóhatóságoknak e 

művelet tanúsítására, és erről a Bizottságot 

tájékoztatni kelljen, védve ezáltal az 

egységes piacot és fenntartva a kapcsolatot 

a nyereség és a gazdasági érték 

előállításának helye, illetőleg azok 

adóztatásának a helye között; 

hangsúlyozza, hogy a kettős adóztatás és a 

jogviták elkerülése érdekében alaposan 

végig kell gondolni egy ilyen rendszer 

tervezését; miközben támogatja az 

adóügyi kérdések multilaterális 

megközelítésének OECD általi 

előmozdítását, amelynek célja a 

nemzetközi adószabályok egyszerűsítése és 

annak biztosítása, hogy a nyereséget azon 

a helyen adóztassák meg, ahol az értéket 

149. hangsúlyozza különösen, hogy 

biztosítani kell a kimenő pénzáramlások 

legalább egyszeri megadóztatását, például 

forrásadó kivetése vagy ezzel egyenértékű 

intézkedések bevezetése révén, annak 

elkerülése érdekében, hogy a nyereség 

adózatlanul hagyja el az EU-t, továbbá 

felkéri a Bizottságot, hogy készítsen 

jogalkotási javaslatot e célból, például az 

anya- és leányvállalatokról, valamint a 

kamat- és jogdíjfizetésekről szóló irányelv 

felülvizsgálata révén; kitart amellett, hogy 

egy azt biztosító rendszert kell kialakítani, 

hogy igazoló dokumentumot kelljen 

bemutatni a nemzeti adóhatóságoknak e 

művelet tanúsítására, és erről a Bizottságot 

tájékoztatni kelljen, védve ezáltal az 

egységes piacot és fenntartva a kapcsolatot 

a nyereség és a gazdasági érték 

előállításának helye, illetőleg azok 

adóztatásának a helye között; 

hangsúlyozza, hogy a kettős adóztatás és a 

jogviták elkerülése érdekében, valamint a 

legkedvezőbb egyezmények kiválasztása 

gyakorlatának kezeléséért alaposan végig 

kell gondolni egy ilyen rendszer tervezését; 

felszólítja a tagállamokat, hogy a BEPS-

javaslatokkal összhangban 

adóegyezményeikbe haladéktalanul 

foglaljanak bele visszaélés elleni 

rendelkezéseket; 
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előállították, felhívja a Bizottságot, hogy 

erősítse az EU nemzetközi színtéren 

betöltött szerepét azáltal, hogy egységes 

hangon szólal meg, és munkálkodjon a 

kétoldalú adóügyi megállapodások közös 

uniós keretén és a nagyszámú egyedi 

bilaterális adóegyezmény uniós/harmadik 

joghatóságokkal kötött egyezményekkel 

való fokozatos felváltásán; hangsúlyozza, 

hogy ez kínálná a legközvetlenebb 

lehetőséget a legkedvezőbb egyezmények 

kiválasztása gyakorlatának kezelésére; 

felszólítja a tagállamokat, hogy a BEPS-

javaslatokkal összhangban 

adóegyezményeikbe haladéktalanul 

foglaljanak bele visszaélés elleni 

rendelkezéseket; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/8 

Módosítás  8 

Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések 

2015/2066(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

170 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

170. hangsúlyozza, hogy a Tanácson belüli 

egyhangúság szabálya –azzal, hogy minden 

egyes tagállamnak vétójogot ad – 

végeredményben kevésbé ösztönöz a 

fennálló helyzet irányából az 

együttműködőbb megoldás felé való 

elmozdulásra; felhívja a Bizottságot, hogy 

ne riadjon vissza attól, hogy adott esetben 

alkalmazza az EUMSZ 116. cikkét, amely 

a következőket mondja ki: „Ha a Bizottság 

azt állapítja meg, hogy a tagállamok 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezései közötti különbségek torzítják 

a belső piaci verseny feltételeit, és hogy ezt 

a torzulást ki kell küszöbölni, konzultál az 

érintett tagállamokkal. Ha ez a konzultáció 

nem eredményez a torzulást kiküszöbölő 

megállapodást, az Európai Parlament és a 

Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében 

elfogadja a szükséges irányelveket.[...]” 

170. hangsúlyozza, hogy a Tanácson belüli 

egyhangúság szabálya – mivel 

adóügyekben minden egyes tagállamnak 

vétójogot ad – a szuverenitásuk érdekében 

szükséges; felhívja a Bizottságot, hogy 

semmi esetre se alkalmazza – az adóügyek 

terén pedig végképp ne – az EUMSZ 116. 

cikkét, amely a következőket mondja ki: 

„Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy a 

tagállamok törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezései közötti 

különbségek torzítják a belső piaci verseny 

feltételeit, és hogy ezt a torzulást ki kell 

küszöbölni, konzultál az érintett 

tagállamokkal. Ha ez a konzultáció nem 

eredményez a torzulást kiküszöbölő 

megállapodást, az Európai Parlament és a 

Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében 

elfogadja a szükséges irányelveket.[...]” 

Or. en 

 

 


