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Módosítás 1
Joe Higgins

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet rá, hogy a fejlődő 
országokkal folytatott kereskedelmi 
kapcsolatok liberalizálásának azzal a 
céllal kell történnie, hogy elősegítse a 
fenntartható gazdasági növekedést és ezen 
országok fejlődését; megállapítja, hogy a 
vámok eltörlése a vámbevételek 
vonatkozásában elkerülhetetlenül
veszteséggel jár, ezért a folyamatot jobban 
ellenőrzés alatt kell tartani, és annak 
fokozatosabban, adóreformokkal együtt 
kell végbemennie, lehetővé téve 
kiegyenlítő bevételek mobilizálását (HÉA, 
ingatlanadó, jövedelemadó);

1. emlékeztet rá, hogy a fejlődő 
országokkal folytatott kereskedelemnek
azzal a céllal kell történnie, hogy elősegítse 
a fenntartható gazdasági növekedést és 
ezen országok társadalmi, környezeti és 
gazdasági szempontból felelősségteljes 
fejlődését; megállapítja, hogy a vámok 
eltörlése a vámbevételek vonatkozásában 
veszteséggel jár, ezért a folyamatot felül
kell vizsgálni, és annak a fejlődő országok 
lakossága többségének érdekeit szolgáló 
adóreformokkal, többek között progresszív 
jövedelemadózással és a társaságok 
nyereségének megadóztatásával együtt 
kell végbemennie;

Or. en

Módosítás 2
Syed Kamall

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet rá, hogy a fejlődő 
országokkal folytatott kereskedelmi 
kapcsolatok liberalizálásának azzal a céllal 
kell történnie, hogy elősegítse a
fenntartható gazdasági növekedést és ezen 
országok fejlődését; megállapítja, hogy a 
vámok eltörlése a vámbevételek 
vonatkozásában elkerülhetetlenül 
veszteséggel jár, ezért a folyamatot jobban 
ellenőrzés alatt kell tartani, és annak 
fokozatosabban, adóreformokkal együtt

1. emlékeztet rá, hogy a fejlődő 
országokkal folytatott kereskedelmi 
kapcsolatok liberalizálásának elő kellene 
segítenie a mindkét fél számára előnyös
fenntartható gazdasági növekedést és ezen 
országok fejlődését; megállapítja, hogy a
fejlődő országoknak a vámok eltörlését 
legjobb az adóreformokkal együtt 
végrehajtani, lehetővé téve olyan 
alternatív bevételi források mobilizálását 
állami költségvetésük számára, amelyek 
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kell végbemennie, lehetővé téve 
kiegyenlítő bevételek mobilizálását (HÉA, 
ingatlanadó, jövedelemadó); 

ellensúlyozzák a kieső vámbevételeket 
(HÉA, ingatlanadó, jövedelemadó);

Or. en

Módosítás 3
Harlem Désir

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet rá, hogy a fejlődő 
országokkal folytatott kereskedelmi 
kapcsolatok liberalizálásának azzal a 
céllal kell történnie, hogy elősegítse a 
fenntartható gazdasági növekedést és ezen 
országok fejlődését; megállapítja, hogy a 
vámok eltörlése a vámbevételek 
vonatkozásában elkerülhetetlenül 
veszteséggel jár, ezért a folyamatot jobban 
ellenőrzés alatt kell tartani, és annak 
fokozatosabban, adóreformokkal együtt 
kell végbemennie, lehetővé téve 
kiegyenlítő bevételek mobilizálását (HÉA, 
ingatlanadó, jövedelemadó); 

1. emlékeztet rá, hogy a fejlődő 
országokkal folytatott kereskedelmi 
kapcsolatok fejlesztésének azzal a céllal 
kell történnie, hogy elősegítse a 
fenntartható gazdasági növekedést és ezen 
országok fejlődését; megállapítja, hogy a 
vámok eltörlése a vámbevételek 
vonatkozásában elkerülhetetlenül 
veszteséggel jár, ezért a folyamatot jobban 
ellenőrzés alatt kell tartani, és annak 
fokozatosabban, adóreformokkal együtt 
kell végbemennie, lehetővé téve 
kiegyenlítő bevételek mobilizálását (HÉA, 
ingatlanadó, jövedelemadó);

Or. fr

Módosítás 4
Syed Kamall

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhív az adóreformok támogatását célzó 
intézkedések szisztematikus, a gazdasági 
partnerségi megállapodások keretében 
történő végrehajtására, nevezetesen anyagi 
(informatikai rendszer) és szervezésbeli (az 

2. felhív a fejlődő országokbeli
adóreformok támogatását célzó 
intézkedések szisztematikus, a gazdasági 
partnerségi megállapodások keretében 
történő végrehajtására, nevezetesen anyagi 
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adóhatóságként eljáró személyzet jogi és 
adóügyi továbbképzése) támogatás 
formájában; hangsúlyozza különleges 
erőfeszítés megtételének fontosságát az 
afrikai országokkal kapcsolatosan, 
amelyek az adózás terén még mindig nem 
részesülnek hosszú távú segítségben;

(informatikai rendszerek) és szervezésbeli 
(az adóhatóságként eljáró személyzet jogi 
és adóügyi továbbképzése) támogatás 
formájában; hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy a fejlődő országok 
fokozzák erőfeszítéseiket az adózás terén, 
főként az adóbehajtás, valamint az 
adócsalás elleni küzdelem tekintetében, 
amelyek alapvető fontosságúak a stabil 
költségvetési politika megvalósításához;

Or. en

Módosítás 5
Joe Higgins

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhív az adóreformok támogatását 
célzó intézkedések szisztematikus, a 
gazdasági partnerségi megállapodások 
keretében történő végrehajtására, 
nevezetesen anyagi (informatikai rendszer) 
és szervezésbeli (az adóhatóságként eljáró 
személyzet jogi és adóügyi továbbképzése) 
támogatás formájában; hangsúlyozza 
különleges erőfeszítés megtételének 
fontosságát az afrikai országokkal 
kapcsolatosan, amelyek az adózás terén 
még mindig nem részesülnek hosszú távú 
segítségben;

2. felhív szisztematikus anyagi 
(informatikai rendszerek) és szervezésbeli 
(az adóhatóságként eljáró személyzet jogi 
és adóügyi továbbképzése) támogatásra, 
amennyiben valamely fejlődő ország azt 
igényli; hangsúlyozza különleges 
erőfeszítés megtételének fontosságát az 
afrikai országokkal kapcsolatosan, amelyek 
az adózás terén még mindig nem 
részesülnek hosszú távú segítségben;

Or. en

Módosítás 6
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. felhív az adóreformok támogatását célzó 
intézkedések szisztematikus, a gazdasági 
partnerségi megállapodások keretében 
történő végrehajtására, nevezetesen anyagi 
(informatikai rendszer) és szervezésbeli (az 
adóhatóságként eljáró személyzet jogi és 
adóügyi továbbképzése) támogatás 
formájában; hangsúlyozza különleges 
erőfeszítés megtételének fontosságát az 
afrikai országokkal kapcsolatosan, amelyek 
az adózás terén még mindig nem 
részesülnek hosszú távú segítségben;

2. felhív az adóreformok támogatását célzó 
intézkedések szisztematikus, a gazdasági 
partnerségi megállapodások keretében 
történő végrehajtására, nevezetesen anyagi 
(informatikai rendszerek) és szervezésbeli 
(az adóhatóságként eljáró személyzet jogi 
és adóügyi továbbképzése) támogatás 
formájában; hangsúlyozza különleges 
erőfeszítés megtételének fontosságát az 
afrikai országokkal kapcsolatosan, amelyek 
az adózás terén még mindig nem 
részesülnek hosszú távú segítségben;
emlékeztet arra, hogy megfelelő 
intézkedéseket kell hozni európai és 
nemzetközi szinten az adóparadicsomok és 
az illegális tőkekimenekítés elleni 
küzdelem érdekében, összhangban a G20-
ak által tett kötelezettségvállalásokkal;

Or. fr

Módosítás 7
Syed Kamall

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. újra megerősíti az Európai Unió 
fejlesztés- és kereskedelempolitikája 
közötti koherencia megerősítésének 
szükségességét; emlékeztet rá, hogy a 
válság fokozta a nyersanyagárak 
volatilitását, valamint a fejlődő országokba 
áramló tőke és segélyek kiapadását okozta; 
hangsúlyozza ebben az összefüggésben, 
hogy egy hatékony adózási rendszer 
bevezetése prioritást élvez annak 
érdekében, hogy csökkenteni lehessen a 
fejlődő országok függőségét a külső 
támogatásoktól, illetve más, 
kiszámíthatatlan külső pénzügyi 

3. újra megerősíti az Európai Unió 
fejlesztés- és kereskedelempolitikája 
közötti koherencia megerősítésének 
szükségességét; emlékeztet rá, hogy 
jóllehet a válság talán fokozta a 
nyersanyagárak volatilitását, valamint a 
fejlődő országokba áramló tőke 
csökkenését okozta, az Európai Unió 
egésze, tagállamaival együtt, azonban 
továbbra is az első számú fejlesztésisegély-
nyújtó, a világszerte nyújtott segélyek 
összességének 56%-ával, ami 2009-ben 49 
milliárd eurót tett ki; hangsúlyozza ebben
az összefüggésben, hogy egy hatékony 
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folyamatoktól; adózási rendszer bevezetésének prioritást 
kellene élveznie a fejlődő országokban
annak érdekében, hogy csökkenteni 
lehessen a külső támogatásoktól, illetve 
más, kiszámíthatatlan külső pénzügyi 
folyamatoktól való függőségüket;

Or. en

Módosítás 8
Joe Higgins

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. újra megerősíti az Európai Unió 
fejlesztés- és kereskedelempolitikája 
közötti koherencia megerősítésének 
szükségességét; emlékeztet rá, hogy a 
válság fokozta a nyersanyagárak 
volatilitását, valamint a fejlődő országokba 
áramló tőke és segélyek kiapadását okozta; 
hangsúlyozza ebben az összefüggésben, 
hogy egy hatékony adózási rendszer 
bevezetése prioritást élvez annak 
érdekében, hogy csökkenteni lehessen a 
fejlődő országok függőségét a külső 
támogatásoktól, illetve más, 
kiszámíthatatlan külső pénzügyi 
folyamatoktól;

3. újra megerősíti az Európai Unió 
fejlesztés- és kereskedelempolitikája 
közötti koherencia megerősítésének 
szükségességét; emlékeztet rá, hogy a 
válság fokozta a nyersanyagárak 
volatilitását, valamint a fejlődő országokba 
áramló tőke és segélyek kiapadását okozta; 
hangsúlyozza ebben az összefüggésben, 
hogy egy olyan hatékony adózási rendszer 
bevezetése, amely mentességet biztosít az 
alacsony jövedelműek számára és nem 
diszkriminálja a közepes jövedelműeket,
prioritást élvez annak érdekében, hogy 
csökkenteni lehessen a fejlődő országok 
nemzetközi pénzügyi intézményektől, 
illetve más, kiszámíthatatlan külső 
pénzügyi folyamatoktól való függőségét;

Or. en

Módosítás 9
Daniel Caspary

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. újra megerősíti az Európai Unió 
fejlesztés- és kereskedelempolitikája 
közötti koherencia megerősítésének 
szükségességét; emlékeztet rá, hogy a 
válság fokozta a nyersanyagárak 
volatilitását, valamint a fejlődő országokba 
áramló tőke és segélyek kiapadását okozta; 
hangsúlyozza ebben az összefüggésben, 
hogy egy hatékony adózási rendszer 
bevezetése prioritást élvez annak 
érdekében, hogy csökkenteni lehessen a 
fejlődő országok függőségét a külső
támogatásoktól, illetve más, 
kiszámíthatatlan külső pénzügyi 
folyamatoktól;

3. újra megerősíti az Európai Unió 
fejlesztés- és kereskedelempolitikája 
közötti koherencia megerősítésének 
szükségességét; emlékeztet rá, hogy a 
válság fokozta a nyersanyagárak 
volatilitását, valamint a fejlődő országokba 
áramló tőke és segélyek csökkenését
okozta; hangsúlyozza ebben az 
összefüggésben, hogy egy hatékony 
adózási rendszer bevezetése prioritást élvez 
annak érdekében, hogy csökkenteni 
lehessen a fejlődő országok függőségét a 
külső támogatásoktól, illetve más, 
kiszámíthatatlan külső pénzügyi 
folyamatoktól;

Or. de

Módosítás 10
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az adóbevételek 
nem tekinthetők a külföldi segélyek 
alternatívájának, hanem az ezen országok 
fejlődését lehető tevő állami bevételek 
egyik alkotóelemének;

Or. fr

Módosítás 11
Harlem Désir

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)



AM\837411HU.doc 9/17 PE452.593v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy az 
adóparadicsomok révén történő 
adókikerülés különösen a fejlődő 
országok számára képvisel jelentős 
pénzügyi veszteséget, valamint hogy az 
adóparadicsomok elleni küzdelem az EU 
egyik prioritása annak érdekében, hogy 
hatékonyan segítse a fejlődő országokat 
abban, hogy rendelkezhessenek 
adóbevételeikről;

Or. fr

Módosítás 12
Harlem Désir

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megerősíti annak szükségességét, hogy 
az OECD új iránymutatásokat dolgozzon 
ki a transzferárakra vonatkozóan, amely 
megkerülhetetlen eszköznek számít annak 
megakadályozásához, hogy egyes 
multinacionális vállalatok nyereségüket 
kedvezőbb adózású országokba utalják át, 
és annak biztosításához, hogy e vállalatok 
azon országokban – beleértve a fejlődő 
országokat – adózzanak, ahol a 
nyereségüket ténylegesen realizálták;

Or. fr

Módosítás 13
Syed Kamall

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy nélkülözhetetlen egy 
alacsony adómértéket alkalmazó, 
kiszélesített adóalapon nyugvó adózási 
rendszer kialakítása, amely kizár minden
tetszőleges adómentességet és -
preferenciát, nevezetesen a kitermelő 
iparágak számára; hangsúlyozza az 
ösztönző intézkedések fontosságát annak 
érdekében, hogy a befektetők 
megerősíthessék részvételüket a gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi 
szempontból pozitív helyi hatással bíró 
projektekben;

4. úgy véli, hogy egy alacsony adómértéket 
alkalmazó, kiszélesített adóalapon nyugvó 
adózási rendszer kialakítása, amely 
kivételes esetekben tetszőleges 
adómentességet tesz lehetővé, az első lépés 
az adózási fegyelem tiszteletben 
tartásának ösztönzéséhez; hangsúlyozza az 
ösztönző intézkedések fontosságát annak 
érdekében, hogy a befektetők 
megerősíthessék részvételüket a gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi 
szempontból pozitív helyi hatással bíró 
projektekben;

Or. en

Módosítás 14
Joe Higgins

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy nélkülözhetetlen egy 
alacsony adómértéket alkalmazó, 
kiszélesített adóalapon nyugvó adózási 
rendszer kialakítása, amely kizár minden 
tetszőleges adómentességet és -
preferenciát, nevezetesen a kitermelő 
iparágak számára; hangsúlyozza az 
ösztönző intézkedések fontosságát annak 
érdekében, hogy a befektetők 
megerősíthessék részvételüket a gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi 
szempontból pozitív helyi hatással bíró 
projektekben;

4. úgy véli, hogy nélkülözhetetlen egy 
alacsony adómértéket alkalmazó, 
kiszélesített adóalapon nyugvó, az 
alacsony és közepes jövedelműekre 
vonatkozó adózási rendszer kialakítása, 
amely kizár minden tetszőleges 
adómentességet és -preferenciát, 
nevezetesen a kitermelő iparágak számára;
hangsúlyozza a gazdasági, társadalmi és 
környezetvédelmi szempontból pozitív 
helyi hatással bíró projektekbe való állami 
beruházások szükségességét;

Or. en
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Módosítás 15
Harlem Désir

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy nélkülözhetetlen egy 
alacsony adómértéket alkalmazó, 
kiszélesített adóalapon nyugvó adózási 
rendszer kialakítása, amely kizár minden 
tetszőleges adómentességet és -
preferenciát, nevezetesen a kitermelő 
iparágak számára; hangsúlyozza az 
ösztönző intézkedések fontosságát annak 
érdekében, hogy a befektetők 
megerősíthessék részvételüket a gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi 
szempontból pozitív helyi hatással bíró 
projektekben;

4. úgy véli, hogy nélkülözhetetlen egy 
alacsony adómértéket alkalmazó, 
kiszélesített adóalapon nyugvó adózási 
rendszer kialakítása, amely kizár minden 
tetszőleges adómentességet és -
preferenciát, nevezetesen a kitermelő 
iparágak számára; hangsúlyozza az 
ösztönző intézkedések fontosságát annak 
érdekében, hogy a befektetők 
megerősíthessék részvételüket a gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi 
szempontból pozitív helyi hatással bíró 
projektekben, elkerülve azonban annak 
lehetőségét, hogy az adódömping egy 
formája jöjjön létre;

Or. fr

Módosítás 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Véleménytervezet
4a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. aggodalommal tölti el, hogy fejlődő 
országok kormányai gyakran tíz évre vagy 
még hosszabb időre adómentességet, 
valamint ingyenes közszolgáltatásokat 
kínálnak annak érdekében, hogy 
odavonzzák a külföldi befektetőket;
felhívja a Bizottságot, hogy az új uniós 
beruházási politika, valamint az EU és 
harmadik országok közötti nemzetközi 
beruházási szerződések keretében 
dolgozzon ki az EU-ban székhellyel 
rendelkező beruházók adóbefizetéseire 
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vonatkozó alapvető elszámoltatási 
mechanizmust;

Or. en

Módosítás 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. úgy véli, hogy a legszegényebb 
országok némelyikének fejlődése 
szempontjából a legkárosabb tényező a 
különösen erőforrásokban gazdag 
országokban beruházó külföldi vállalatok 
azon elterjedt gyakorlata, hogy állami 
tisztviselőket vesztegetnek meg annak 
érdekében, hogy a tisztességes árnál 
olcsóbban jussanak hozzá engedélyekhez, 
illetve hogy adófizetési mentességeket 
kapjanak; helyesli a 2010. júliusi új 
amerikai törvényt (a tőzsdei reformról és a 
fogyasztóvédelemről szóló Dodd–Frank-
törvényt), amely alapján az Egyesült 
Államok Értékpapír- és 
Tőzsdefelügyeleténél nyilvántartásba vett 
valamennyi olaj-, gáz- és 
bányavállalatnak közzé kell tennie, hogy 
mennyit fizet külföldi országoknak, 
valamint az USA kormányának; felhívja a 
Bizottságot, hogy javasoljon hasonló, a 
fizetett összegek közzétételét biztosító 
rendszert az EU tagállamai számára;

Or. en

Módosítás 18
Joe Higgins

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az EU fejlődő 
országokban folytatott új beruházási 
politikájának egyik célkitűzése a hatékony 
adórendszer kifejlesztése kell, hogy legyen 
a külföldi és belföldi magánbefektetők
részére történő jobb és kedvezőbb 
környezetet kialakítása érdekében, valamint 
azért, hogy kialakuljanak a hatékonyabb 
nemzetközi segítségnyújtás feltételei; 
emlékeztet rá, hogy a növekedés 
elősegítése érdekében az EU beruházási 
politikájának ösztönöznie kell az 
innovációt, a közszolgáltatások 
hatékonyságát, a köz- és magánszféra 
partnerségét, a szakértelem átadását;

5. úgy véli, hogy az EU fejlődő 
országokban folytatott új beruházási 
politikájának egyik célkitűzése olyan
hatékony adórendszer kifejlesztése kell, 
hogy legyen, amely nem diszkriminálja az 
alacsony és közepes jövedelműeket, és 
ezért progresszív adózást, illetve a 
nyereség megszerzésének országában 
fizetendő vállalati nyereségadót vezet be, a 
fenntartható fejlődés, a tudástranszfer és 
a szegénység felszámolásának érdekét 
szolgáló külföldi és belföldi állami 
beruházások részére jobb és kedvezőbb 
környezet kialakítása érdekében, valamint 
azért, hogy kialakuljanak a hatékonyabb 
nemzetközi segítségnyújtás feltételei;

Or. en

Módosítás 19
Syed Kamall

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az EU fejlődő 
országokban folytatott új beruházási 
politikájának egyik célkitűzése a hatékony 
adórendszer kifejlesztése kell, hogy legyen
a külföldi és belföldi magánbefektetők 
részére történő jobb és kedvezőbb 
környezetet kialakítása érdekében, 
valamint azért, hogy kialakuljanak a 
hatékonyabb nemzetközi segítségnyújtás 
feltételei; emlékeztet rá, hogy a növekedés 
elősegítése érdekében az EU beruházási 
politikájának ösztönöznie kell az 
innovációt, a közszolgáltatások 
hatékonyságát, a köz- és magánszféra 
partnerségét, a szakértelem átadását;

5. úgy véli, hogy a fejlődő országokban 
kifejlesztendő hatékony adórendszernek 
ezen országok államháztartásának 
gerincévé kell válnia; úgy véli, hogy az 
EU fejlődő országokban folytatott új 
beruházási politikájának hozzá kell 
járulnia a külföldi és belföldi 
magánbefektetők részére jobb és 
kedvezőbb környezet kialakításához, 
valamint a hatékonyabb nemzetközi 
segítségnyújtás feltételeinek 
megteremtéséhez; emlékeztet rá, hogy a 
növekedés elősegítése érdekében az EU 
beruházási politikájának a kkv-k – többek 
között mikrohitelek révén történő –
fejlesztésére kell összpontosítania, 
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ösztönöznie kell az innovációt, a 
közszolgáltatások hatékonyságát, a köz- és 
magánszféra partnerségét, valamint a 
szakértelem átadását;

Or. en

Módosítás 20
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet arra, hogy ha a gazdasági 
partnerségi megállapodások pozitív 
hatásai csak hosszú távon érezhetőek, 
akkor a vámtarifák csökkentésének 
közvetlen következményei a 
bevételkiesések lesznek; 

Or. fr

Módosítás 21
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy meg kell hozni a 
szükséges intézkedéseket a harmadik 
országokból származó, vámokkal sújtott 
termékek behozatalának vámmentes 
európai termékek behozatalával történő 
helyettesítéséből eredő bevételkiesések 
ellensúlyozásához;

Or. fr
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Módosítás 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. aggodalmát fejezi ki az 
adóparadicsomokba – fejlődő országok 
nagy jövedelemmel rendelkező 
polgárainak és kormányzati tisztviselőinek 
részvételével – áramló tőke kiterjedése és 
mennyisége miatt; felhívja az OECD-
tagállamokat, hogy tegyenek javaslatot 
kiegészítő átláthatósági intézkedésekre a 
bankok és pénzintézetek számára a 
külföldi számlák tekintetében; felhívja a 
Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben a 
belföldi szabályozási szabadságot a fejlődő 
országokkal a szabadkereskedelmi 
megállapodások keretében a pénzügyi 
szolgáltatások liberalizációjáról folytatott 
tárgyalások során a tőkeellenőrzések 
lehetővé tétele érdekében;     

Or. en

Módosítás 23
Syed Kamall

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhív a gazdasági partnerségi 
megállapodások keretében egy független 
ellenőrző mechanizmus létrehozására, 
amelynek feladata egyrészt a vámok 
eltörléséből származó nettó pénzügyi hatás, 
másrészt az adóreform területén az egyes 
országok által elért fejlődés felmérése; 
felhív egy olyan záradék beillesztésére, 
amely előirányozná valamennyi gazdasági 
partnerségi megállapodás 5 évenkénti 

6. felhív a gazdasági partnerségi 
megállapodások keretében egy független 
ellenőrző mechanizmus létrehozására, 
amelynek feladata egyrészt a vámok 
eltörléséből származó nettó pénzügyi hatás, 
másrészt az adóreform területén az egyes 
országok által elért fejlődés felmérése; 
felhív az adóreformok és a hatékony 
adóbehajtás megvalósítása terén az egyes 
országok által elért előrehaladásnak a 
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teljes körű, kötelező felülvizsgálatát, 
lehetővé téve a megállapodás 
rendelkezéseinek a meghatározott igények 
függvényében történő esetleges 
módosítását.

jövedelem és a vagyon adóztatásáról szóló 
OECD-modellegyezmény legutóbbi 
frissítéseivel összhangban történő kötelező 
felülvizsgálatára.

Or. en

Módosítás 24
Daniel Caspary

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhív a gazdasági partnerségi
megállapodások keretében egy független 
ellenőrző mechanizmus létrehozására, 
amelynek feladata egyrészt a vámok 
eltörléséből származó nettó pénzügyi hatás, 
másrészt az adóreform területén az egyes 
országok által elért fejlődés felmérése; 
felhív egy olyan záradék beillesztésére, 
amely előirányozná valamennyi gazdasági 
partnerségi megállapodás 5 évenkénti 
teljes körű, kötelező felülvizsgálatát, 
lehetővé téve a megállapodás 
rendelkezéseinek a meghatározott igények 
függvényében történő esetleges 
módosítását.

6. felhív a gazdasági partnerségi 
megállapodások keretében egy független 
ellenőrző mechanizmus létrehozására, 
amelynek feladata egyrészt a vámok 
eltörléséből származó nettó pénzügyi hatás, 
másrészt az adóreform területén az egyes 
országok által elért fejlődés felmérése.

Or. de

Módosítás 25
Joe Higgins

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhív a gazdasági partnerségi 
megállapodások keretében egy független 

6. felhív egy független ellenőrző 
mechanizmus létrehozására, amelynek 
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ellenőrző mechanizmus létrehozására, 
amelynek feladata egyrészt a vámok 
eltörléséből származó nettó pénzügyi hatás, 
másrészt az adóreform területén az egyes 
országok által elért fejlődés felmérése; 
felhív egy olyan záradék beillesztésére, 
amely előirányozná valamennyi gazdasági 
partnerségi megállapodás 5 évenkénti
teljes körű, kötelező felülvizsgálatát, 
lehetővé téve a megállapodás 
rendelkezéseinek a meghatározott igények 
függvényében történő esetleges
módosítását.

feladata egyrészt a vámok eltörléséből 
származó nettó pénzügyi hatás, másrészt az 
adóreform területén az egyes országok által 
elért fejlődés felmérése; felhív egy olyan 
záradék beillesztésére, amely előirányozná 
valamennyi gazdasági partnerségi 
megállapodás háromévenkénti teljes körű, 
kötelező felülvizsgálatát, valamint felhív a 
megállapodás rendelkezéseinek a 
szegénység felszámolása, a fenntartható 
fejlődés és a regionális integráció 
érdekében történő módosítására.  

Or. en

Módosítás 26
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhív a gazdasági partnerségi 
megállapodások keretében egy független 
ellenőrző mechanizmus létrehozására, 
amelynek feladata egyrészt a vámok 
eltörléséből származó nettó pénzügyi hatás, 
másrészt az adóreform területén az egyes 
országok által elért fejlődés felmérése; 
felhív egy olyan záradék beillesztésére, 
amely előirányozná valamennyi gazdasági 
partnerségi megállapodás 5 évenkénti teljes 
körű, kötelező felülvizsgálatát, lehetővé 
téve a megállapodás rendelkezéseinek a 
meghatározott igények függvényében 
történő esetleges módosítását.

6. felhív a gazdasági partnerségi 
megállapodások keretében egy független 
ellenőrző mechanizmus létrehozására, 
amelynek feladata egyrészt a vámok 
eltörléséből származó nettó pénzügyi hatás, 
másrészt az adóreform területén 
országonként elért fejlődés felmérése; 
felhív egy olyan záradék beillesztésére, 
amely előirányozná valamennyi gazdasági 
partnerségi megállapodás 5 évenkénti teljes 
körű, kötelező felülvizsgálatát, lehetővé 
téve a megállapodás rendelkezéseinek a 
meghatározott igények függvényében 
történő esetleges módosítását; 

Or. fr


