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20.3.2019 A8-0170/3

Módosítás 3
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a PPE képviselőcsoport nevében
Jeppe Kofod, Peter Simon
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 bevezető hivatkozás

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel a negyedik pénzmosási 
irányelv (AMLD4) nemzeti jogba való 
átültetésének elmaradása vagy csupán 
részleges átültetése miatt 23 tagállam ellen 
folytatott kötelezettségszegési eljárásokra,

– tekintettel arra, hogy a Bizottság 
mind a 28 tagállam ellen 
kötelezettségszegési eljárást indított a 
negyedik pénzmosási irányelv (AMLD4) 
nemzeti jogba való nem megfelelő 
átültetése miatt,
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20.3.2019 A8-0170/4

Módosítás 4
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a PPE képviselőcsoport nevében
Jeppe Kofod, Peter Simon
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 – tekintettel a harmadik országok 
pénzmosási irányelvvel összhangban 
elkészítendő uniós feketelistája 
elfogadásának sürgősségéről szóló, 2019. 
március 14-i állásfoglalására1a;
_________________
1a Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0216.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/5

Módosítás 5
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a PPE képviselőcsoport nevében
Jeppe Kofod, Peter Simon
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
39 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

39. megjegyzi, hogy a G20/OECD 
adóalap-erózióval és 
nyereségátcsoportosítással 
kapcsolatos,15 pontos cselekvési tervének 
– amelynek célja az adóalap-erózióval és a 
nyereségátcsoportosítással kapcsolatos 
gyakorlatokat létrehozó okok és 
körülmények összehangolt kezelése – 
végrehajtása és nyomon követése 
folyamatban van, és az átfogó 
keretrendszerben további viták folynak, az 
eredeti részt vevő országokénál szélesebb 
kontextusban; felszólítja ezért a 
tagállamokat, hogy támogassák az átfogó 
keretrendszer mandátumának és 
működésének reformját annak biztosítása 
érdekében, hogy az adóalap-erózióval és a 
nyereségátcsoportosítással kapcsolatos 
gyakorlatok elleni küzdelem jelenlegi 
nemzetközi kerete kezelje a megmaradt 
adózási joghézagokat és megoldatlan 
adózási kérdéseket, mint amilyen az 
adóztatási jogok országok közötti 
felosztása;

39. megjegyzi, hogy a G20/OECD 
adóalap-erózióval és 
nyereségátcsoportosítással 
kapcsolatos,15 pontos cselekvési tervének 
– amelynek célja az adóalap-erózióval és a 
nyereségátcsoportosítással kapcsolatos 
gyakorlatokat létrehozó okok és 
körülmények összehangolt kezelése – 
végrehajtása és nyomon követése 
folyamatban van, és az átfogó 
keretrendszerben további viták folynak, az 
eredeti részt vevő országokénál szélesebb 
kontextusban; felszólítja ezért a 
tagállamokat, hogy támogassák az átfogó 
keretrendszer mandátumának és 
működésének reformját annak biztosítása 
érdekében, hogy a jelenlegi nemzetközi 
keret kezelje a fennmaradó adózási 
joghézagokat és megoldatlan adózási 
kérdéseket; üdvözli az átfogó 
keretrendszer azon kezdeményezését, hogy 
meg kell vitatni az adóztatási jogok 
országok közötti jobb felosztását és 
globális megállapodásra kell jutni ezzel 
kapcsolatban;
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20.3.2019 A8-0170/6

Módosítás 6
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a PPE képviselőcsoport nevében
Jeppe Kofod, Peter Simon
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
69 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

69. üdvözli a digitális vállalkozások 
adózására vonatkozó intézkedéscsomagot, 
amelyet a Bizottság 2018. március 21-én 
fogadott el; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy nincs előrehaladás a Tanácsban52, 
illetve amiatt, hogy nem tud 
megállapodásra jutni erről a bizottsági 
csomagról; aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy a Tanács ehelyett egy olyan 
javaslatot fontolgat, amely hatályát 
tekintve sokkal kevésbé nagyra törő, mint 
az eredeti javaslat és a Parlament ezt 
követő, 2018. december 13-án elfogadott 
álláspontja53; felszólítja a Tanácsot, hogy 
haladéktalanul fogadja el ezeket a 
javaslatokat;

69. üdvözli a digitális vállalkozások 
adózására vonatkozó intézkedéscsomagot, 
amelyet a Bizottság 2018. március 21-én 
fogadott el; sajnálja azonban, hogy az 
ECOFIN 2019. március 12-i ülésén 
Dánia, Finnország, Írország és 
Svédország fenntartották a digitális 
szolgáltatási adóról szóló csomaggal 
kapcsolatos fenntartásaikat vagy 
alapvetően elutasították azt1a;

_________________ _________________
1a A Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2019. 
március 12-i következtetései.

52 A Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2018. 
december 4-i következtetései.
53Az Európai Parlament 2018. december 
13-i jogalkotási állásfoglalása az egyes 
digitális szolgáltatások nyújtásából 
származó bevételek után fizetendő 
digitális szolgáltatási adó közös 
rendszeréről szóló tanácsi irányelvre 

https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/ecofin/2018/12/04
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/ecofin/2018/12/04
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irányuló javaslatról, Elfogadott szövegek, 
P8_TA(2018)0523.
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20.3.2019 A8-0170/7

Módosítás 7
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a PPE képviselőcsoport nevében
Jeppe Kofod, Peter Simon
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
71 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

71. felszólítja a digitális adó 
bevezetését fontolóra venni hajlandó 
tagállamokat, hogy megerősített 
együttműködés keretében vezessék azt be, 
amennyiben a Tanács nem tud 
megállapodásra jutni a digitális 
szolgáltatási adóról;

71. felszólítja a digitális adó 
bevezetését fontolóra venni hajlandó 
tagállamokat, hogy megerősített 
együttműködés keretében vezessék azt be 
az egységes piac további 
szétaprózódásának elkerülése érdekében, 
amint az már jelenleg is történik az egyes 
tagállamokban, amelyek nemzeti 
megoldások bevezetését fontolgatják;
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20.3.2019 A8-0170/8

Módosítás 8
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a PPE képviselőcsoport nevében
Jeppe Kofod, Peter Simon
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
81 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

81. tudomásul veszi a francia 
pénzügyminiszter által a TAX3 bizottság 
2018. október 23-i ülésén tett nyilatkozatot, 
hogy meg kell vitatni a minimális adóztatás 
koncepcióját; üdvözli, hogy Franciaország 
készen áll arra, hogy felvegye 2019-es G7 
elnöksége prioritásai közé a minimális 
adóztatásról szóló vitát;

81. tudomásul veszi a francia 
pénzügyminiszter által a TAX3 bizottság 
2018. október 23-i ülésén tett nyilatkozatot, 
hogy meg kell vitatni a minimális adóztatás 
koncepcióját; üdvözli, hogy Franciaország 
készen áll arra, hogy felvegye 2019-es G7 
elnöksége prioritásai közé a minimális 
adóztatásról szóló vitát, amint azt az 
ECOFIN 2019. március 12-i ülésén is 
megismételte;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/9

Módosítás 9
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a PPE képviselőcsoport nevében
Jeppe Kofod, Peter Simon
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
211 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

211. sajnálja, hogy sok tagállam 
elmulasztotta a kitűzött határidőig teljesen 
vagy részben átültetni a negyedik 
pénzmosási irányelvet a nemzeti jogba, és 
hogy emiatt a Bizottságnak 
kötelezettségszegési eljárást kellett 
indítania ellenük, ami azzal is járt, hogy az 
érintett országokat az Európai Unió 
Bírósága elé idézték117; felhívja a 
tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb 
orvosolják ezt a helyzetet; különösen arra 
sürgeti a tagállamokat, hogy teljesítsék 
azon jogi kötelezettségüket, miszerint be 
kell tartaniuk az ötödik pénzmosási 
irányelv nemzeti jogba való átültetésére 
kitűzött 2020. január 10-i határidőt; 
kiemeli és üdvözli a Tanács 2018. 
november 23-i következtetéseit, 
amelyekben felkéri a tagállamokat, hogy az 
ötödik pénzmosási irányelvet már a 2020-
as határidő előtt ültessék át nemzeti 
jogaikba; felhívja a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben használja ki a szóban forgó 
eszközöket annak érdekében, hogy 
támogassa és biztosítsa, hogy a tagállamok 
a lehető leghamarabb megfelelően 
átültessék és végrehajtsák az ötödik 
pénzmosási irányelvet;

211. sajnálja, hogy a tagállamok 
elmulasztották a kitűzött határidőig 
teljesen vagy részben átültetni a negyedik 
pénzmosási irányelvet a nemzeti jogba, és 
hogy emiatt a Bizottságnak 
kötelezettségszegési eljárást kellett 
indítania ellenük, ami azzal is járt, hogy az 
érintett országokat az Európai Unió 
Bírósága elé idézték117; felhívja a 
tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb 
orvosolják ezt a helyzetet; különösen arra 
sürgeti a tagállamokat, hogy teljesítsék 
azon jogi kötelezettségüket, miszerint be 
kell tartaniuk az ötödik pénzmosási 
irányelv nemzeti jogba való átültetésére 
kitűzött 2020. január 10-i határidőt; 
kiemeli és üdvözli a Tanács 2018. 
november 23-i következtetéseit, 
amelyekben felkéri a tagállamokat, hogy az 
ötödik pénzmosási irányelvet már a 2020-
as határidő előtt ültessék át nemzeti 
jogaikba; felhívja a Bizottságot, hogy teljes 
mértékben használja ki a szóban forgó 
eszközöket annak érdekében, hogy 
támogassa és biztosítsa, hogy a tagállamok 
a lehető leghamarabb megfelelően 
átültessék és végrehajtsák az ötödik 
pénzmosási irányelvet;
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_________________ _________________
117 2018. július 19-én a Bizottság az 
Európai Unió Bírósága elé idézte 
Görögországot és Romániát a negyedik 
pénzmosási irányelv nemzeti jogba történő 
átültetésének elmulasztása miatt. Írország a 
szabályoknak csak egy nagyon korlátozott 
részét ültette át, és szintén a Bíróság elé 
idézték.

117 2018. július 19-én a Bizottság az 
Európai Unió Bírósága elé idézte 
Görögországot és Romániát a negyedik 
pénzmosási irányelv nemzeti jogba történő 
átültetésének elmulasztása miatt. Írország a 
szabályoknak csak egy nagyon korlátozott 
részét ültette át, és szintén a Bíróság elé 
idézték.
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20.3.2019 A8-0170/10

Módosítás 10
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a PPE képviselőcsoport nevében
Jeppe Kofod, Peter Simon
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
223 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 223a. aggodalommal állapítja meg, hogy 
a „Troika Laundromat” ügy felfedte, 
hogyan ment át 4,6 milliárd amerikai 
dollárnyi, Oroszországból és máshonnan 
származó összeg európai bankokon és 
vállalkozásokon; kiemeli, hogy a botrány 
középpontjában a Troika Dialog nevű, 
korábban az egyik legnagyobb orosz 
beruházási magánbank állt, és az a 
hálózat, amely lehetővé tehette az orosz 
uralkodó elit tagjai számára, hogy titkos, 
jogellenes eljárások segítségével 
részvényeket szerezzenek állami tulajdonú 
vállalatokban, ingatlanokat vásároljanak 
Oroszországban és külföldön, továbbá 
luxuscikkeket szerezzenek be; sajnálatát 
fejezi ki továbbá amiatt, hogy a jelentések 
szerint számos európai bank szerepet 
játszott ezekben a gyanús tranzakciókban, 
így a Danske Bank, a Swedbank AB, a 
Nordea Bank Abp, az ING Groep NV, a 
Credit Agricole SA, a Deutsche Bank AG, 
a KBC Group NV, a Raiffeisen Bank 
International AG, az ABN Amro Group 
NV, a Cooperatieve Rabobank U.A. és a 
Turkiye Garanti Bankasi A.S. holland 
egysége;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/11

Módosítás 11
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a PPE képviselőcsoport nevében
Jeppe Kofod, Peter Simon
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
281 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

281. úgy véli, hogy figyelembe kell 
venni ugyan a nemzetközi szinten a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
elleni küzdelemmel összefüggésben nagy 
kockázatot jelentő harmadik országok 
azonosítása érdekében végzett munkát, 
különös tekintettel a FATF munkájára, 
azonban elengedhetetlen, hogy az Unió 
saját jegyzéket készítsen a nagy kockázatot 
jelentő harmadik országokról; üdvözli e 
tekintetben a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló, 2019. január 31-i rendeletét az 
(EU) 2015/849 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek a hitelintézetek és 
pénzügyi intézmények által bizonyos 
harmadik országokban a pénzmosási és 
terrorizmusfinanszírozási kockázat 
csökkentése érdekében hozandó minimális 
intézkedésekre és kiegészítő intézkedések 
típusaira vonatkozó szabályozástechnikai 
standardok tekintetében történő 
kiegészítéséről136;

281. úgy véli, hogy figyelembe kell 
venni ugyan a nemzetközi szinten a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
elleni küzdelemmel összefüggésben nagy 
kockázatot jelentő harmadik országok 
azonosítása érdekében végzett munkát, 
különös tekintettel a FATF munkájára, 
azonban elengedhetetlen, hogy az Unió 
saját jegyzéket készítsen a nagy kockázatot 
jelentő harmadik országokról; üdvözli e 
tekintetben a Bizottság az (EU) 2015/849 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, 
kiemelt kockázatot jelentő harmadik 
országok azonosítása tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló, 2019. február 13-i 
felhatalmazáson alapuló rendeletét 
(C(2019)1326), és sajnálja, hogy a Tanács 
kifogásolta a felhatalmazáson alapuló 
rendeletet; üdvözli ezenkívül a Bizottság 
az (EU) 2015/849 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek a hitelintézetek és 
pénzügyi intézmények által bizonyos 
harmadik országokban a pénzmosási és 
terrorizmusfinanszírozási kockázat 
csökkentése érdekében hozandó minimális 
intézkedésekre és kiegészítő intézkedések 
típusaira vonatkozó szabályozástechnikai 
standardok tekintetében történő 
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kiegészítéséről szóló, 2019. január 31-i 
felhatalmazáson alapuló rendeletét136;

_________________ _________________
136 C(2019)0646. 136 C(2019)0646.

Or. en



AM\1180183HU.docx PE637.644v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

20.3.2019 A8-0170/12

Módosítás 12
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
a PPE képviselőcsoport nevében
Jeppe Kofod, Peter Simon
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
(2018/2121(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
298 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

298. üdvözli, hogy a Tanács 
2017. december 5-én elfogadta az első 
uniós jegyzéket, és folyamatosan nyomon 
követi a harmadik országok által tett 
kötelezettségvállalásokat; megjegyzi, hogy 
a jegyzéket e kötelezettségvállalások 
értékelése alapján több alkalommal 
frissítették, és ennek következtében több 
országot töröltek róla; megjegyzi, hogy 
hogy 2018. november 9-én csupán öt 
országot, illetve területet tartalmazott: 
Amerikai Szamoa, Guam, Szamoa, 
Trinidad és Tobago, valamint az Amerikai 
Virgin-szigetek;

298. üdvözli, hogy a Tanács 
2017. december 5-én elfogadta az első 
uniós jegyzéket, és folyamatosan nyomon 
követi a harmadik országok által tett 
kötelezettségvállalásokat; megjegyzi, hogy 
a jegyzéket e kötelezettségvállalások 
értékelése alapján több alkalommal 
frissítették, és ennek következtében több 
országot töröltek róla; megállapítja, hogy a 
2019. március 12-i felülvizsgálat 
következtében a jegyzék az alábbi 
adójogrendszereket tartalmazza: Amerikai 
Szamoa, Aruba, Guam, Barbados, Belize, 
Bermuda, Dominika, Fidzsi, Marshall-
szigetek, Omán, Szamoa, Trinidad és 
Tobago, Egyesült Arab Emírségek, az 
Amerikai Virgin-szigetek, valamint 
Vanuatu;

Or. en


