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20.3.2019 A8-0170/13

Módosítás 13
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
306 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

306. aggodalommal állapítja meg, hogy 
a harmadik országok hatályon kívül 
helyezhetik az előírásoknak meg nem 
felelő adórendszereket, ám helyettük olyan 
új adórendszereket vezethetnek be, 
amelyek károsak lehetnek az Unióra nézve; 
hangsúlyozza, hogy ez különösen igaz 
lehet Svájc esetében; felhívja a Tanácsot, 
hogy megfelelő módon értékelje újra 
Svájcot és bármely más harmadik 
országot147, amely hasonló jogszabályi 
változtatásokat vezet be148;

_______________
147Beleértve Andorrát, Liechtensteint és 
San Marinót.
148 A TAX3 bizottság által 2018. október 
1-jén a Svájccal az adóügyekben folytatott 
kapcsolatokról és a pénzmosás elleni 
küzdelemről tartott meghallgatás, valamint 
a 2018. október 10-én tartott eszmecsere 
Fabrizia Lapecorellával, a társasági 
adózásra vonatkozó magatartási kódexszel 
foglalkozó csoport elnökével.

306. aggodalommal állapítja meg, hogy 
a harmadik országok hatályon kívül 
helyezhetik az előírásoknak meg nem 
felelő adórendszereket, ám helyettük olyan 
új adórendszereket vezethetnek be, 
amelyek károsak lehetnek az Unióra nézve; 
hangsúlyozza, hogy ez különösen igaz 
lehet Svájc esetében; felhívja a Tanácsot, 
hogy megfelelő módon értékelje újra 
Svájcot és bármely más harmadik 
országot147, amely hasonló jogszabályi 
változtatásokat vezet be148;

_______________
147 Beleértve Andorrát és Liechtensteint.
148 A TAX3 bizottság által 2018. október 
1-jén a Svájccal az adóügyekben folytatott 
kapcsolatokról és a pénzmosás elleni 
küzdelemről tartott meghallgatás, valamint 
a 2018. október 10-én tartott eszmecsere 
Fabrizia Lapecorellával, a társasági 
adózásra vonatkozó magatartási kódexszel 
foglalkozó csoport elnökével.
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20.3.2019 A8-0170/14

Módosítás 14
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
307 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 307a. üdvözli a 2019. március 12-i 
felülvizsgált uniós listát1a; üdvözli az azon 
országok kötelezettségvállalásairól és 
reformjairól szóló részletes értékelés 
közzétételét, amelyek a II. mellékletben 
szerepeltek az első uniós lista 2017. 
december 5-i közzétételekor; üdvözli, hogy 
a 2017-ben vállalt kötelezettségeknek 
köszönhetően a korábban a II. 
mellékletbe felvett országok átkerültek az 
I. melléklet szerinti jegyzékbe annak okán, 
hogy a reformokat 2018 végéig vagy a 
megállapított időkereten belül nem 
hajtották végre;
_________________
1a Az adózási szempontból nem 
együttműködő országok és területek 
felülvizsgált európai uniós jegyzéke – A 
Tanács 2019. március 12-i 7741/19. sz. 
következtetései.
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20.3.2019 A8-0170/15

Módosítás 15
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
312 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

312. emlékeztet arra, hogy a Bizottság 
hét tagállamot151 – Belgiumot, Ciprust, 
Magyarországot, Írországot, Luxemburgot, 
Máltát és Hollandiát – bírálta 
adórendszerüknek az agresszív 
adótervezést elősegítő hiányosságai miatt, 
azzal érvelve, hogy adópolitikájuk aláássa 
az egységes európai piac integritását; úgy 
véli, hogy ezeket az országokat úgy is lehet 
tekinteni, mint az agresszív adótervezést 
általában elősegítő országokat;

_____________
151 Belgiumra vonatkozó 2018. évi 
országjelentés, Ciprusra vonatkozó 2018. 
évi országjelentés, Magyarországra 
vonatkozó 2018. évi országjelentés, 
Írországra vonatkozó 2018. évi 
országjelentés, Luxemburgra vonatkozó 
2018. évi országjelentés, Máltára 
vonatkozó 2018. évi országjelentés, 
Hollandiára vonatkozó 2018. évi 
országjelentés.

312. emlékeztet arra, hogy a Bizottság 
hét tagállamot151 – Belgiumot, Ciprust, 
Magyarországot, Írországot, Luxemburgot, 
Máltát és Hollandiát – bírálta 
adórendszerüknek az agresszív 
adótervezést elősegítő hiányosságai miatt, 
azzal érvelve, hogy adópolitikájuk aláássa 
az egységes európai piac integritását; úgy 
véli, hogy ezeket az országokat úgy is lehet 
tekinteni, mint az agresszív adótervezést 
általában elősegítő országokat; kiemeli, 
hogy a Bizottság elismerte, hogy a fent 
említett tagállamok némelyike 
intézkedéseket hozott adórendszere 
javítására a Bizottság bírálatának 
kezelésére irányuló fellépés során 151a;
_____________
151 Belgiumra vonatkozó 2018. évi 
országjelentés, Ciprusra vonatkozó 2018. 
évi országjelentés, Magyarországra 
vonatkozó 2018. évi országjelentés, 
Írországra vonatkozó 2018. évi 
országjelentés, Luxemburgra vonatkozó 
2018. évi országjelentés, Máltára 
vonatkozó 2018. évi országjelentés, 
Hollandiára vonatkozó 2018. évi 
országjelentés.
151a 2019. évi országjelentés – Belgium; 
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2019. évi országjelentés – Ciprus; 2019. 
évi országjelentés – Magyarország; 2019. 
évi országjelentés – Írország; 2019. évi 
országjelentés – Luxemburg; 2019. évi 
országjelentés – Málta; 2019. évi 
országjelentés – Hollandia.
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20.3.2019 A8-0170/16

Módosítás 16
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
313 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

313. várakozással tekint az uniós 
jegyzék 2019. első negyedévében várható 
felülvizsgálata elébe; kéri a Tanácsot, 
hogy tegyen közzé egy részletes értékelést 
azon joghatóságok 
kötelezettségvállalásairól, amelyek önként 
vállaltak kötelezettséget reformok 
végrehajtására, és amelyek a II. 
mellékletben szerepeltek az első uniós 
jegyzék 2017. december 5-i közzétételekor; 
kéri, hogy a 2017-ben vállalt 
kötelezettségek okán a II. mellékletbe 
felvett joghatóságok kerüljenek át az I. 
melléklet szerinti jegyzékbe abban az 
esetben, ha az esedékes reformokat 2018 
végéig vagy a megállapított időkereten 
belül nem hajtják végre;

313. kéri a Tanácsot, hogy tegyen közzé 
egy részletes értékelést azon joghatóságok 
kötelezettségvállalásairól, amelyek önként 
vállaltak kötelezettséget reformok 
végrehajtására, és amelyek a II. 
mellékletben szerepeltek az első uniós 
jegyzék 2017. december 5-i közzétételekor;
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20.3.2019 A8-0170/17

Módosítás 17
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
320 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

320. felszólítja az európai pénzügyi 
intézményeket153, hogy egyes projektekben 
eseti alapon fontolják meg a megerősített 
és kibővített átvilágítás alkalmazását az 
uniós jegyzék II. mellékletében felsorolt 
joghatóságokra, annak elkerülése 
érdekében, hogy az uniós forrásokat olyan 
harmadik országbeli szervezetekbe, illetve 
azokon keresztül fektessék be, amelyek 
nem felelnek meg az uniós 
adószabályoknak; tudomásul veszi, hogy 
az EBB közzétette a szabályoknak meg 
nem felelő joghatóságokra vonatkozó új 
politikáját, és kéri, hogy ezt a politikát 
rendszeresen tegyék naprakésszé, valamint 
foglaljanak bele az uniós normáknak 
megfelelő, fokozott átláthatósági 
követelményeket;

_______________
153 Nevezetesen az Európai Beruházási 
Bank és az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank.

320. felszólítja az európai pénzügyi 
intézményeket153, hogy egyes projektekben 
eseti alapon fontolják meg a megerősített 
és kibővített átvilágítás alkalmazását az 
uniós jegyzék II. mellékletében felsorolt 
joghatóságokra, annak elkerülése 
érdekében, hogy az uniós forrásokat olyan 
harmadik országbeli szervezetekbe, illetve 
azokon keresztül fektessék be, amelyek 
nem felelnek meg az uniós 
adószabályoknak; tudomásul veszi, hogy 
az EBB jóváhagyta a kevésbé szabályozott, 
nem átlátható és nem együttműködő 
joghatóságokra vonatkozó felülvizsgált 
politikáját, és kéri, hogy ezt a politikát 
rendszeresen tegyék naprakésszé, valamint 
foglaljanak bele az uniós normáknak 
megfelelő, fokozott átláthatósági 
követelményeket; felhívja az EBB-t, hogy 
tegye közzé politikáját, mihelyt az 
elfogadásra kerül; egyenlő 
versenyfeltételek és ugyanazon szintű 
normák alkalmazását kéri az összes 
európai pénzügyi intézményre;
_______________
153 Nevezetesen az Európai Beruházási 
Bank és az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank.



AM\1180184HU.docx PE637.644v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Or. en


