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Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

A társasági adóra vonatkozó politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tétele, összehangolása 

és közelítése 

2015/2010(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A. mivel az újságírók egy konzorciuma 

által – az Oknyomozó Újságírók 

Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) – a 

luxemburgi adómegállapításokról és más 

káros gyakorlatokról 2014 novemberében 

nyilvánosságra hozott tényekből 

(LuxLeaks) kiderül, hogy Luxemburg 

mintegy 340 multinacionális vállalattal 

kötött titkos ügyleteket, amelyek sokuk 

esetében lehetővé tették, hogy minimálisra 

csökkentsék globális adóikat – mindezt az 

uniós közérdek kárára –, miközben alig 

vagy egyáltalán nem folytattak gazdasági 

tevékenységet Luxemburgban; 

A. mivel az újságírók egy konzorciuma 

által – az Oknyomozó Újságírók 

Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) – a 

luxemburgi adómegállapításokról és más 

káros gyakorlatokról 2014 novemberében 

nyilvánosságra hozott tényekből 

(LuxLeaks) kiderül, hogy Luxemburg – 

Jean-Claude Juncker miniszterelnöksége 

idején – mintegy 340 multinacionális 

vállalattal kötött titkos ügyleteket, amelyek 

sokuk esetében lehetővé tették, hogy 

minimálisra csökkentsék globális adóikat – 

mindezt az uniós közérdek kárára –, 

miközben alig vagy egyáltalán nem 

folytattak gazdasági tevékenységet 

Luxemburgban; 

Or. en 
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Bernard Monot 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

A társasági adóra vonatkozó politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tétele, összehangolása 

és közelítése 

2015/2010(INL) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. felszólítja a Bizottságot, hogy ne 

tartózkodjon az EUMSZ 116. cikkének 

alkalmazásától, amely megteremti az 

ahhoz szükséges jogalapot, hogy a 

Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási 

eljárás keretei között felléphessen a belső 

piac torzulását eredményező gyakorlatok – 

például a tagállamok által nem átlátható 

és tisztességtelen adómegállapítások révén 

alkalmazott adóverseny – felszámolása 

érdekében; 

28. felszólítja a Bizottságot, hogy 

tartózkodjon az EUMSZ 116. cikkének 

alkalmazásától, amely jogalapot teremt 

ahhoz, hogy a Parlament és a Tanács a 

rendes jogalkotási eljárás keretei között 

felléphessen a belső piac torzulását 

eredményező gyakorlatok felszámolása 

érdekében, mivel ezzel jelentősen sérülne 

a tagállamok szuverenitása; 

Or. en 

 

 


