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Módosítás 1
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő 
társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra az előttünk 
álló években várható hatására, a 
közvetlen adóztatásról át kell térni a 
közvetett adóztatásra;

törölve

Or. fr

Módosítás 2
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő 
társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra az előttünk 
álló években várható hatására, a közvetlen 
adóztatásról át kell térni a közvetett 
adóztatásra;

1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő 
társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, az 
állami kiadásokra az előttünk álló években 
várható hatására, valamint az Európai 
Uniót sújtó gazdasági és pénzügyi 
válságra, a közvetlen adóztatásról a 
közvetett adóztatásra való áttérés 
folyamata figyelhető meg, amelynek 
következtében a héa a makroökonómiai 
politikák kiemelt eszközévé válik;

Or. pt

Módosítás 3
Anna Maria Corazza Bildt
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő 
társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra az előttünk 
álló években várható hatására, a közvetlen 
adóztatásról át kell térni a közvetett 
adóztatásra;

1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő 
társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra az előttünk 
álló években várható hatására, a közvetlen 
adóztatásról a közvetett adóztatásra való 
további áttérés hozzáadott értéke vitatott; 
hangsúlyozza azonban, hogy az ilyen 
adópolitikai döntéseknek nemzeti szinten 
kell maradniuk;

Or. en

Módosítás 4
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő 
társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra az előttünk 
álló években várható hatására, a 
közvetlen adóztatásról át kell térni a 
közvetett adóztatásra;

1. tudatában van a közvetlen adóztatásról 
a közvetett adóztatásra való áttérés 
aktuális tendenciájának; hangsúlyozza, 
hogy a közvetett adóztatás egyenlőtlenül 
érinti a társadalomban a 
legszegényebbeket.

Or. en

Módosítás 5
Pascal Canfin

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő 
társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra az előttünk 
álló években várható hatására, a 
közvetlen adóztatásról át kell térni a 
közvetett adóztatásra;

1. rámutat, hogy a közvetett adóztatás nem 
helyettesítheti a közvetlen adóztatást, 
amely utóbbinak a progresszivitás elvén 
kell alapulnia, amelyre nézve károsak az 
átalánykulcsok, valamint az általános 
automatizált információcsere hiánya;

Or. en

Módosítás 6
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő 
társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra az előttünk 
álló években várható hatására, a közvetlen 
adóztatásról át kell térni a közvetett 
adóztatásra;

1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő 
társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra az előttünk 
álló években várható hatására, ezek a 
hatások kihívást jelenthetnek létező 
adószerkezetünkre nézve;

Or. da

Módosítás 7
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő 
társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra az előttünk 
álló években várható hatására, a közvetlen 

1. rámutat, hogy az idősödő 
társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra gyakorolt 
kedvezőtlen hatása valószínűleg a 
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adóztatásról át kell térni a közvetett 
adóztatásra;

közvetlen adókból származó állami 
bevételeket is érinteni fogja; ennélfogva 
úgy véli, hogy az előttünk álló években 
sokkal inkább szükség lesz egy erősebb és 
hatékonyabb héa-rendszerre;

Or. en

Módosítás 8
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő 
társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra az előttünk 
álló években várható hatására, a közvetlen 
adóztatásról át kell térni a közvetett 
adóztatásra;

1. rámutat, hogy a közvetlen adóztatás (és 
különösen a héa) az uniós költségvetés 
egyik legfontosabb saját forrása, azonban 
ez az adóztatás igazságtalan formája, 
mivel lényegesen kevésbé járul hozzá az 
újraelosztáshoz; azonban tekintettel az
idősödő társadalmaknak a munkaerőpiacra, 
a megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra az előttünk 
álló években lehetséges hatására, úgy véli, 
hogy a héarendszerek módosításából 
fakadó valamennyi bevételcsökkenést a
közvetett adók hasonló mértékű 
növelésével kell ellensúlyozni, 
kompenzálva ezáltal az uniós költségvetés 
saját forrásainak csökkenését;

Or. fr

Módosítás 9
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő 1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő 
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társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra az előttünk 
álló években várható hatására, a közvetlen 
adóztatásról át kell térni a közvetett 
adóztatásra;

társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra az előttünk 
álló években várható hatására, a közvetlen 
adóztatásról át kell térni a közvetett 
adóztatásra, de ennek ellenére úgy ítéli 
meg, hogy a héakulcsokat nem szabad 
emelni.

Or. lt

Módosítás 10
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő 
társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra az előttünk 
álló években várható hatására, a közvetlen 
adóztatásról át kell térni a közvetett 
adóztatásra;

1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő 
társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra az előttünk 
álló években várható hatására, a közvetlen 
adóztatásról át kell térni a közvetett 
adóztatásra, de ennek ellenére úgy ítéli 
meg, hogy a héakulcsokat nem szabad 
emelni.

Or. lt

Módosítás 11
Toine Manders

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő 
társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra az előttünk 
álló években várható hatására, a közvetlen 

1. rámutat, hogy tekintettel az idősödő 
társadalmaknak a munkaerőpiacra, a 
megtakarítási és fogyasztási szokásokra, 
valamint az állami kiadásokra az előttünk 
álló években várható hatására, meg kell 
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adóztatásról át kell térni a közvetett 
adóztatásra;

fontolni például a jövedéki adóztatásra 
való átállást, amelynek keretében 
alacsony adókulcsot igen széles alapon 
lehet alkalmazni;

Or. nl

Módosítás 12
Marielle Gallo

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1) kiemeli, hogy a gazdasági és pénzügyi 
válsággal összefüggésben az adórendszer 
felülvizsgálatának – amennyire lehetséges 
– hozzá kell járulnia az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek eléréséhez;

Or. fr

Módosítás 13
Pascal Canfin

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólít olyan zöld héastratégia 
kialakítására, melynek középpontjában az 
energiahatékony és környezetbarát 
termékek és szolgáltatások alacsonyabb 
adókulcsa áll, kiegyenlítve az áru vagy 
szolgáltatás árában nem tükröződő 
externáliákból eredő tisztességtelen 
versenyt;

Or. en
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Módosítás 14
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. komolyan aggasztja a Közösségen 
belüli héacsalások fennálló szintje, amely 
aláássa a belső piac megfelelő működését, 
és amely évente 100 milliárd eurót tüntet
el;

Or. en

Módosítás 15
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő javaslatokat a héacsalások 
problémájának a belső piac megfelelő 
működésének vagy a tagállamok fiskális 
szuverenitásának aláásása nélküli 
megoldására;

Or. en

Módosítás 16
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. felkéri a tagállamokat, hogy fokozzák 
a helyi adóhivatalok között az 
információcserében és a kölcsönös 
segítségnyújtásban megvalósuló 
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együttműködést annak érdekében, hogy 
csalás esetén gyorsabban lehessen 
fellépni;

Or. en

Módosítás 17
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a szabályok és 
adminisztratív megkötöttségek 
bonyolultsága miatt a vállalkozások a 
jelenlegi héa rendszerét többnyire a belső
piac kiteljesítése előtt álló akadálynak 
tekintik; rámutat, hogy az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó jelenlegi 
héaszabályok általában negatív hatással 
vannak a kkv-kra;

2. hangsúlyozza, hogy a szabályok és 
adminisztratív megkötöttségek 
bonyolultsága miatt a vállalkozások a 
jelenlegi héa rendszerét többnyire az
egységes piac kiteljesítése előtt álló 
akadálynak tekintik; rámutat, hogy az EU-
n belüli kereskedelemre vonatkozó 
jelenlegi eltérő héaszabályok általában 
negatív hatással vannak a vállalkozásokra, 
elsősorban a kkv-kra;

Or. pt

Módosítás 18
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a szabályok és 
adminisztratív megkötöttségek
bonyolultsága miatt a vállalkozások a 
jelenlegi héa rendszerét többnyire a belső 
piac kiteljesítése előtt álló akadálynak 
tekintik; rámutat, hogy az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó jelenlegi 
héaszabályok általában negatív hatással 
vannak a kkv-kra;

2. hangsúlyozza, hogy a szabályok és 
adminisztratív megkötöttségek
bonyolultsága miatt a vállalkozások a 
jelenlegi héa rendszerét többnyire a belső 
piac kiteljesítése előtt álló akadálynak 
tekintik; rámutat, hogy az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó jelenlegi 
héaszabályok általában negatív hatással 
vannak a kkv-kra, és megjegyzi, hogy 
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intézkedéseket kell tenni a vállalkozások 
héa keltette igazgatási terheinek 
csökkentésére;

Or. lt

Módosítás 19
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a szabályok és 
adminisztratív megkötöttségek 
bonyolultsága miatt a vállalkozások a 
jelenlegi héa rendszerét többnyire a belső 
piac kiteljesítése előtt álló akadálynak 
tekintik; rámutat, hogy az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó jelenlegi 
héaszabályok általában negatív hatással 
vannak a kkv-kra;

2. hangsúlyozza, hogy a szabályok és 
adminisztratív megkötöttségek 
bonyolultsága miatt néhány vállalkozás a 
jelenlegi héa rendszerét a belső piac 
kiteljesítése előtt álló akadálynak tekinti; 
rámutat, hogy az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó jelenlegi 
héaszabályok általában negatív hatással 
lehetnek a kkv-kra;

Or. da

Módosítás 20
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a szabályok és 
adminisztratív megkötöttségek 
bonyolultsága miatt a vállalkozások a 
jelenlegi héa rendszerét többnyire a belső 
piac kiteljesítése előtt álló akadálynak 
tekintik; rámutat, hogy az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó jelenlegi 
héaszabályok általában negatív hatással 
vannak a kkv-kra;

2. hangsúlyozza, hogy a szabályok és 
adminisztratív terhek bonyolultsága miatt a 
vállalkozások a jelenlegi héa rendszerét 
többnyire a belső piac kiteljesítése előtt 
álló akadálynak tekintik; rámutat, hogy az 
EU-n belüli kereskedelemre vonatkozó 
jelenlegi héaszabályok általában negatív 
hatással vannak a kkv-kra; felhív ezért a 
jelenlegi szabályok olyan reformjára, 
amely biztosítaná az uniós vállalkozások 
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számára a megfelelőbb adózási 
környezetet;

Or. en

Módosítás 21
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a szabályok és 
adminisztratív megkötöttségek 
bonyolultsága miatt a vállalkozások a 
jelenlegi héa rendszerét többnyire a belső 
piac kiteljesítése előtt álló akadálynak 
tekintik; rámutat, hogy az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó jelenlegi 
héaszabályok általában negatív hatással 
vannak a kkv-kra;

2. hangsúlyozza, hogy a szabályok és 
adminisztratív megkötöttségek 
bonyolultsága miatt a vállalkozások a 
jelenlegi héa rendszerét többnyire a belső 
piac kiteljesítése előtt álló akadálynak 
tekintik; rámutat, hogy az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó jelenlegi 
héaszabályok általában negatív hatással 
vannak a kkv-kra; felszólítja az Európai 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
héaalapra vonatkozó szabályok 
összehangolásának, valamint az illetékes 
nemzeti hatóságok közötti igazgatási 
együttműködés megerősítésének 
lehetőségét;

Or. fr

Módosítás 22
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a szabályok és 
adminisztratív megkötöttségek
bonyolultsága miatt a vállalkozások a 
jelenlegi héa rendszerét többnyire a belső 
piac kiteljesítése előtt álló akadálynak 

2. hangsúlyozza, hogy a szabályok és 
adminisztratív megkötöttségek
bonyolultsága miatt a vállalkozások a 
jelenlegi héa rendszerét többnyire a belső 
piac kiteljesítése előtt álló akadálynak 
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tekintik; rámutat, hogy az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó jelenlegi 
héaszabályok általában negatív hatással 
vannak a kkv-kra;

tekintik; rámutat, hogy az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó jelenlegi 
héaszabályok általában negatív hatással 
vannak a kkv-kra, és megjegyzi, hogy 
ugyanazon cselekmény vonatkozásában az 
állami és a magánszektorra 
ugyanazoknak a héakulcsoknak kell 
vonatkozniuk;

Or. lt

Módosítás 23
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a szabályok és 
adminisztratív megkötöttségek
bonyolultsága miatt a vállalkozások a 
jelenlegi héa rendszerét többnyire a belső 
piac kiteljesítése előtt álló akadálynak 
tekintik; rámutat, hogy az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó jelenlegi 
héaszabályok általában negatív hatással 
vannak a kkv-kra;

2. hangsúlyozza, hogy a szabályok és 
adminisztratív megkötöttségek
bonyolultsága miatt a vállalkozások a 
jelenlegi héa rendszerét többnyire a belső 
piac kiteljesítése előtt álló akadálynak 
tekintik; rámutat, hogy az EU-n belüli 
kereskedelemre vonatkozó jelenlegi 
héaszabályok általában negatív hatással 
vannak a kkv-kra, és megjegyzi, hogy 
ugyanazon cselekmény vonatkozásában az 
állami és a magánszektorra 
ugyanazoknak a héakulcsoknak kell 
vonatkozniuk;

Or. lt

Módosítás 24
Iliana Ivanova

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felkéri a Bizottságot valamennyi uniós 
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nyelven szabványosított 
számlanyomtatvány bevezetésére, ami 
elősegítené a vállalkozások belső piaci 
tevékenységét;

Or. en

Módosítás 25
Pascal Canfin

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a héarendszer 
csalásbiztossá tételének kiemelt 
prioritásnak kell lennie, tekintve a 
jelentős, akár 100 milliárd eurót is elérő 
tagállami veszteségeket. Külön figyelmet 
kell fordítani a „körhintacsalásra”. 
Emlékeztet a Bowles-jelentésben (A6-
0312/2008) szereplő részletes javaslatokra, 
amelyek még mindig érvényesek és 
amelyeket késedelem nélkül végre kell 
hajtani.

Or. en

Módosítás 26
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat, hogy az új héarendszernek 
ösztönöznie kell a határokon átnyúló 
ügyleteket és ezzel hozzá kell járulnia az 
egységes piac elmélyítéséhez; úgy véli, 
hogy a szabványosítás a 
héakötelezettségek területén jelentős 
hozzáadott értéket képviselne; felhívja 
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ezért a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
valamennyi hivatalos nyelven elérhető, 
szabványos uniós héabevallás 
létrehozásának, illetve annak a 
lehetőségét, hogy létezzen a tagállamok 
által előírható, szabványosított 
héakötelezettségek tételes listája;

Or. en

Módosítás 27
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. kiemeli a kisvállalkozói rendszerben a 
felaprózódás megelőzésére a 
héamentességre alkalmazandó 
küszöbértékek tekintetében az egységes 
felfogás szükségességét; úgy véli, hogy
meg kell vizsgálni a határokon átnyúló 
termékértékesítés e rendszerbe való 
bevonását, az egységes piac megfelelőbb 
figyelembe vétele érdekében;

Or. en

Módosítás 28
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
héakulcsok és a héával kapcsolatos 
adminisztratív eljárások számottevő 
adminisztratív terhet jelentenek az e-
kereskedelem fejlődésére nézve; 
hangsúlyozza, hogy az e-kiskereskedők 

3. fontosnak tartja az online és a fizikai 
környezet konvergenciájának biztosítását, 
felszámolva az eltérő a héakulcsok miatti 
megkülönböztetést és a héával kapcsolatos 
bonyolult adminisztratív eljárásokat,
amelyek számottevő terhet jelentenek az e-
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nehezebben tudják termékeiket és 
szolgáltatásaikat értékesíteni a többi 
tagállamban, és így az egységes piacban 
rejlő valódi lehetőségek kiaknázatlanul 
maradnak;

kereskedelem fejlődésére nézve; 
hangsúlyozza, hogy az e-kiskereskedők 
óriási nehézségek árán tudják termékeiket 
és szolgáltatásaikat értékesíteni a többi 
tagállamban, és így az egységes piacban 
rejlő valódi lehetőségek kiaknázatlanul 
maradnak;

Or. pt

Módosítás 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a
héakulcsok és a héával kapcsolatos 
adminisztratív eljárások számottevő 
adminisztratív terhet jelentenek az e-
kereskedelem fejlődésére nézve; 
hangsúlyozza, hogy az e-kiskereskedők 
nehezebben tudják termékeiket és 
szolgáltatásaikat értékesíteni a többi 
tagállamban, és így az egységes piacban 
rejlő valódi lehetőségek kiaknázatlanul
maradnak;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
héakulcsok és a héával kapcsolatos 
adminisztratív eljárások számottevő 
adminisztratív terhet jelentenek az e-
kereskedelem fejlődésére nézve; 
hangsúlyozza az e-kiskereskedők 
határokon átnyúló tevékenységei előtt álló 
adóakadályok elhárításának fontosságát; 
úgy véli, hogy e vállalkozásoknak 
világosabb HÉA-szabályozást és HÉA-
bevallási kötelezettségeket kell előírni az 
alkalmazkodási költségek korlátozása és 
az uniós cégek versenyképességének 
javítása céljából, és ezáltal az egységes 
piacban rejlő valódi lehetőségek nem 
maradnának kiaknázatlanul;

Or. hu

Módosítás 30
Christel Schaldemose

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
héakulcsok és a héával kapcsolatos 
adminisztratív eljárások számottevő
adminisztratív terhet jelentenek az e-
kereskedelem fejlődésére nézve; 
hangsúlyozza, hogy az e-kiskereskedők 
nehezebben tudják termékeiket és 
szolgáltatásaikat értékesíteni a többi 
tagállamban, és így az egységes piacban 
rejlő valódi lehetőségek kiaknázatlanul 
maradnak;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
héakulcsok és a héával kapcsolatos 
adminisztratív eljárások kihívást 
jelenthetnek az e-kereskedelem fejlődésére 
nézve; hangsúlyozza, hogy az e-
kiskereskedők számára fokozottabb 
nehézséget jelenthet termékeik és 
szolgáltatásaik értékesítése a többi 
tagállamban, és így az egységes piacban 
rejlő valódi lehetőségek kiaknázatlanul 
maradnak;

Or. da

Módosítás 31
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
héakulcsok és a héával kapcsolatos 
adminisztratív eljárások számottevő 
adminisztratív terhet jelentenek az e-
kereskedelem fejlődésére nézve; 
hangsúlyozza, hogy az e-kiskereskedők 
nehezebben tudják termékeiket és 
szolgáltatásaikat értékesíteni a többi 
tagállamban, és így az egységes piacban 
rejlő valódi lehetőségek kiaknázatlanul 
maradnak;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
héakulcsok és a héával kapcsolatos 
adminisztratív eljárások számottevő 
adminisztratív terhet jelentenek az e-
kereskedelem fejlődésére nézve; 
hangsúlyozza, hogy az e-kiskereskedők 
nehezebben tudják termékeiket és 
szolgáltatásaikat értékesíteni a többi 
tagállamban, és így az egységes piacban 
rejlő valódi lehetőségek kiaknázatlanul 
maradnak; úgy véli ezért, hogy a 
Tanácsnak a lehető legrövidebb időn belül 
meg kell valósítania a belső piacon 
alkalmazott héakulcsok maximális szintű 
harmonizációját;

Or. fr
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Módosítás 32
Pablo Arias Echeverría

Véleménytervezet
3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Sürgeti annak vizsgálatát és elemzését, 
hogy az Európai Unión belüli e-
kereskedelmi ügyletek esetében melyek a 
héaegységesítés, továbbá az említett 
adónem csökkentésének vagy akár az az 
alóli mentesítés lehetőségei, annak 
érdekében, hogy az európai vállalkozások 
maradéktalanul kiaknázhassák e-
kereskedelem nyújtotta lehetőségeket;

Or. es

Módosítás 33
Iliana Ivanova

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. támogatja az összes jelenlegi 
héamentesség teljes körű felülvizsgálatát 
azok jelentőségének és a héaláncra 
gyakorolt hatásának meghatározása 
érdekében; hangsúlyozza a 
héamentességek tekintetében a további 
koordinációs erőfeszítések szükségességét; 
felhív a kkv-k határokon átnyúló 
termékértékesítési és szolgáltatásnyújtási 
ügyleteivel kapcsolatos megfelelési 
költségeinek részletes elemzésére;

Or. en

Módosítás 34
António Fernando Correia De Campos
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy ki kell dolgozni a 
párhuzamos, illetve illegális gazdasághoz 
kötődő héával kapcsolatos adóelkerülés 
elleni küzdelem uniós szintű stratégiáját, 
a vállalkozások közötti verseny 
torzulásának megelőzése és az egyenlő 
versenyfeltételek szavatolása, az 
államháztartások jelentős 
bevételkiesésének, valamint a szociális és 
munkaügyi jogszabályok megsértésének 
elkerülése érdekében;

Or. pt

Módosítás 35
Pascal Canfin

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy a légi 
közlekedésre általános mentesség 
vonatkozik, ami – különösen az ilyen 
általános mentességet nem élvező vasúti 
utazás tekintetében – piactorzulást 
eredményez;

Or. en

Módosítás 36
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. felhív az online és offline értékesített 
kulturális javakra irányadó héakulcsok 
összehangolására; úgy véli, hogy ez az 
összehangolás hozzájárulna az e-
kereskedelem fejlődéséhez és reagálna a 
fogyasztók digitális társadalombeli 
igényeire;

Or. en

Módosítás 37
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy szükség van a 
héaköteles vállalkozásokat érintő 
adminisztratív eljárások további 
összehangolására, különösen az Unió 
területén megvalósított nemzetközi 
tranzakciók esetében; úgy véli továbbá, 
hogy az adóhatóságok közötti 
együttműködést tovább kell mélyíteni, 
különösen az automatizált 
információcsere területén;

Or. fr

Módosítás 38
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy az átfogó héarendszer 
létrehozásának csökkentenie kell az azt
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alkalmazók üzemeltetési költségeit és a 
hatóságok igazgatási költségeit is, és hogy 
ennek lehetővé kell tennie a nemzetközi 
léptékű, a társadalomra súlyos fenyegetést 
jelentő csalás, adóelkerülés, bűnözés és 
csatlakozó pénzmosás megelőzését.

Or. lt

Módosítás 39
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy az átfogó héarendszer 
létrehozásának csökkentenie kell az azt 
alkalmazók üzemeltetési költségeit és a 
hatóságok igazgatási költségeit is, és hogy 
ennek lehetővé kell tennie a nemzetközi 
léptékű, a társadalomra súlyos fenyegetést 
jelentő csalás, adóelkerülés, bűnözés és 
csatlakozó pénzmosás megelőzését.

Or. lt

Módosítás 40
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. rámutat, hogy a héacsalás továbbra is 
az Európai Unió jelentős problémája, és 
az adóbevételek elvesztésének egyik fő oka 
az Európai Unióban és a tagállamokban 
(amelynek nagyságrendje 60 és 100 
milliárd közé tehető évente), valamint 
akadályozza a belső piac megfelelő 
működését;
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Or. fr

Módosítás 41
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a digitális belső piacról szóló 
tanulmányt; felhívja a Bizottságot, hogy a 
kkv-k adminisztratív terheinek csökkentése 
érdekében fokozza az elektronikus 
aláírások interoperabilitását, és vegye 
fontolóra az elektronikus aláírásról szóló 
irányelv felülvizsgálatát és kiterjesztését;

4. üdvözli a digitális belső piacról szóló 
tanulmányt1; felhívja a Bizottságot, hogy a 
vállalkozások, elsősorban a kkv-k 
adminisztratív terheinek csökkentése 
érdekében fokozza az elektronikus 
aláírások interoperabilitását, és vegye 
fontolóra az elektronikus aláírásról szóló 
irányelv felülvizsgálatát és kiterjesztését;

Or. pt

Módosítás 42
Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a digitális belső piacról szóló 
tanulmányt1 ; felhívja a Bizottságot, hogy a 
kkv-k adminisztratív terheinek csökkentése 
érdekében fokozza az elektronikus 
aláírások interoperabilitását, és vegye 
fontolóra az elektronikus aláírásról szóló 
irányelv2 felülvizsgálatát és kiterjesztését;

4. üdvözli a digitális belső piacról szóló 
tanulmányt1 ; felhívja a Bizottságot, hogy a 
kkv-k adminisztratív terheinek csökkentése 
érdekében fokozza az elektronikus 
aláírások interoperabilitását a biztonságos 
e-hitelesítési rendszerek elismerésével 
kapcsolatos jogi keret megteremtése 
érdekében, és vegye fontolóra az 
elektronikus aláírásról szóló irányelv2

felülvizsgálatát és kiterjesztését;
hangsúlyozza az elektronikus 
személyazonosság és elektronikus 
azonosítás uniós szintű, kölcsönös 
elismerésének szükségességét.
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Or. hu

Módosítás 43
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a digitális belső piacról szóló 
tanulmányt1; felhívja a Bizottságot, hogy a 
kkv-k adminisztratív terheinek csökkentése 
érdekében fokozza az elektronikus 
aláírások interoperabilitását, és vegye 
fontolóra az elektronikus aláírásról szóló 
irányelv2 felülvizsgálatát és kiterjesztését; 

4. üdvözli a digitális belső piacról szóló 
tanulmányt1; felhívja a Bizottságot, hogy a 
kkv-k adminisztratív terheinek csökkentése 
érdekében fokozza az elektronikus 
aláírások interoperabilitását, és vegye 
fontolóra az elektronikus aláírásról szóló 
irányelv2 felülvizsgálatát és kiterjesztését
anélkül, hogy a gazdasági szereplők 
részéről ténylegesen megfizetendő 
összegek beszedésekor eltérne az 
ellenőrzés megfelelő szintjétől;

Or. fr

Módosítás 44
Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy 2010-től kezdődően új 
elektronikus héa-visszatérítési rendszer 
került bevezetésre az Unión belül; felhívja 
a Bizottságot, hogy legkésőbb 2012 
júliusáig tegyen jelentést a Parlamentnek 
az új rendszer működéséről, annak 
erősségeiről és hiányosságairól;

5. üdvözli, hogy 2010-től kezdődően új 
elektronikus héa-visszatérítési rendszer 
került bevezetésre az Unión belül; felhívja 
a Bizottságot, hogy legkésőbb 2012 
júliusáig tegyen jelentést a Parlamentnek 
az új rendszer működéséről, annak 
erősségeiről és hiányosságairól;
hangsúlyozza, hogy az új szabályokat 
mindig meg kell vizsgálni abból a 
szempontból, hogy azok megfelelő 
védelmet biztosítanak-e a csalási 
kísérletekkel szemben.
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Módosítás 45
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza az egyablakos rendszer 
2015. január 1-ig történő bevezetésének 
fontosságát a héa szempontjából, továbbá 
az európai számlázás szabványosítása 
mellett száll síkra;

Or. pt

Módosítás 46
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja az Európai Bizottságot, 
hogy az interneten keresztül terjesztett 
kulturális javak és szolgáltatások esetében 
alkalmazott adófeltételek módosításakor 
vizsgálja felül a közös 
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 
2006/112/EK irányelvet, és – a nyomtatott 
formában terjesztett kulturális javak 
esetében alkalmazott rendszerhez 
hasonlóan – vezesse be a kedvezményes 
héakulcs alkalmazását a fellendülőben 
lévő digitális ágazat további ösztönzése 
érdekében;

Or. fr



AM\874380HU.doc 25/32 PE469.966v01-00

HU

Módosítás 47
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat, hogy a szubszidiaritás elvének 
értelmében a tagállamoknak rendelkezniük 
kell azzal az előjoggal, hogy az uniós és 
nemzeti szakpolitikák hatékonyabb 
végrehajtása érdekében, illetve történelmi, 
gazdasági, társadalmi vagy környezeti 
tényezők miatt bizonyos ágazatokban 
csökkenthessék a héakulcsokat.

6. rámutat, hogy a szubszidiaritás elvének 
értelmében a tagállamoknak rendelkezniük 
kell azzal az előjoggal, hogy történelmi, 
gazdasági, társadalmi, kulturális vagy 
környezeti tényezők miatt bizonyos 
ágazatokban eltérő héakulcsokat
alkalmazhassanak;

Or. pt

Módosítás 48
Pascal Canfin

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat, hogy a szubszidiaritás elvének 
értelmében a tagállamoknak 
rendelkezniük kell azzal az előjoggal, 
hogy az uniós és nemzeti szakpolitikák 
hatékonyabb végrehajtása érdekében, 
illetve történelmi, gazdasági, társadalmi 
vagy környezeti tényezők miatt bizonyos 
ágazatokban csökkenthessék a 
héakulcsokat.

6. felszólal valamennyi mentesség 
megszüntetése és annak érdekében, hogy 
a csökkentett kulcsokat szűken határozzák 
meg, az adókulcsok társadalmi vagy 
környezeti szempontból igazolt 
csökkentése tekintetében egyértelmű 
kritériumok meghatározása révén. 
Amennyiben a tagállamok nem képesek 
egyértelműen igazolni a csökkentett 
adókulcsok társadalmi vagy környezeti 
előnyeit, ezeket az adókulcsokat be kell 
tiltani;

Or. en

Módosítás 49
Christel Schaldemose
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat, hogy a szubszidiaritás elvének 
értelmében a tagállamoknak rendelkezniük 
kell azzal az előjoggal, hogy az uniós és 
nemzeti szakpolitikák hatékonyabb 
végrehajtása érdekében, illetve történelmi, 
gazdasági, társadalmi vagy környezeti 
tényezők miatt bizonyos ágazatokban
csökkenthessék a héakulcsokat.

6. rámutat, hogy a szubszidiaritás elvének 
értelmében a tagállamoknak rendelkezniük 
kell azzal az előjoggal, hogy az uniós és 
nemzeti szakpolitikák hatékonyabb 
végrehajtása érdekében, illetve történelmi, 
gazdasági, társadalmi vagy környezeti 
tényezők miatt csökkenthessék vagy 
emelhessék a héakulcsokat.

Or. da

Módosítás 50
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat, hogy a szubszidiaritás elvének 
értelmében a tagállamoknak rendelkezniük 
kell azzal az előjoggal, hogy az uniós és 
nemzeti szakpolitikák hatékonyabb 
végrehajtása érdekében, illetve történelmi, 
gazdasági, társadalmi vagy környezeti 
tényezők miatt bizonyos ágazatokban 
csökkenthessék a héakulcsokat.

6. rámutat, hogy a szubszidiaritás elvének 
értelmében a tagállamoknak rendelkezniük 
kell azzal az előjoggal, hogy az uniós és 
nemzeti szakpolitikák hatékonyabb 
végrehajtása érdekében, illetve történelmi, 
gazdasági, társadalmi vagy környezeti 
tényezők miatt bizonyos ágazatokban 
csökkenthessék a héakulcsokat; kiemeli, 
hogy a héarendszer hatékonyságának és 
semlegességének védelme érdekében a 
tagállamoknak újra kell értékelniük a 
jelenleg alkalmazandó héamentességek és 
csökkentett adókulcsok indokait és a 
jövőben azokat a lehetőség szerint 
korlátozniuk kell;

Or. en

Módosítás 51
Liem Hoang Ngoc
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat, hogy a szubszidiaritás elvének 
értelmében a tagállamoknak
rendelkezniük kell azzal az előjoggal, 
hogy az uniós és nemzeti szakpolitikák 
hatékonyabb végrehajtása érdekében, 
illetve történelmi, gazdasági, társadalmi 
vagy környezeti tényezők miatt bizonyos 
ágazatokban csökkenthessék a 
héakulcsokat.

6. rámutat, hogy a szubszidiaritás elvének 
értelmében, illetve a tagállamok 
gazdaságpolitikáinak az adóügyi verseny 
korlátozására irányuló fokozottabb 
összehangolását figyelembe véve a 
tagállamok csak a Tanács és az Európai 
Parlament összehangolt politikáinak 
keretében rendelkezhetnek azzal az 
előjoggal, hogy a közös társadalmi vagy 
környezeti célok elérése érdekében 
bizonyos ágazatokban csökkenthessék a 
héakulcsokat.

Or. fr

Módosítás 52
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat, hogy a szubszidiaritás elvének 
értelmében a tagállamoknak rendelkezniük 
kell azzal az előjoggal, hogy az uniós és 
nemzeti szakpolitikák hatékonyabb 
végrehajtása érdekében, illetve történelmi, 
gazdasági, társadalmi vagy környezeti 
tényezők miatt bizonyos ágazatokban 
csökkenthessék a héakulcsokat.

6. rámutat, hogy a szubszidiaritás elvének 
értelmében a tagállamoknak rendelkezniük 
kell azzal az előjoggal, hogy az uniós és 
nemzeti szakpolitikák hatékonyabb 
végrehajtása érdekében, illetve történelmi, 
gazdasági, társadalmi vagy környezeti 
tényezők miatt bizonyos ágazatokban 
csökkenthessék a héakulcsokat; rámutat, 
hogy az általános érdekű és más 
ágazatokban alkalmazott héamentességek 
segítik a nemzeti növekedési és 
foglalkoztatási politika javítását.

Or. lt



PE469.966v01-00 28/32 AM\874380HU.doc

HU

Módosítás 53
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat, hogy a szubszidiaritás elvének 
értelmében a tagállamoknak rendelkezniük 
kell azzal az előjoggal, hogy az uniós és 
nemzeti szakpolitikák hatékonyabb 
végrehajtása érdekében, illetve történelmi, 
gazdasági, társadalmi vagy környezeti 
tényezők miatt bizonyos ágazatokban 
csökkenthessék a héakulcsokat.

6. rámutat, hogy a szubszidiaritás elvének 
értelmében a tagállamoknak rendelkezniük 
kell azzal az előjoggal, hogy az uniós és 
nemzeti szakpolitikák hatékonyabb 
végrehajtása érdekében, illetve történelmi, 
gazdasági, társadalmi vagy környezeti 
tényezők miatt bizonyos ágazatokban 
csökkenthessék a héakulcsokat; rámutat, 
hogy az általános érdekű és más 
ágazatokban alkalmazott héamentességek 
segítik a nemzeti növekedési és 
foglalkoztatási politika javítását.

Or. lt

Módosítás 54
Toine Manders

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat, hogy a szubszidiaritás elvének 
értelmében a tagállamoknak rendelkezniük 
kell azzal az előjoggal, hogy az uniós és 
nemzeti szakpolitikák hatékonyabb 
végrehajtása érdekében, illetve történelmi, 
gazdasági, társadalmi vagy környezeti 
tényezők miatt bizonyos ágazatokban 
csökkenthessék a héakulcsokat.

6. rámutat, hogy a szubszidiaritás elvének 
értelmében a tagállamoknak korlátlan 
ideig rendelkezniük kell azzal az előjoggal, 
hogy az uniós és nemzeti szakpolitikák 
hatékonyabb végrehajtása érdekében, 
illetve történelmi, gazdasági, társadalmi 
vagy környezeti tényezők miatt bizonyos 
ágazatokban megtarthassák a csökkentett 
héakulcsokat azzal a feltétellel, hogy ez 
nem torzítja a belső piacot.

Or. nl
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Módosítás 55
António Fernando Correia De Campos

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni 
Szerződésben szerepel az új, saját források 
kialakítása, és üdvözli a Bizottság által 
nemrégiben, a 2014–2020 időszakra 
előterjesztett, az uniós költségvetés 
finanszírozását biztosító héa bevezetésére 
irányuló javaslatot;

Or. pt

Módosítás 56
Marielle Gallo, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. javasolja, hogy sürgősen vezessenek 
be kedvezményes héakulcsot az interneten 
keresztül terjesztett kulturális javak és 
szolgáltatások esetében, elősegítve ezáltal 
az ágazat fellendülését.

Or. fr

Módosítás 57
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza az alkalmazandó 
héamentességek és csökkentett 
adókulcsok tárgyában a tagállamok 



PE469.966v01-00 30/32 AM\874380HU.doc

HU

közötti jobb koordináció szükségességét, a 
határokon átnyúló üzleti tevékenységet 
folytató vállalkozások számára az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 58
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Bizottságnak és a tagállamoknak – a 
könyvágazat új üzleti modelljeinek 
ösztönzésére és különösen a digitális 
egységes piac fellendítésére –
biztosítaniuk kell, hogy a könyvek 
tekintetében következetes és könyvbarát 
adóztatási politika érvényesüljön, azok 
formájára – nyomtatott, digitális vagy 
hangoskönyv – tekintet nélkül; 
hangsúlyozza, hogy a tartalom minden 
formában ugyanazokat a kulturális és 
oktatási előnyöket nyújtja a 
fogyasztóknak;

Or. en

Módosítás 59
Gabriel Mato Adrover

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. támogatja a virágok és dísznövények
ágazatában a 2006/112/EK irányelv 122. 
cikkében megállapított kedvezményes 
héakulcs megtartását; mivel ezt az 
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ágazatot a kereslet jelentős ingadozása 
jellemzi, a héaemelésnek súlyos 
következményei lennének az ágazat 
bevételeire, ami komoly kihatással járna a 
foglalkoztatásra is;

Or. es

Módosítás 60
Marc Tarabella

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi továbbá, hogy a 
2006/112/EK irányelv 122. cikkével 
összhangban a kertészeti ágazatban (élő 
növények, valamint a növénytermesztés 
egyéb termékei) továbbra is fenn kell 
tartani a kedvezményes héakulcs 
alkalmazásának lehetőségét, mivel az 
ágazatot a kereskedelmi árak nagy 
rugalmassága jellemzi.

Or. fr

Módosítás 61
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. úgy véli, hogy irányelv helyett a 
rendelet lenne a megfelelő jogi eszköz a 
héaszabályok megfelelőbb és egységesebb 
alkalmazásának biztosítására, ami egyben 
csökkentené a kettős adóztatás vagy az 
adóztatás elmaradásának kockázatát;

Or. en
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Módosítás 62
Cristian Silviu Buşoi

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. hangsúlyozza a héabeszedési 
rendszerek fejlesztésének, a héacsalás 
elleni küzdelemre meglévő eszközök 
javításának és újak kidolgozásának 
szükségességét; úgy véli, hogy a 
számítástechnikai eszközök e tekintetben 
igen hasznosak lehetnek;

Or. en


