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Módosítás 1
Monica Luisa Macovei

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

rámutat arra, hogy az Unióban az 
adókikerülés teljes költsége összességében 
meghaladja az Unióban az egészségügyi 
ellátásokra fordított költségvetési kiadások 
teljes összegét, és ha meg lehetne szüntetni 
az adókikerülést, valamennyi uniós 
államadósságot 8,8 év alatt vissza lehetne
fizetni*;

rámutat arra, hogy a Bizottság által 
készített becslések szerint évente 
körülbelül 1 trillió euró veszik el 
adókijátszás és adókikerülés miatt az 
Unióban; hangsúlyozza, hogy az Unióban 
az adókikerülés teljes költsége 
összességében meghaladja az Unióban az 
egészségügyi ellátásokra fordított 
költségvetési kiadások teljes összegét, és 
ha meg lehetne szüntetni az adókikerülést, 
valamennyi uniós államadósságot 8,8 év 
alatt vissza lehetne fizetni1;

Or. en

Módosítás 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

rámutat arra, hogy az Unióban az 
adókikerülés teljes költsége összességében 
meghaladja az Unióban az egészségügyi 
ellátásokra fordított költségvetési kiadások 
teljes összegét, és ha meg lehetne szüntetni 
az adókikerülést, valamennyi uniós 
államadósságot 8,8 év alatt vissza lehetne
fizetni*;

rámutat arra, hogy az Unióban az
adókijátszás és az adókikerülés teljes 
költsége összességében meghaladja az 
Unióban az egészségügyi ellátásokra 
fordított költségvetési kiadások teljes 
összegét, és ha meg lehetne szüntetni az
adókijátszást és az adókikerülést, 
valamennyi uniós államadósságot 8,8 év 
alatt vissza lehetne fizetni2;

                                               
1 Closing the European Tax Gap, A report for Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in 

the European Parliament. Készítette: Richard Murphy okleveles könyvvizsgáló, a Tax Research UK 
igazgatója.

2 Closing the European Tax Gap, A report for Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in 
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Or. en

Módosítás 3
Michael Theurer

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az átlátható és 
nem bonyolult adórendszer révén 
leépíthetők a bürokratikus és 
adminisztratív akadályok, és ezáltal 
csökkenthető az adóbeszedés költsége;

Or. de

Módosítás 4
Michael Theurer

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. rámutat arra, hogy az adózási 
kiváltságok leépítése lehetőséget teremt az 
egyszerű, érthető és igazságos 
adórendszerhez vezető átfogó reformok 
számára;

Or. de

Módosítás 5
Jan Mulder

Véleménytervezet
2 bekezdés

                                                                                                                                                  
the European Parliament. Készítette: Richard Murphy okleveles könyvvizsgáló, a Tax Research UK igazgatója.
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Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az adóparadicsomok 
fogalommeghatározása elveszítette 
aktualitását, és az adófizetési kötelezettség 
kikerülésének vagy csökkentésének
(fél)legális módszerei egyre 
mindennaposabbak a tagállamokban: a 
„postafiókcégek” által Hollandiában vagy 
Hollandián keresztül végrehajtott 
tranzakciók például becslések szerint 
évente 8000 milliárd eurót tesznek ki;

2. megállapítja, hogy az adóparadicsomok 
fogalommeghatározása elveszítette 
aktualitását, és az adófizetési kötelezettség 
kikerülésének vagy csökkentésének
(fél)legális módszerei egyre 
mindennaposabbak a tagállamokban. 

Or. en

Módosítás 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az adóparadicsomok 
fogalommeghatározása elveszítette 
aktualitását, és az adófizetési kötelezettség 
kikerülésének vagy csökkentésének 
(fél)legális módszerei egyre 
mindennaposabbak a tagállamokban: a 
„postafiókcégek” által Hollandiában vagy 
Hollandián keresztül végrehajtott 
tranzakciók például becslések szerint 
évente 8000 milliárd eurót tesznek ki;

2. megállapítja, hogy az adóparadicsomok 
fogalommeghatározása elveszítette 
aktualitását, és az adófizetési kötelezettség 
kikerülésének vagy csökkentésének 
(fél)legális módszerei egyre 
mindennaposabbak a tagállamokban: a 
„postafiókcégek” által Hollandiában vagy 
Hollandián keresztül végrehajtott 
tranzakciók például becslések szerint 
évente 8000 milliárd eurót tesznek ki, 
ennek ellenére a holland parlament a 
közelmúltban Hollandia 
adóparadicsommá minősítését elítélő 
állásfoglalást1 fogadott el;

Or. en

                                               
1 35. számú Van Vliet-állásfoglalás (25087)
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Módosítás 7
Marta Andreasen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy az adóparadicsomok 
fogalommeghatározása elveszítette 
aktualitását, és az adófizetési kötelezettség 
kikerülésének vagy csökkentésének
(fél)legális módszerei egyre 
mindennaposabbak a tagállamokban: a
„postafiókcégek” által Hollandiában vagy 
Hollandián keresztül végrehajtott 
tranzakciók például becslések szerint 
évente 8000 milliárd eurót tesznek ki;

2. megállapítja, hogy az adófizetési 
kötelezettség kikerülésének vagy 
csökkentésének legális módszerei az 
egységes piac működésének közvetlen és 
rendeltetésszerű következményeként egyre 
mindennaposabbak a tagállamokban: a
„postafiókcégek” által Hollandiában vagy 
Hollandián keresztül végrehajtott 
tranzakciók például állítások szerint évente 
8000 milliárd eurót tesznek ki;

Or. en

Módosítás 8
Michael Theurer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a nagyobb 
vállalatok adókikerülése rombolja a kisebb 
vállalatok, sőt, a magánszemélyek 
adófizetési fegyelmét, mivel az 
adókikerülést elfogadott normaként tünteti 
fel; 

3. hangsúlyozza, hogy a nagyobb 
vállalatok adókikerülése rombolja a kisebb 
vállalatok, sőt, a magánszemélyek
adófizetési fegyelmét, mivel az 
adókikerülést elfogadott normaként tünteti 
fel; hangsúlyozza, hogy a bonyolult, 
átláthatatlan adórendszerek kedveznek az 
adókijátszásnak és az adókikerülésnek, és 
hogy az áttekinthetetlen adóügyi 
szabályozás az adóügyi jogszabályok 
rugalmas értelmezése révén esélyt kínál a 
vállalkozások és a magánszemélyek 
számára, hogy mások kárára csökkentsék 
adóterheiket;

Or. de
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Módosítás 9
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a nagyobb 
vállalatok adókikerülése rombolja a kisebb 
vállalatok, sőt, a magánszemélyek 
adófizetési fegyelmét, mivel az 
adókikerülést elfogadott normaként tünteti 
fel;

3. hangsúlyozza, hogy a nagyobb 
vállalatok nagy mértékű adókikerülése 
rombolja a kisebb vállalatok, sőt, a 
magánszemélyek adófizetési fegyelmét, 
mivel az adókikerülést elfogadott 
normaként tünteti fel, és többek között 
éppen ezen adókikerülés miatt kerülnek 
bevezetésre további, magánszemélyeket és 
vállalatokat terhelő adóterhek;

Or. en

Módosítás 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a nagyobb 
vállalatok adókikerülése rombolja a kisebb 
vállalatok, sőt, a magánszemélyek 
adófizetési fegyelmét, mivel az 
adókikerülést elfogadott normaként tünteti 
fel;

3. hangsúlyozza, hogy a nagyobb 
vállalatok nagy mértékű adókijátszása és
adókikerülése rombolja a kisebb vállalatok, 
sőt, a magánszemélyek adófizetési 
fegyelmét, mivel az adókijátszást és
adókikerülést elfogadott normaként tünteti 
fel;

Or. en

Módosítás 11
Marta Andreasen

Véleménytervezet
3 bekezdés



PE506.067v01-00 8/20 AM\927988HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a nagyobb 
vállalatok adókikerülése rombolja a kisebb 
vállalatok, sőt, a magánszemélyek
adófizetési fegyelmét, mivel az 
adókikerülést elfogadott normaként 
tünteti fel;

3. rámutat arra, hogy a nagyobb vállalatok 
adókikerülése káros hatással lehet a 
rendelkezésre álló kedvezmények 
igénybevételére kevésbé képes kkv-k és 
magánszemélyek adófizetési fegyelmére,
és elősegítheti, hogy az adókijátszás 
elfogadható választási lehetőséggé váljon
a kkv-k és a magánszemélyek számára;

Or. en

Módosítás 12
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az adókijátszást 
üzleti stratégiaként alkalmazó vállalatok 
(ezek közül sokan kisebbek és 
rugalmasak) tisztességtelen 
versenyelőnyhöz jutnak a nyílt működésű 
vállalatokkal szemben – amelyek nem 
folytathatnak ilyen gyakorlatot –, és 
ezáltal aláássák a tagállamok 
versenyképességét;

Or. en

Módosítás 13
Monica Luisa Macovei

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sajnálja, hogy a nagy dohánycégekkel 
kötött megállapodások alapján az Uniónak 

4. sajnálja, hogy a nagy dohánycégekkel 
kötött megállapodások alapján az Uniónak 
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fizetett hatalmas összegeket nem csalás 
elleni intézkedésekre és programokra
fordították, hanem „90%-ban lefoglalták”
a tagállamok, amelyek hozzáadták azokat 
saját költségvetési bevételeikhez;

fizetett hatalmas összegeknek mindössze 
9,7%-át fordítják csalás elleni 
intézkedésekre és programokra, míg a
fennmaradó 90,3%-ot hozzáadták a
tagállamok költségvetési bevételeihez 
anélkül, hogy egyértelműen a csalás elleni 
küzdelemmel összefüggő programokra és 
tevékenységekre irányozták volna elő 
őket;

Or. en

Módosítás 14
Marta Andreasen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sajnálja, hogy a nagy dohánycégekkel 
kötött megállapodások alapján az Uniónak 
fizetett hatalmas összegeket nem csalás 
elleni intézkedésekre és programokra 
fordították, hanem „90%-ban lefoglalták” 
a tagállamok, amelyek hozzáadták azokat 
saját költségvetési bevételeikhez;

4. megállapítja, hogy a nagy 
dohánycégekkel kötött megállapodások 
alapján az Uniónak fizetett hatalmas 
összegeket teljesen jogosan nagyrészt 
visszautalták a tagállamoknak, ahol 
némiképp hozzá tudtak járulni a
költségvetési hiány mérsékléséhez;

Or. en

Módosítás 15
Marta Andreasen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a héa területén az 
adókikerülés közvetlenül befolyásolja a 
tagállamok gazdaságait és az EU 
költségvetését egyaránt; emlékeztet arra, 
hogy a Számvevőszéket idézve: „A 
héacsalás sérti a tagállamok pénzügyi 

5. ugyanakkor megállapítja, hogy miután
a héa „saját forrás”, az adókikerülés e 
területen valóban közvetlenül befolyásolja 
a tagállamok gazdaságait és az EU 
költségvetését egyaránt; emlékeztet arra, 
hogy a Számvevőszéket idézve: „A 
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érdekeit, és kihat az uniós költségvetésre 
is, amennyiben csorbítja a héaalapú saját 
forrást. Ezt a kiesést a saját forrás GNI-
alapú összetevőjének kell kompenzálnia, 
miáltal torzul az egyes tagállamok uniós 
költségvetési hozzájárulása. Az adócsalás 
akadályozza a belső piac működését és 
gátolja a tisztességes versenyt is”*;

héacsalás sérti a tagállamok pénzügyi 
érdekeit, és kihat az uniós költségvetésre 
is, amennyiben csorbítja a héaalapú saját 
forrást. Ezt a kiesést a saját forrás GNI-
alapú összetevőjének kell kompenzálnia, 
miáltal torzul az egyes tagállamok uniós 
költségvetési hozzájárulása. Az adócsalás 
akadályozza a belső piac működését és 
gátolja a tisztességes versenyt is”1;

Or. en

Módosítás 16
Jan Mulder

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. rámutat arra, hogy a héa beszedési 
modellje bevezetése óta nem változott;
hangsúlyozza, hogy a technológiai és 
gazdasági környezetben bekövetkezett 
változások következtében ez a modell 
elavult, és ezért jelentős kiesésekhez vezet 
a vámok, a héa és a jövedéki adók
tekintetében;

7. rámutat arra, hogy a héa beszedési 
modellje bevezetése óta nem változott;
hangsúlyozza, hogy a technológiai és 
gazdasági környezetben bekövetkezett 
változások következtében ez a modell 
elavult, és ezért jelentős kiesésekhez vezet 
a héa tekintetében;

Or. en

Módosítás 17
Marta Andreasen

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. rámutat arra, hogy a héa beszedési 
modellje bevezetése óta nem változott;

7. rámutat arra, hogy a héa beszedési 
modellje bevezetése óta nagyjából 

                                               
1 A Számvevőszék 13/2011. sz. különjelentése, 11. o., 5. bekezdés.
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hangsúlyozza, hogy a technológiai és 
gazdasági környezetben bekövetkezett 
változások következtében ez a modell 
elavult, és ezért jelentős kiesésekhez vezet 
a vámok, a héa és a jövedéki adók 
tekintetében;

változatlan; hangsúlyozza, hogy a 
technológiai és gazdasági környezetben 
bekövetkezett változások következtében ez 
a modell elavult; úgy véli, hogy más, 
alacsonyabb megfelelési költségekkel járó
és igazságosabb lehetőségeket is meg 
kellene vizsgálni;

Or. en

Módosítás 18
Monica Luisa Macovei

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a tagállamok 
adóhatóságai közötti határokon átnyúló 
együttműködés hiányosságai gyengítik az 
héával kapcsolatos uniós szabályozási 
keretet, segítik a csalókat és a szervezett 
bűnözői tevékenységeket, és a 42-es 
eljáráskódú vámeljárás heterogén 
alkalmazása miatt tapasztalt 
veszteségekhez hasonló jelentős 
bevételkiesésekhez vezetnek; sajnálatát 
fejezi ki az egységességnek a 
héaazonosítók vámszinten történő 
feldolgozása terén mutatkozó hiánya 
miatt; véleménye szerint egy európai 
adóazonosító szám nagyobb 
átláthatóságot és egységességet teremtene 
a 42-es eljáráskódú vámeljárások 
lefolytatása terén; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb 
indítsa el hatásvizsgálatát ebben az 
ügyben;

Or. en

Módosítás 19
Marta Andreasen
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Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. sajnálja, hogy két, héacsalás elleni 
küzdelemre irányuló fontos
kezdeményezés, nevezetesen a közös 
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 
2006/112/EK irányelvnek egy héacsalás 
elleni gyorsreagálási mechanizmus 
tekintetében történő módosításáról szóló 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat
(COM(2012)0428) és a 2006/112/EK 
irányelvnek a fordított adókivetési 
mechanizmus bizonyos csalásra alkalmas 
termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
választható és ideiglenes alkalmazása 
tekintetében történő módosításáról szóló 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat
(COM(2009)0511) esetében a Tanácsban 
kialakult patthelyzet még mindig fennáll;

8. megállapítja, hogy két, héacsalás elleni 
küzdelemre irányuló kezdeményezés, 
nevezetesen a közös hozzáadottértékadó-
rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek 
egy héacsalás elleni gyorsreagálási 
mechanizmus tekintetében történő 
módosításáról szóló tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat (COM(2012)0428) és a 
2006/112/EK irányelvnek a fordított 
adókivetési mechanizmus bizonyos 
csalásra alkalmas termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó választható és 
ideiglenes alkalmazása tekintetében történő 
módosításáról szóló tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat (COM(2009)0511) 
esetében a Tanácsban kialakult patthelyzet 
még mindig fennáll;

Or. en

Módosítás 20
Marta Andreasen

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza, hogy a vámrendszer 
megfelelő működése közvetlen 
következményekkel jár a héa kiszámítása 
tekintetében; mély aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy az Unióban a 
vámellenőrzések nem működnek 
megfelelően, ami jelentős héaveszteségeket

9. rámutat arra, hogy a vámrendszer 
megfelelő működése közvetlen 
következményekkel jár a héa kiszámítása 
tekintetében; aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy az Unióban a vámellenőrzések
esetlegesen nem működnek megfelelően, 
ami jelentős héaveszteségeket okoz1;

                                               
1 A Számvevőszék 13/2011. sz. különjelentésében megállapította, hogy csak a 42-es eljáráskódú vámeljárás 
2009-ben a Számvevőszék által vizsgált hét tagállam tekintetében megközelítőleg 2200 millió euró extrapolált 
veszteséget okozott, amely egyenértékű annak a héaösszegnek a 29%-ával, amely héa az ebben a hét európai 
uniós tagállamban a 42-es eljáráskódú vámeljárás alá vont valamennyi 2009-es importügylet által képzett 
adóalapra elvileg kivetendő volna;
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okoz*; elfogadhatatlannak tartja, hogy a 
legtöbb tagállamban az adóhatóságok nem 
férnek közvetlenül hozzá a vámadatokhoz, 
és ezért az adózási adatokkal való 
automatizált összevetés nem lehetséges;
rámutat arra, hogy a szervezett bűnözés jól 
ismeri a jelenlegi rendszer gyenge pontjait;

elfogadhatatlannak tartja, hogy a legtöbb 
tagállamban az adóhatóságok nem férnek 
közvetlenül hozzá a vámadatokhoz, és 
ezért az adózási adatokkal való 
automatizált összevetés nem lehetséges;
rámutat arra, hogy a szervezett bűnözés jól 
ismeri a jelenlegi rendszer gyenge pontjait;

Or. en

Módosítás 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. egyetért az adóalap-erózió és a 
nyereségátcsoportosítás kezeléséről szóló 
OECD-jelentés1 azon megállapításaival, 
amelyek szerint szükség van az adózás 
elsődleges alapjául szolgáló állandó 
telephely fogalmának újraértelmezésére; 
úgy véli, hogy az adóztatásnak általános 
szabályként a jövedelmet termelő 
gazdasági tevékenység helyén kell 
történnie (a „vagyon eredetének” elve);

Or. en

Módosítás 22
Monica Luisa Macovei

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

                                               
1 OECD, Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing (2013).
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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Véleménytervezet Módosítás

10a. e tekintetben kitart amellett, hogy 
szükség van a vagyon lefoglalására és 
elkobzására vonatkozó uniós jogi 
keretrendszer megerősítésére – beleértve 
az elítélés nélküli elkobzás eseteit is és 
összhangban a pénzvándorlás követésének 
elvével – a polgári jogi kritériumok szerint 
bizonyítottan bűncselekmény 
elkövetéséből származó jövedelem vagy 
bűncselekmény elkövetésére használt 
tulajdon lefoglalása révén;

Or. en

Módosítás 23
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. rámutat arra, hogy az OLAF 2011-es 
jelentése és a 2006–2011 közötti időszak 
közötti fellépések ügyében zajló bírósági 
intézkedések előrehaladásáról szóló 
áttekintése alapján – amely szerint az 
intézkedések több mint fele bírósági 
határozatra vár – különös figyelmet kell 
fordítani a vámmal kapcsolatos csalásra, 
amely a legnagyobb arányú 
rendszerszintű korrupciót mutató 
területek között szerepel Európában1; 

Or. en

                                               
1 Tematikus dokumentum a tagállamok közigazgatásán belüli rendszerszintű korrupcióról, valamint e 
jelenségnek az Unióra gyakorolt negatív hatásai elleni intézkedésekről, A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és 
a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság, 2012. november.
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Amendment 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. támogatja az OECD és a G20 csoport 
felhívását, amely az adóalap-erózió és a 
nyereségátcsoportosítás azonosított 
gyakorlatainak mélyreható elemzésén 
alapuló globális és átfogó cselekvési tervet 
szorgalmaz annak érdekében, hogy a 
nemzetközi standardokat az aktuális 
globális üzleti környezettel újra 
összhangba hozó konkrét megoldásokat 
kínáljon;

Or. en

Módosítás 25
Monica Luisa Macovei

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10b. hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a független oknyomozó 
újságírást, mivel az létfontosságú a csalási 
módszerek, a korrupció és a szervezett 
bűnözés feltárásában;

Or. en

Módosítás 26
Jan Mulder

Véleménytervezet
11 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

11. hangsúlyozza az e-kormányzat által az 
átláthatóság növelése és a csalás, illetve 
korrupció elleni küzdelem és ennek folytán 
a közpénzek védelmének elősegítése 
tekintetében nyújtott lehetőségeket;
hangsúlyozza, hogy Európa – többek 
között a rendszerek interoperabilitásának 
hiánya miatt – lemaradt ipari partnerei
mögött*; hangsúlyozza, hogy Európának 
fokoznia kell az e-kormányzatnak az 
államháztartás nagyobb átláthatóságát 
biztosító, új generációs formáinak 
bevezetésére irányuló erőfeszítéseit;

11. hangsúlyozza az e-kormányzat által az 
átláthatóság növelése és a csalás, illetve 
korrupció elleni küzdelem és ennek folytán 
a közpénzek védelmének elősegítése 
tekintetében nyújtott lehetőségeket;
hangsúlyozza a folyamatos innovációt 
lehetővé tevő jogszabályok szükségességét; 
hangsúlyozza, hogy Európa – többek 
között a rendszerek interoperabilitásának 
hiánya miatt – lemaradt ipari partnerei
mögött1; hangsúlyozza, hogy Európának 
fokoznia kell az e-kormányzatnak az 
államháztartás nagyobb átláthatóságát 
biztosító, új generációs formáinak 
bevezetésére irányuló erőfeszítéseit;

Or. en

Módosítás 27
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. hangsúlyozza az e-kormányzat által az 
átláthatóság növelése és a csalás, illetve 
korrupció elleni küzdelem és ennek folytán 
a közpénzek védelmének elősegítése 
tekintetében nyújtott lehetőségeket; 
hangsúlyozza, hogy Európa – többek 
között a rendszerek interoperabilitásának 
hiánya miatt – lemaradt ipari partnerei 
mögött*; hangsúlyozza, hogy Európának 
fokoznia kell az e-kormányzatnak az 
államháztartás nagyobb átláthatóságát 
biztosító, új generációs formáinak 

11. hangsúlyozza az e-kormányzat által az 
átláthatóság növelése és a csalás, illetve 
korrupció elleni küzdelem és ennek folytán 
a közpénzek védelmének elősegítése 
tekintetében nyújtott lehetőségeket; 
hangsúlyozza, hogy Európa – többek 
között a rendszerek interoperabilitásának 
hiánya miatt – lemaradt ipari partnerei 
mögött2; hangsúlyozza, hogy Európának 
fokoznia kell az e-kormányzat olyan új 
generációs formáinak bevezetésére 
irányuló erőfeszítéseit, amelyek 

                                               
1 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai digitális menetrend – COM(2010)245.
2 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai digitális menetrend – COM(2010)245.
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bevezetésére irányuló erőfeszítéseit; biztosítanák az államháztartás nagyobb 
átláthatóságát, és ösztönöznék az üzleti 
tranzakciók és az adóhatóságok közötti 
valós idejű kapcsolat létrehozását az 
adókijátszás leküzdése érdekében;

Or. en

Módosítás 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. felszólítja a Bizottságot, hogy külön 
foglalkozzon a tagállamok eltérő 
adórendszerei közötti hibridek 
problémájával;

Or. en

Módosítás 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Véleménytervezet
12 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12b. sürgeti a tagállamokat, hogy 
tartózkodjanak kétoldalú adóügyi 
megállapodások harmadik országokkal 
való megkötésétől, és ösztönzi a 
Bizottságot, hogy folytassa az EU egésze 
és harmadik országok közötti adóügyi 
megállapodások megkötésére irányuló 
erőfeszítéseit; kéri a Bizottságot annak 
vizsgálatára is, hogy a tagállamok és a 
harmadik országok közötti meglévő 
kétoldalú adóügyi megállapodások nem 
segítik-e elő más tagállamok vállalatainak 
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adókikerülését, és nyújtson be 
javaslatokat e kérdés megoldására, 
beleértve minden ilyen megállapodás 
felülvizsgálatát is;

Or. en

Módosítás 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Véleménytervezet
12 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12c. addig is javasolja, hogy a kétoldalú 
adóügyi megállapodások aláírását vagy 
végleges megkötését megelőzően a 
megállapodás szövegét nyújtsák be a 
Bizottságnak, amely egy hónapon belül 
nyilvános és indokolással ellátott 
véleményt fogalmaz meg;

Or. en

Módosítás 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Véleménytervezet
12 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12d. ismételten hangsúlyozza a határon 
átnyúló tevékenységet folytató vállalatok 
országonkénti beszámolási 
kötelezettségének fontosságát, és 
hangsúlyozza, hogy ez a pénzügyi 
intézményekre is vonatkozik;

Or. en
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Módosítás 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Véleménytervezet
12 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12e. ösztönzi a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy vitassák meg, hogy többek között az 
adókikerülés kérdésének megoldása 
érdekében miként lehetne 
továbbfejleszteni a társaságiadó-alapra 
vonatkozó jogszabályok közelítését, és 
tájékoztassák rendszeresen az Európai 
Parlamentet e megbeszéléseikről és 
következtetéseikről;

Or. en

Módosítás 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Véleménytervezet
12 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12f. felszólítja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő olyan javaslatokat, amelyek 
az adókijátszásban bűnösnek talált 
vállalatokat kizárják az európai 
közbeszerzésekből és támogatásokból; 

Or. en

Módosítás 34
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
12 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12g. sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő olyan javaslatot, amely lehetővé teszi, 
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hogy a harmadik országokkal 
megkezdődhessenek a héa területére 
vonatkozó hatékony, kötelező 
közigazgatási együttműködésre irányuló 
kétoldalú megállapodásra irányuló 
tárgyalások;

Or. lt


