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Módosítás  14 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, 

Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések 

2015/2066(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AA preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AA. mivel a káros adózási gyakorlatokhoz 

a következő nemkívánatos hatások közül 

bizonyos mértékig egy vagy több is 

kapcsolódhat: az átláthatóság hiánya, 

önkényes megkülönböztetés, 

versenytorzulások és egyenlőtlen 

versenyfeltételek a belső piacon belül és 

kívül, az egységes piac integritásának és az 

adórendszer tisztességességének, 

stabilitásának és legitimitásának sérülése, a 

kevésbé mobil gazdasági tényezők 

nagyobb mértékű adóztatása, fokozott 

gazdasági egyenlőtlenségek, az államok 

közötti tisztességtelen verseny, adóalap-

erózió, társadalmi elégedetlenség, 

bizalmatlanság és demokratikus deficit; 

AA. mivel a káros adózási gyakorlatokhoz 

a következő nemkívánatos hatások közül 

bizonyos mértékig egy vagy több is 

kapcsolódhat: az átláthatóság hiánya, 

önkényes megkülönböztetés, 

versenytorzulások és egyenlőtlen 

versenyfeltételek a belső piacon belül és 

kívül, az egységes piac integritásának és az 

adórendszer tisztességességének, 

stabilitásának és legitimitásának sérülése, a 

kevésbé mobil gazdasági tényezők 

nagyobb mértékű adóztatása, fokozott 

gazdasági egyenlőtlenségek, az államok 

közötti tisztességtelen verseny, adóalap-

erózió, társadalmi elégedetlenség, 

bizalmatlanság és demokratikus deficit, 

továbbá az adókikerülés motorjaként 

működhet a magas jövedelmű és jelentős 

vagyonnal rendelkező személyeknél; 

Or. en 
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Módosítás  15 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések 

2015/2066(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AC preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AC. mivel a 2015. február 26-án 

létrehozott illetékes különbizottsága 14 

ülést tartott, amelyek során meghallgatta 

Jean-Claude Junckert, a Bizottság elnökét, 

Margrethe Vestager versenypolitikáért 

felelős biztost és Pierre Moscovici 

gazdasági és pénzügyekért, valamint az 

adó- és vámügyért felelős biztost, Pierre 

Gramegnát, a Tanács hivatalban lévő 

elnökét, Michel Sapint, Franciaország 

pénzügyminiszterét, Wolfgang Schäublét, 

Németország pénzügyminiszterét, Pier 

Carlo Padoant, Olaszország 

pénzügyminiszterét és Luis de Guindost, 

Spanyolország pénzügyminiszterét, az 

OECD képviselőit, valamint visszaélést 

bejelentő személyeket, oknyomozó 

újságírókat, szakértőket, a tudomány 

képviselőit, multinacionális vállalatok, 

szakmai szervezetek, szakszervezetek, nem 

kormányzati szervezetek képviselőit és 

uniós nemzeti parlamenti képviselőket 

(lásd az 1. mellékletet); mivel a TAXE 

bizottság küldöttségei látogatást tettek 

Svájcban, hogy megvizsgálják a 

különbizottság mandátumának harmadik 

országokkal kapcsolatos bizonyos 

aspektusait, valamint tényfeltáró misszió 

AC. mivel a 2015. február 26-án 

létrehozott illetékes különbizottsága 14 

ülést tartott, amelyek során meghallgatta 

Jean-Claude Junckert, a Bizottság elnökét, 

Margrethe Vestager versenypolitikáért 

felelős biztost és Pierre Moscovici 

gazdasági és pénzügyekért, valamint az 

adó- és vámügyért felelős biztost, Pierre 

Gramegnát, a Tanács hivatalban lévő 

elnökét, Michel Sapint, Franciaország 

pénzügyminiszterét, Wolfgang Schäublét, 

Németország pénzügyminiszterét, Pier 

Carlo Padoant, Olaszország 

pénzügyminiszterét és Luis de Guindost, 

Spanyolország pénzügyminiszterét, az 

OECD képviselőit, valamint visszaélést 

bejelentő személyeket, oknyomozó 

újságírókat, szakértőket, a tudomány 

képviselőit, multinacionális vállalatok, 

szakmai szervezetek, szakszervezetek, nem 

kormányzati szervezetek képviselőit és 

uniós nemzeti parlamenti képviselőket 

(lásd az 1. mellékletet); mivel a TAXE 

bizottság küldöttségei látogatást tettek 

Svájcban, hogy megvizsgálják a 

különbizottság mandátumának harmadik 

országokkal kapcsolatos bizonyos 

aspektusait, valamint tényfeltáró misszió 
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céljából felkeresték a következő 

tagállamokat: Belgium, Luxemburg, 

Írország, Hollandia és az Egyesült 

Királyság; mivel Gibraltár és Bermuda 

kormányzati képviselőivel is találkozót 

szerveztek; 

céljából felkeresték a következő 

tagállamokat: Belgium, Luxemburg, 

Írország, Hollandia és az Egyesült 

Királyság; mivel Gibraltár és Bermuda 

kormányzati képviselőivel is találkozót 

szerveztek; mivel mindezen 

tevékenységek, bár változatos és értékes 

betekintést tettek lehetővé az EU 

adórendszereibe és adózási gyakorlataiba, 

nem tisztázták az összes kapcsolódó 

kérdést, többek között a fennmaradó 

következetlenségeket a Bizottság elnöke, 

Jean-Claude Juncker által a Krecké-

jelentés hosszú ideje titkos oldalára 

vonatkozóan tett nyilatkozatok között; 

Or. en 
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Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések 

2015/2066(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

AD preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

AD. mivel a bizottság munkáját részben 

hátráltatta, hogy a tagállamok egy része és 

a Tanács nem válaszolt kellő időben (lásd a 

2. mellékletet), és végül nem is 

továbbította az összes kért dokumentumot, 

vagy csak udvarias választ adott, amely 

alig érintette a hozzájuk intézett kérés 

lényegét; mivel a felkért 17 multinacionális 

vállalat (kivéve a könyvvizsgáló és az 

adótanácsadással foglalkozó cégeket) közül 

tizenöt vállalta, hogy megjelenjen a 

bizottság előtt (lásd a 3. mellékletet); mivel 

a Bizottság sem működött együtt teljes 

mértékben, és nem küldte el a magatartási 

kódexről tartott üléseken készült összes 

dokumentumot és az informális ülések 

feljegyzéseit, továbbá néhány tagállam 

hajthatatlansága miatt csak korlátozott 

konzultációs eljárást biztosított; mivel 

emiatt meg kellett hosszabbítani a bizottság 

hivatali idejét; 

AD. mivel a bizottság munkáját részben 

hátráltatta, hogy a tagállamok egy része és 

a Tanács nem válaszolt kellő időben (lásd a 

2. mellékletet), és végül nem is 

továbbította az összes kért dokumentumot, 

vagy csak udvarias választ adott, amely 

alig érintette a hozzájuk intézett kérés 

lényegét; mivel a felkért 17 multinacionális 

vállalat (kivéve a könyvvizsgáló és az 

adótanácsadással foglalkozó cégeket) közül 

tizenöt vállalta, hogy megjelenjen a 

bizottság előtt (lásd a 3. mellékletet), 

azonban közülük tizenegy csak többszöri 

kérésre és jelentős nyomásra; mivel a 

Bizottság sem működött együtt teljes 

mértékben, és nem is küldte el a 

magatartási kódexről tartott üléseken 

készült összes dokumentumot és az 

informális ülések feljegyzéseit, továbbá 

nem bocsátotta a bizottság rendelkezésére 

azt az adatbázist, amelyet belső célokra 

hozott létre, és amely tartalmaz minden 

potenciális káros adórendszert Európa-

szerte, és – ezt is néhány tagállam 

hajthatatlansága miatt, de – csak 

korlátozott konzultációs eljárást biztosított, 

amely során sok fontos információt 

teljesen visszatartottak; mivel emiatt 
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egyszer már meg kellett hosszabbítani a 

bizottság hivatali idejét, és a hiányosságok 

miatt a megbízatás újbóli 

meghosszabbítására lesz szükség; mivel a 

TAXE bizottság végleges jelentését ezen 

időközi jelentés kiegészítéseként a 

megbízatás lejártakor közzé kell tenni; 

Or. en 
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Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések 

2015/2066(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3a. ugyanakkor aggodalommal tölti el az 

adóhatóságok és a magántársaságok 

közelsége néhány tagállamban, ami 

gyakran vezet eseti döntésekhez és 

szankciókhoz olyan magántársaságok 

esetében, amelyek az adókikerülés miatt 

nem vesznek részt a közérdek védelmében; 

hangsúlyozza, hogy javítani kell az 

adóhatóságok vállalati érdekektől való 

függetlenségét, a nemzeti kormányok és 

parlamentek felé való politikai és 

demokratikus elszámoltathatóságuk 

veszélyeztetése nélkül; 

Or. en 
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Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések 

2015/2066(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

90 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  90a. hangsúlyozza ebben az 

összefüggésben a médiában a 

közelmúltban feltárt információkat, 

amelyek szerint néhány tagállam aktívan 

akadályozta a káros adózási gyakorlatok 

korlátozásában tett előrelépéseket a 

tanácsi fórumokon, különös tekintettel a 

szabadalmi adókedvezményekre, és kéri, 

hogy végezzenek további vizsgálatokat 

ezen ügyek politikai felelősségének 

kérdésében, az Eurogroup elnöke, Jeroen 

Dijsselbloem, illetve az Európai Bizottság 

elnöke, Jean-Claude Juncker 

vonatkozásában is; 

Or. en 



 

AM\1079108HU.doc  PE571.047v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.11.2015 A8-0317/19 

Módosítás  19 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések 

2015/2066(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

118 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

118. felhívja a Bizottságot, hogy a KKTA 

elfogadásáig és uniós szintű teljes körű 

végrehajtásáig hozzon azonnali intézkedést 

annak érdekében, hogy biztosítsa a 

tényleges adózást, csökkentse a 

nyereségátcsoportosítást (főként a 

transzferárképzést), készítsen elő egy 

határokon átnyúló nyereségeket és 

veszteségeket ellentételező átmeneti 

rendszert, amelynek időleges jellegűnek 

kell lennie, és megfelelő garanciákat kell 

tartalmaznia arra nézve, hogy ne 

hozhasson létre újabb agresszív 

adótervezési lehetőségeket, valamint 
vezessen be megfelelő és hatékony 

visszaélésellenes szabályokat valamennyi 

érintett irányelvben; felhívja a Bizottságot 

annak ellenőrzésére, hogy az adózás és a 

társasági jog területén meglévő irányelvek 

és irányelvtervezetek megfelelőek-e a 

tényleges adózás kikényszerítésére; 

felhívja a Tanácsot, hogy készüljön fel e 

rendelkezések gyors elfogadására; 

hangsúlyozza, hogy egyik, nevezetesen a 

bürokrácia csökkentésére irányuló 

célkitűzése maradéktalan teljesítéséhez a 

közös, konszolidált adóalap bevezetésének 

közös számviteli szabályok végrehajtásával 

118. felhívja a Bizottságot, hogy a teljes 

KKTA elfogadásáig és uniós szintű teljes 

körű végrehajtásáig hozzon azonnali 

intézkedést annak érdekében, hogy 

biztosítsa a tényleges adózást, csökkentse a 

nyereségátcsoportosítást (főként 

transzferárképzés révén), és vezessen be 

további visszaélés elleni megfelelő és 

hatékony szabályokat valamennyi érintett 

irányelvben; felhívja a Bizottságot annak 

ellenőrzésére, hogy az adózás és a társasági 

jog területén meglévő irányelvek és 

irányelvtervezetek megfelelőek-e a 

tényleges adózás kikényszerítésére; 

felhívja a Tanácsot, hogy készüljön fel e 

rendelkezések gyors elfogadására; 

hangsúlyozza, hogy egyik, nevezetesen a 

bürokrácia csökkentésére irányuló 

célkitűzése maradéktalan teljesítéséhez a 

közös, konszolidált adóalap bevezetésének 

közös számviteli szabályok végrehajtásával 

és adóügyekben a közigazgatási 

gyakorlatok fokozottabb harmonizálásával 

kellene együtt járnia; 
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és adóügyekben a közigazgatási 

gyakorlatok fokozottabb harmonizálásával 

kellene együtt járnia; 

Or. en 
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Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 
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2015/2066(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

136 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

136. kéri a tagállamokat, hogy vezessenek 

be egy, az adóigazgatóságaik számára 

elérhető, kiterjedtebb országonkénti 

adatszolgáltatási rendszert, amely az 

OECD-szabványra épül, és részletesebb 

információkat foglal magában, így 

tartalmazza az adóbevallásokat és a 

csoporton belüli tranzakciókat; 

hangsúlyozza, hogy a vállalkozások által 

más adóhatóságoknak adott adóügyi 

információkat a jogviták rendezésére 

szolgáló keretek javításával kell 

kiegészíteni annak érdekében, hogy 

tisztázni lehessen mindkét fél jogait, és el 

lehessen kerülni a negatív mellékhatásokat; 

hangsúlyozza, hogy harmadik országok 

adóhatóságai esetében információt csak 

olyan országok hatóságainak lehet 

továbbítani, amelyek az EU 

választottbírósági egyezményében 

foglaltakkal egyenértékű előírásokkal 

rendelkeznek; kéri harmonizált számviteli 

standardok kidolgozását is, amelyek 

lehetővé teszik különösen a jogdíjak 

részletesebb közzétételét; 

136. kéri a tagállamokat, hogy vezessenek 

be egy, az adóigazgatóságaik számára 

elérhető, kiterjedtebb országonkénti 

adatszolgáltatási rendszert, amely az 

OECD-szabványra épül, és részletesebb 

információkat foglal magában, így 

tartalmazza az adóbevallásokat és a 

csoporton belüli tranzakciókat; 

hangsúlyozza, hogy a vállalkozások által 

más adóhatóságoknak adott adóügyi 

információkat a jogviták rendezésére 

szolgáló keretek javításával kell 

kiegészíteni annak érdekében, hogy 

tisztázni lehessen mindkét fél jogait, és el 

lehessen kerülni a negatív mellékhatásokat; 

hangsúlyozza, hogy harmadik országok 

adóhatóságai esetében információt csak 

olyan országok hatóságainak lehet 

továbbítani, amelyek az EU 

választottbírósági egyezményében 

foglaltakkal egyenértékű előírásokkal 

rendelkeznek; kéri harmonizált számviteli 

standardok kidolgozását is, amelyek 

lehetővé teszik különösen a jogdíjak 

részletesebb közzétételét; hangsúlyozza, 

hogy a harmonizált uniós számviteli 

szabályoknak az adózás területén nem 

szabad a nemzetközi pénzügyi beszámolási 

standardokra (IFRS) épülniük, hanem 
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olyan valódi uniós szabályokon kell 

alapulniuk, amelyek egyensúlyt 

teremtenek a rugalmasság, illetve az 

adózók számára a bevételekhez és a 

kiadásokhoz hasonló fő adatok 

kiszámításánál biztosított megnövelt 

diszkrecionális mozgástér esetleges 

negatív hatásai között; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

143 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

143. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja 

meg azoknak az eszközöknek a körét, 

amelyekkel biztosítható az indokolatlan 

büntetőeljárás, gazdasági szankciók vagy 

diszkrimináció elleni ilyen védelem, a 

titoktartás és az üzleti titkok védelmének 

egyidejű biztosítása mellett; ezzel 

összefüggésben felhívja a figyelmet az 

USA Dodd-Frank törvényére – amely 

jutalmazza az informátorokat, amiért 

hiteles információkkal látják el a 

hatóságokat, és védi őket a 

büntetőeljárással és munkahelyük 

elvesztésével szemben –, szem előtt tartva, 

hogy az ilyen jutalmazás nem ösztönözheti 

az üzleti szempontból érzékeny 

információk közzétételét; független európai 

szervezet létrehozását javasolja, amely 

összegyűjtené ezeket az információkat, 

vizsgálatokat folytatna, továbbá egy olyan 

közös európai alap létrehozását, amely 

támogatást nyújtana a visszaélést bejelentő 

személyeknek annak érdekében, hogy az 

ilyen személyek megfelelő pénzügyi 

támogatásban részesüljenek, és mindkét 

szervezetet a behajtott források, illetve a 

kirótt bírságok egy részének elkülönítése 

révén finanszíroznák; úgy véli, hogy a 

143. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja 

meg azoknak az eszközöknek a körét, 

amelyekkel biztosítható az indokolatlan 

büntetőeljárás, gazdasági szankciók vagy 

diszkrimináció elleni ilyen védelem, a 

titoktartás és az üzleti titkok védelmének 

egyidejű biztosítása mellett; ezzel 

összefüggésben felhívja a figyelmet az 

USA Dodd-Frank törvényére – amely 

jutalmazza az informátorokat, amiért 

hiteles információkkal látják el a 

hatóságokat, és védi őket a 

büntetőeljárással és munkahelyük 

elvesztésével szemben –, szem előtt tartva, 

hogy az ilyen jutalmazás nem ösztönözheti 

az üzleti szempontból érzékeny 

információk közzétételét; független európai 

szervezet létrehozását javasolja, amely 

összegyűjtené ezeket az információkat, 

vizsgálatokat folytatna, továbbá egy olyan 

közös európai alap létrehozását, amely 

támogatást nyújtana a visszaélést bejelentő 

személyeknek annak érdekében, hogy az 

ilyen személyek megfelelő pénzügyi 

támogatásban részesüljenek, és mindkét 

szervezetet a behajtott források, illetve a 

kirótt bírságok egy részének elkülönítése 

révén finanszíroznák; úgy véli, hogy a 
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védelmet abban az esetben is biztosítani 

kellene a visszaélést jelentő személyek 

számára, ha azok a nyilvánosságot is 

tájékoztatják, miután a nemzeti vagy uniós 

szintű illetékes hatóságoknak jelentették az 

ügyet, és azok nem reagáltak a bejelentésre 

egy hónapon belül; 

védelmet abban az esetben is biztosítani 

kellene a visszaélést jelentő személyek 

számára, ha azok a nyilvánosságot is 

tájékoztatják, miután a nemzeti vagy uniós 

szintű illetékes hatóságoknak jelentették az 

ügyet, és azok nem reagáltak a bejelentésre 

egy hónapon belül; sürgeti a Bizottságot, 

hogy az e jelentésben megfogalmazott 

ajánlások alapján az üzleti titokról szóló 

irányelvben nyújtson átfogó védelmet a 

visszaélést bejelentő személyek és az 

újságírók számára; 

Or. en 

 

 


