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Módosítás  455 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 alcím 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A Versenypolitikai Főigazgatóság állami 

támogatási vizsgálatai: áttekintés és 

eredmények 

A Bizottság állami támogatási vizsgálatai: 

áttekintés és eredmények 

Or. en 

 

Módosítás  456 

Ulla Tørnæs 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. hangsúlyozza, hogy a belső piacon 

belül büntetik az új belépőket és a kkv-kat 

a multinacionális vállalatokhoz képest, 

amelyek átcsoportosíthatják a nyereséget 

vagy különféle, csak számukra elérhető 

döntések és eszközök révén az agresszív 

adótervezés más formáit valósíthatják 

meg; aggodalommal állapítja meg, hogy 

minden más feltétel egyenlősége esetén az 

eredményül kapott alacsonyabb 

adókötelezettségek miatt a multinacionális 

vállalatok nagyobb adózás utáni nyereséget 

könyvelhetnek el, és az egységes piacon 

nem egyenlő feltételek mellett versengenek 

versenytársaikkal, akik nem 

folyamodhatnak agresszív adótervezéshez, 

és megőrzik a kapcsolatot a nyereség 

kigazdálkodásának a helye és az adózás 

helye között; 

45. hangsúlyozza, hogy a belső piacon 

belül a multinacionális vállalatokhoz 

képest az új belépők és a kkv-k 

hátrányban lehetnek, amelyek nemzetközi 

szinten tudják megszervezni üzleti 

tevékenységüket; hangsúlyozza továbbá, 

hogy a bonyolult előírások és a 

túlbonyolított adójogszabályok is 

akadályozhatják az belépőket és a kkv-kat; 

aggodalommal állapítja meg, hogy minden 

más feltétel egyenlősége esetén az 

eredményül kapott alacsonyabb 

adókötelezettségek miatt a multinacionális 

vállalatok nagyobb adózás utáni nyereséget 

könyvelhetnek el, és az egységes piacon 

nem egyenlő feltételek mellett versengenek 

versenytársaikkal, akik nem 

folyamodhatnak agresszív adótervezéshez, 

és megőrzik a kapcsolatot a nyereség 

kigazdálkodásának a helye és az adózás 

helye között; 

Or. en 
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Módosítás  457 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. hangsúlyozza, hogy a belső piacon 

belül büntetik az új belépőket és a kkv-kat 

a multinacionális vállalatokhoz képest, 

amelyek átcsoportosíthatják a nyereséget 

vagy különféle, csak számukra elérhető 

döntések és eszközök révén az agresszív 

adótervezés más formáit valósíthatják meg; 

aggodalommal állapítja meg, hogy minden 

más feltétel egyenlősége esetén az 

eredményül kapott alacsonyabb 

adókötelezettségek miatt a multinacionális 

vállalatok nagyobb adózás utáni nyereséget 

könyvelhetnek el, és az egységes piacon 

nem egyenlő feltételek mellett versengenek 

versenytársaikkal, akik nem 

folyamodhatnak agresszív adótervezéshez, 

és megőrzik a kapcsolatot a nyereség 

kigazdálkodásának a helye és az adózás 

helye között; 

45. hangsúlyozza, hogy a belső piacon 

belül büntetik az új belépőket és a csak egy 

országban üzleti tevékenységet folytató 

kkv-kat a multinacionális vállalatokhoz 

képest, amelyek átcsoportosíthatják a 

nyereséget vagy különféle, csak számukra 

elérhető döntések és eszközök révén az 

agresszív adótervezés más formáit 

valósíthatják meg; aggodalommal állapítja 

meg, hogy minden más feltétel 

egyenlősége esetén az eredményül kapott 

alacsonyabb adókötelezettségek miatt a 

multinacionális vállalatok nagyobb adózás 

utáni nyereséget könyvelhetnek el, és az 

egységes piacon nem egyenlő feltételek 

mellett versengenek versenytársaikkal, 

akik nem folyamodhatnak agresszív 

adótervezéshez, és megőrzik a kapcsolatot 

a nyereség kigazdálkodásának a helye és az 

adózás helye között; hangsúlyozza, hogy 

rossz megközelítés az EU részéről a káros 

adózási gyakorlatok azáltal történő 

támogatása, hogy európai egyszemélyes 

korlátolt felelősségű társaságot (SUP) 

lehet létrehozni, amely kifejezetten 

megengedi két különböző székhely 

fenntartását: a bejegyzett székhelyet az 

egyik helyen, az adminisztratív székhelyet 

pedig egy másikon; 

Or. en 

 

Módosítás  458 

Thomas Mann 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. hangsúlyozza, hogy a belső piacon 

belül büntetik az új belépőket és a kkv-kat 

a multinacionális vállalatokhoz képest, 

amelyek átcsoportosíthatják a nyereséget 

vagy különféle, csak számukra elérhető 

döntések és eszközök révén az agresszív 

adótervezés más formáit valósíthatják meg; 

aggodalommal állapítja meg, hogy minden 

más feltétel egyenlősége esetén az 

eredményül kapott alacsonyabb 

adókötelezettségek miatt a multinacionális 

vállalatok nagyobb adózás utáni nyereséget 

könyvelhetnek el, és az egységes piacon 

nem egyenlő feltételek mellett versengenek 

versenytársaikkal, akik nem 

folyamodhatnak agresszív adótervezéshez, 

és megőrzik a kapcsolatot a nyereség 

kigazdálkodásának a helye és az adózás 

helye között; 

45. hangsúlyozza, hogy a belső piacon 

belül büntetik az új belépőket és a kkv-kat 

a multinacionális vállalatokhoz képest, 

amelyek átcsoportosíthatják a nyereséget 

vagy különféle, csak számukra elérhető 

döntések és eszközök révén az agresszív 

adótervezés más formáit valósíthatják meg; 

aggodalommal állapítja meg, hogy minden 

más feltétel egyenlősége esetén az 

eredményül kapott alacsonyabb 

adókötelezettségek miatt a multinacionális 

vállalatok nagyobb adózás utáni nyereséget 

könyvelhetnek el, és az egységes piacon 

nem egyenlő feltételek mellett versengenek 

versenytársaikkal, akik nem 

folyamodhatnak agresszív adótervezéshez, 

és megőrzik a kapcsolatot a nyereség 

kigazdálkodásának a helye és az adózás 

helye között; ezért elutasítja az olyan 

modelleket, mint Societas Unius Personae 

(uniós egyszemélyes társaság, SUP), ha 

azok lehetővé teszik a vállalatoknak, hogy 

az alapító okirat szerinti székhelyük és 

tényleges székhelyük ne ugyanabban a 

tagállamban legyen; 

Or. de 

 

Módosítás  459 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. hangsúlyozza, hogy a belső piacon 

belül büntetik az új belépőket és a kkv-kat 

a multinacionális vállalatokhoz képest, 

amelyek átcsoportosíthatják a nyereséget 

vagy különféle, csak számukra elérhető 

45. hangsúlyozza, hogy a belső piacon 

belül büntetik az új belépőket és a kkv-kat 

a multinacionális vállalatokhoz képest, 

amelyek átcsoportosíthatják a nyereséget 

vagy különféle, méretüknél és határokon 
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döntések és eszközök révén az agresszív 

adótervezés más formáit valósíthatják meg; 

aggodalommal állapítja meg, hogy minden 

más feltétel egyenlősége esetén az 

eredményül kapott alacsonyabb 

adókötelezettségek miatt a multinacionális 

vállalatok nagyobb adózás utáni nyereséget 

könyvelhetnek el, és az egységes piacon 

nem egyenlő feltételek mellett versengenek 

versenytársaikkal, akik nem 

folyamodhatnak agresszív adótervezéshez, 

és megőrzik a kapcsolatot a nyereség 

kigazdálkodásának a helye és az adózás 

helye között; 

átnyúló műveleteiknél fogva számukra 

elérhető döntések és eszközök révén az 

agresszív adótervezés más formáit 

valósíthatják meg; aggodalommal állapítja 

meg, hogy minden más feltétel 

egyenlősége esetén az eredményül kapott 

alacsonyabb adókötelezettségek miatt a 

multinacionális vállalatok nagyobb adózás 

utáni nyereséget könyvelhetnek el, ezért 

nem egyenlő feltételek mellett versengenek 

versenytársaikkal, akik nem 

folyamodhatnak agresszív adótervezéshez, 

és megőrzik a kapcsolatot a nyereség 

kigazdálkodásának a helye és az adózás 

helye között; rámutat, hogy ez a helyzet 

teljesen ellentétes az egységes piac 

alapvető elvével; 

Or. en 

 

Módosítás  460 

Massimiliano Salini 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. hangsúlyozza, hogy a belső piacon 

belül büntetik az új belépőket és a kkv-kat 

a multinacionális vállalatokhoz képest, 

amelyek átcsoportosíthatják a nyereséget 

vagy különféle, csak számukra elérhető 

döntések és eszközök révén az agresszív 

adótervezés más formáit valósíthatják meg; 

aggodalommal állapítja meg, hogy minden 

más feltétel egyenlősége esetén az 

eredményül kapott alacsonyabb 

adókötelezettségek miatt a multinacionális 

vállalatok nagyobb adózás utáni nyereséget 

könyvelhetnek el, és az egységes piacon 

nem egyenlő feltételek mellett versengenek 

versenytársaikkal, akik nem 

folyamodhatnak agresszív adótervezéshez, 

és megőrzik a kapcsolatot a nyereség 

kigazdálkodásának a helye és az adózás 

45. hangsúlyozza, hogy a belső piacon 

belül büntetik az új belépőket, a kkv-kat, az 

önálló vállalkozókat és a 

szabadfoglalkozásúakat a multinacionális 

vállalatokhoz képest, amelyek 

átcsoportosíthatják a nyereséget vagy 

különféle, csak számukra elérhető döntések 

és eszközök révén az agresszív adótervezés 

más formáit valósíthatják meg; 

aggodalommal állapítja meg, hogy minden 

más feltétel egyenlősége esetén az 

eredményül kapott alacsonyabb 

adókötelezettségek miatt a multinacionális 

vállalatok nagyobb adózás utáni nyereséget 

könyvelhetnek el, és az egységes piacon 

nem egyenlő feltételek mellett versengenek 

versenytársaikkal, akik nem 

folyamodhatnak agresszív adótervezéshez, 

és megőrzik a kapcsolatot a nyereség 
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helye között; kigazdálkodásának a helye és az adózás 

helye között; 

Or. it 

 

Módosítás  461 

Marian Harkin 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. hangsúlyozza, hogy a belső piacon 

belül büntetik az új belépőket és a kkv-kat 

a multinacionális vállalatokhoz képest, 

amelyek átcsoportosíthatják a nyereséget 

vagy különféle, csak számukra elérhető 

döntések és eszközök révén az agresszív 

adótervezés más formáit valósíthatják meg; 

aggodalommal állapítja meg, hogy minden 

más feltétel egyenlősége esetén az 

eredményül kapott alacsonyabb 

adókötelezettségek miatt a multinacionális 

vállalatok nagyobb adózás utáni nyereséget 

könyvelhetnek el, és az egységes piacon 

nem egyenlő feltételek mellett versengenek 

versenytársaikkal, akik nem 

folyamodhatnak agresszív adótervezéshez, 

és megőrzik a kapcsolatot a nyereség 

kigazdálkodásának a helye és az adózás 

helye között; 

45. hangsúlyozza, hogy a belső piacon 

belül büntetik az új belépőket, a kkv-kat és 

különösen a helyi kkv-kat a 

multinacionális vállalatokhoz képest, 

amelyek átcsoportosíthatják a nyereséget 

vagy különféle, csak számukra elérhető 

döntések és eszközök révén az agresszív 

adótervezés más formáit valósíthatják meg; 

aggodalommal állapítja meg, hogy minden 

más feltétel egyenlősége esetén az 

eredményül kapott alacsonyabb 

adókötelezettségek miatt a multinacionális 

vállalatok nagyobb adózás utáni nyereséget 

könyvelhetnek el, és az egységes piacon 

nem egyenlő feltételek mellett versengenek 

versenytársaikkal, akik nem 

folyamodhatnak agresszív adótervezéshez, 

és megőrzik a kapcsolatot a nyereség 

kigazdálkodásának a helye és az adózás 

helye között; 

Or. en 

 

Módosítás  462 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. hangsúlyozza, hogy a belső piacon 45. hangsúlyozza, hogy a belső piacon 
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belül büntetik az új belépőket és a kkv-kat 

a multinacionális vállalatokhoz képest, 

amelyek átcsoportosíthatják a nyereséget 

vagy különféle, csak számukra elérhető 

döntések és eszközök révén az agresszív 

adótervezés más formáit valósíthatják meg; 

aggodalommal állapítja meg, hogy minden 

más feltétel egyenlősége esetén az 

eredményül kapott alacsonyabb 

adókötelezettségek miatt a multinacionális 

vállalatok nagyobb adózás utáni nyereséget 

könyvelhetnek el, és az egységes piacon 

nem egyenlő feltételek mellett versengenek 

versenytársaikkal, akik nem 

folyamodhatnak agresszív adótervezéshez, 

és megőrzik a kapcsolatot a nyereség 

kigazdálkodásának a helye és az adózás 

helye között; 

belül büntetik az új belépőket és azokat a 

cégeket, amelyek nem folytatnak agresszív 

adózási gyakorlatot, különösen a kkv-kat a 

multinacionális vállalatokhoz képest, 

amelyek átcsoportosíthatják a nyereséget 

vagy különféle, csak számukra elérhető 

döntések és eszközök révén az agresszív 

adótervezés más formáit valósíthatják meg; 

aggodalommal állapítja meg, hogy minden 

más feltétel egyenlősége esetén az 

eredményül kapott alacsonyabb 

adókötelezettségek miatt a multinacionális 

vállalatok nagyobb adózás utáni nyereséget 

könyvelhetnek el, és az egységes piacon 

nem egyenlő feltételek mellett versengenek 

versenytársaikkal, akik nem 

folyamodhatnak agresszív adótervezéshez, 

és megőrzik a kapcsolatot a nyereség 

kigazdálkodásának a helye és az adózás 

helye között; 

Or. en 

 

Módosítás  463 

Bernd Lucke 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 45a. kéri, hogy az Európai Bizottság 

készítsen jelentést a Versenypolitikai 

Főigazgatóság állami támogatásokkal és a 

versenypolitikával foglalkozó olyan önálló 

uniós ügynökséggé alakításának 

előnyeiről és kihívásairól, amelynek a 

jogosulatlan adókedvezmények 

formájában nyújtott állami támogatások 

témaköre is a feladatai közé tartozik; 

Or. en 

 

Módosítás  464 

Marian Harkin 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. hangsúlyozza, hogy az OECD21 

rámutat arra, hogy egyes multinacionális 

vállalatok olyan stratégiákat alkalmaznak, 

amelyek lehetővé teszik számukra, hogy 

mindössze 5%-os társasági adót fizessenek, 

miközben a kisebb vállalkozások akár 

30%-ot is fizetnek, továbbá egyes 

tanulmányok22 arra is rámutatnak, hogy a 

határokon átnyúlóan tevékenykedő 

vállalkozások társaságiadó-terhelése 

átlagosan akár 30%-kal is alacsonyabb a 

csak egyetlen országban működő belföldi 

vállalatokénál; 

46. hangsúlyozza, hogy az OECD21 

rámutat arra, hogy egyes multinacionális 

vállalatok olyan stratégiákat alkalmaznak, 

amelyek lehetővé teszik számukra, hogy 

mindössze 5%-os társasági adót fizessenek, 

miközben a kisebb vállalkozások akár 

30%-ot is fizetnek, továbbá egyes 

tanulmányok22 azt is nehezményezik, hogy 

a határokon átnyúlóan tevékenykedő 

vállalkozások társaságiadó-terhelése 

átlagosan akár 30%-kal is alacsonyabb a 

csak egyetlen országban működő belföldi 

vállalatokénál; 

__________________ __________________ 

21 Az OECD sajtóközleménye, OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax (Az OECD szorosabb 

nemzetközi együttműködést sürget a 

társasági adóval kapcsolatban), 2013.2.12. 

21 Az OECD sajtóközleménye, OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax (Az OECD szorosabb 

nemzetközi együttműködést sürget a 

társasági adóval kapcsolatban), 2013.2.12. 

22 P. Egger, W. Eggert és H. Winner 

(2010), Saving taxes through foreign plant 

ownership (Adók megtakarítása az üzemek 

külföldi tulajdona révén), Journal of 

International Economics 81, 99–108. o. 

22 P. Egger, W. Eggert és H. Winner 

(2010), Saving taxes through foreign plant 

ownership (Adók megtakarítása az üzemek 

külföldi tulajdona révén), Journal of 

International Economics 81, 99–108. o. 

Or. en 

 

Módosítás  465 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. hangsúlyozza, hogy az OECD21 

rámutat arra, hogy egyes multinacionális 

vállalatok olyan stratégiákat alkalmaznak, 

amelyek lehetővé teszik számukra, hogy 

46. hangsúlyozza, hogy az OECD21 

rámutat arra, hogy egyes multinacionális 

vállalatok olyan stratégiákat alkalmaznak, 

amelyek lehetővé teszik számukra, hogy 
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mindössze 5%-os társasági adót fizessenek, 

miközben a kisebb vállalkozások akár 

30%-ot is fizetnek, továbbá egyes 

tanulmányok22 arra is rámutatnak, hogy a 

határokon átnyúlóan tevékenykedő 

vállalkozások társaságiadó-terhelése 

átlagosan akár 30%-kal is alacsonyabb a 

csak egyetlen országban működő belföldi 

vállalatokénál; 

mindössze 5%-os társasági adót fizessenek, 

miközben a kisebb vállalkozások akár 

30%-ot is fizetnek, továbbá egyes 

tanulmányok22 arra is rámutatnak, hogy a 

határokon átnyúlóan tevékenykedő 

vállalkozások társaságiadó- terhe 

átlagosan akár 30%-kal is alacsonyabb a 

csak egyetlen országban működő belföldi 

vállalatokénál; 

__________________ __________________ 

21 Az OECD sajtóközleménye, OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax (Az OECD szorosabb 

nemzetközi együttműködést sürget a 

társasági adóval kapcsolatban), 2013.2.12. 

21 Az OECD sajtóközleménye, OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax (Az OECD szorosabb 

nemzetközi együttműködést sürget a 

társasági adóval kapcsolatban), 2013.2.12. 

22 P. Egger, W. Eggert és H. Winner 

(2010), Saving taxes through foreign plant 

ownership (Adók megtakarítása az üzemek 

külföldi tulajdona révén), Journal of 

International Economics 81, 99–108. o. 

22 P. Egger, W. Eggert és H. Winner 

(2010), Saving taxes through foreign plant 

ownership (Adók megtakarítása az üzemek 

külföldi tulajdona révén), Journal of 

International Economics 81, 99–108. o. 

Or. en 

 

Módosítás  466 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. hangsúlyozza, hogy az OECD21 

rámutat arra, hogy egyes multinacionális 

vállalatok olyan stratégiákat alkalmaznak, 

amelyek lehetővé teszik számukra, hogy 

mindössze 5%-os társasági adót fizessenek, 

miközben a kisebb vállalkozások akár 

30%-ot is fizetnek, továbbá egyes 

tanulmányok22 arra is rámutatnak, hogy a 

határokon átnyúlóan tevékenykedő 

vállalkozások társaságiadó-terhelése 

átlagosan akár 30%-kal is alacsonyabb a 

csak egyetlen országban működő belföldi 

46. hangsúlyozza, hogy az OECD21 

rámutat arra, hogy egyes multinacionális 

vállalatok olyan stratégiákat alkalmaznak, 

amelyek lehetővé teszik számukra, hogy 

mindössze 5%-os társasági adót fizessenek, 

miközben a kisebb vállalkozások akár 

30%-ot is fizetnek, továbbá egyes 

tanulmányok22 arra is rámutatnak, hogy a 

határokon átnyúlóan tevékenykedő 

vállalkozások társaságiadó-terhe átlagosan 

akár 30%-kal is alacsonyabb a csak 

egyetlen országban működő belföldi 
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vállalatokénál; vállalatokénál; 

__________________ __________________ 

21 Az OECD sajtóközleménye, OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax (Az OECD szorosabb 

nemzetközi együttműködést sürget a 

társasági adóval kapcsolatban), 2013.2.12. 

21 Az OECD sajtóközleménye, OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax (Az OECD szorosabb 

nemzetközi együttműködést sürget a 

társasági adóval kapcsolatban), 2013.2.12. 

22 P. Egger, W. Eggert és H. Winner 

(2010), Saving taxes through foreign plant 

ownership (Adók megtakarítása az üzemek 

külföldi tulajdona révén), Journal of 

International Economics 81, 99–108. o. 

22 P. Egger, W. Eggert és H. Winner 

(2010), Saving taxes through foreign plant 

ownership (Adók megtakarítása az üzemek 

külföldi tulajdona révén), Journal of 

International Economics 81, 99–108. o. 

Or. en 

 

Módosítás  467 

Ana Gomes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. hangsúlyozza, hogy az OECD21 

rámutat arra, hogy egyes multinacionális 

vállalatok olyan stratégiákat alkalmaznak, 

amelyek lehetővé teszik számukra, hogy 

mindössze 5%-os társasági adót fizessenek, 

miközben a kisebb vállalkozások akár 

30%-ot is fizetnek, továbbá egyes 

tanulmányok22 arra is rámutatnak, hogy a 

határokon átnyúlóan tevékenykedő 

vállalkozások társaságiadó-terhelése 

átlagosan akár 30%-kal is alacsonyabb a 

csak egyetlen országban működő belföldi 

vállalatokénál; 

46. hangsúlyozza, hogy az OECD21 

rámutat arra, hogy egyes multinacionális 

vállalatok olyan stratégiákat alkalmaznak, 

amelyek lehetővé teszik számukra, hogy 

mindössze 5%-os vagy ennél is 

alacsonyabb társasági adót fizessenek, 

miközben a kisebb vállalkozások akár 

30%-ot is fizetnek, továbbá egyes 

tanulmányok22 arra is rámutatnak, hogy a 

határokon átnyúlóan tevékenykedő 

vállalkozások társaságiadó-terhelése 

átlagosan akár 30%-kal is alacsonyabb a 

csak egyetlen országban működő belföldi 

vállalatokénál; 

__________________ __________________ 

21 Az OECD sajtóközleménye, OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax (Az OECD szorosabb 

nemzetközi együttműködést sürget a 

társasági adóval kapcsolatban), 2013.2.12. 

21 Az OECD sajtóközleménye, OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax (Az OECD szorosabb 

nemzetközi együttműködést sürget a 

társasági adóval kapcsolatban), 2013.2.12. 

22 P. Egger, W. Eggert és H. Winner 22 P. Egger, W. Eggert és H. Winner 
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(2010), Saving taxes through foreign plant 

ownership (Adók megtakarítása az üzemek 

külföldi tulajdona révén), Journal of 

International Economics 81, 99–108. o. 

(2010), Saving taxes through foreign plant 

ownership (Adók megtakarítása az üzemek 

külföldi tulajdona révén), Journal of 

International Economics 81, 99–108. o. 

Or. en 

 

Módosítás  468 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. hangsúlyozza, hogy az OECD21 

rámutat arra, hogy egyes multinacionális 

vállalatok olyan stratégiákat alkalmaznak, 

amelyek lehetővé teszik számukra, hogy 

mindössze 5%-os társasági adót fizessenek, 

miközben a kisebb vállalkozások akár 

30%-ot is fizetnek, továbbá egyes 

tanulmányok22 arra is rámutatnak, hogy a 

határokon átnyúlóan tevékenykedő 

vállalkozások társaságiadó-terhelése 

átlagosan akár 30%-kal is alacsonyabb a 

csak egyetlen országban működő belföldi 

vállalatokénál; 

46. hangsúlyozza, hogy az OECD21 

rámutat arra, hogy egyes multinacionális 

vállalatok olyan stratégiákat alkalmaznak, 

amelyek lehetővé teszik számukra, hogy 

mindössze 5%-os vagy ennél is 

alacsonyabb társasági adót fizessenek, 

miközben a kisebb vállalkozások akár 

30%-ot is fizetnek, továbbá egyes 

tanulmányok22 arra is rámutatnak, hogy a 

határokon átnyúlóan tevékenykedő 

vállalkozások társaságiadó-terhelése 

átlagosan akár 30%-kal is alacsonyabb a 

csak egyetlen országban működő belföldi 

vállalatokénál; 

__________________ __________________ 

21 Az OECD sajtóközleménye, OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax (Az OECD szorosabb 

nemzetközi együttműködést sürget a 

társasági adóval kapcsolatban), 2013.2.12. 

21 Az OECD sajtóközleménye, OECD 

urges stronger international co-operation 

on corporate tax (Az OECD szorosabb 

nemzetközi együttműködést sürget a 

társasági adóval kapcsolatban), 2013.2.12. 

22 P. Egger, W. Eggert és H. Winner 

(2010), Saving taxes through foreign plant 

ownership (Adók megtakarítása az üzemek 

külföldi tulajdona révén), Journal of 

International Economics 81, 99–108. o. 

22 P. Egger, W. Eggert és H. Winner 

(2010), Saving taxes through foreign plant 

ownership (Adók megtakarítása az üzemek 

külföldi tulajdona révén), Journal of 

International Economics 81, 99–108. o. 

Or. en 
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Módosítás  469 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

47 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

47. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 

szereplők által az adózás utáni várható 

megtérülés alapján meghozott döntések e 

torzulása az erőforrások optimálisnál 

rosszabb elosztásához vezet, és rendszerint 

csökkenti a verseny mértékét, ezáltal 

hátrányosan érintve a növekedést és a 

foglalkoztatást; 

47. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 

szereplők által az adózás utáni várható 

megtérülés alapján meghozott döntések e 

torzulása az erőforrások optimálisnál 

rosszabb elosztásához vezet, és rendszerint 

fokozza a tisztességtelen versenyt, ezáltal 

hátrányosan érintve a növekedést és a 

foglalkoztatást; 

Or. en 

 

Módosítás  470 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

48. hangsúlyozza, hogy bizonyos káros 

adózási gyakorlatok az adóval összefüggő 

állami támogatásokra vonatkozó szabályok 

hatálya alá tartozhatnak, különösen 

amennyiben ugyanolyan módon 

„szelektív” előnyt biztosíthatnak, és a belső 

piacon belül versenytorzulással járhatnak; 

megállapítja, hogy a múltban, kiváltképp 

1999-ben és a 2000-es évek első felében az 

állami támogatással és a magatartási 

kódexszel foglalkozó csoport folyamatai 

kölcsönösen támogatták egymást; 

hangsúlyozza, hogy az uniós versenyjogi 

szabályok végrehajtása jogi nyomással 

egészítette ki a csoport „puha” jogi 

döntéshozatali folyamatát, részben 

kompenzálva az uniós szintű adókikerülés 

problémájának orvoslására szolgáló egyéb 

eredményes eszközök hiányát; 

48. hangsúlyozza, hogy bizonyos káros 

adózási gyakorlatok az adóval összefüggő 

állami támogatásokra vonatkozó szabályok 

hatálya alá tartozhatnak, különösen 

amennyiben ugyanolyan módon 

„szelektív” előnyt biztosíthatnak, és a belső 

piacon belül versenytorzulással járhatnak; 

megállapítja, hogy a múltban, kiváltképp 

1999-ben és a 2000-es évek első felében az 

állami támogatással és a magatartási 

kódexszel foglalkozó csoport folyamatai 

kölcsönösen támogatták egymást; 

hangsúlyozza, hogy az uniós versenyjogi 

szabályok végrehajtása jogi nyomással 

egészítette ki a csoport „puha” jogi 

döntéshozatali folyamatát, részben 

kompenzálva az uniós szintű adókikerülés 

problémájának orvoslására szolgáló egyéb 

eredményes eszközök hiányát; 



 

PE567.781v02-00 14/216 AM\1075014HU.doc 

HU 

hangsúlyozza, hogy az adókikerülés nem 

azonosítható automatikusan a (jogellenes) 

állami támogatással; 

Or. en 

 

Módosítás  471 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

48. hangsúlyozza, hogy bizonyos káros 

adózási gyakorlatok az adóval összefüggő 

állami támogatásokra vonatkozó szabályok 

hatálya alá tartozhatnak, különösen 

amennyiben ugyanolyan módon 

„szelektív” előnyt biztosíthatnak, és a belső 

piacon belül versenytorzulással járhatnak; 

megállapítja, hogy a múltban, kiváltképp 

1999-ben és a 2000-es évek első felében az 

állami támogatással és a magatartási 

kódexszel foglalkozó csoport folyamatai 

kölcsönösen támogatták egymást; 

hangsúlyozza, hogy az uniós versenyjogi 

szabályok végrehajtása jogi nyomással 

egészítette ki a csoport „puha” jogi 

döntéshozatali folyamatát, részben 

kompenzálva az uniós szintű adókikerülés 

problémájának orvoslására szolgáló egyéb 

eredményes eszközök hiányát; 

48. hangsúlyozza, hogy bizonyos káros 

adózási gyakorlatok az adóval összefüggő 

állami támogatásokra vonatkozó szabályok 

hatálya alá tartozhatnak, különösen 

amennyiben ugyanolyan módon 

„szelektív” előnyt biztosíthatnak, és a belső 

piacon belül versenytorzulással járhatnak; 

megállapítja, hogy a múltban, kiváltképp 

1999-ben és a 2000-es évek elején az 

állami támogatással és a magatartási 

kódexszel foglalkozó csoport folyamatai 

kölcsönösen támogatták egymást; 

hangsúlyozza, hogy az uniós versenyjogi 

szabályok végrehajtása jogi nyomással 

egészítette ki a csoport „puha” jogi 

döntéshozatali folyamatát, részben 

kompenzálva az uniós szintű adókikerülés 

problémájának orvoslására szolgáló egyéb 

eredményes eszközök hiányát; 

Or. en 

 

Módosítás  472 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 a bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 49a. ennek ellenére úgy véli, hogy az 

Európai Bizottság mindaddig nem tette 

meg a megfelelő jogalkotási 

intézkedéseket a feltételes 

adómegállapítások terén, amíg a 

LuxLeaks néven ismert botrány ki nem 

pattant; ugyanígy a Versenypolitikai 

Főigazgatóság – jogellenes állami 

támogatás címén – 2013-ig nem indított 

eljárást a feltételes adómegállapításokkal 

szemben; 

Or. en 

 

Módosítás  473 

Andreas Schwab 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 49a. megállapítja, hogy az utóbbi 

évtizedekben az Európai Bíróság egyre 

megalapozottabb ítélkezési gyakorlatot 

alakított ki az állami támogatásokra 

vonatkozó jognak a tagállamok adójogi 

intézkedéseire való alkalmazásáról, 

legutóbb a Gibraltár-ügyben1; 

 __________________ 

 A C-106/P. és C-107/P. sz., Bizottság 

kontra Government of Gibraltar és 

Egyesült Királyság ügyben 2011. 

november 15-én hozott ítélet. 

Or. de 

 

Módosítás  474 

Andreas Schwab 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 49b. felhívja arra a figyelmet, hogy az 

Európai Bíróság az „érdemi kérdések a 

formai kérdések előtt” elvét hangsúlyozta, 

amelynek értelmében valamely intézkedés 

gazdasági hatása képezi a mérlegelés 

szempontját; 

Or. de 

 

Módosítás  475 

Andreas Schwab 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 49c. ezért megállapítja, hogy az Európai 

Bíróság az állami támogatás tilalmából 

messzemenő követelményeket vezetett le a 

tagállamok adójogi jogalkotási hatáskörei 

tekintetében; 

Or. de 

 

Módosítás  476 

Andreas Schwab 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 d bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 49d. sajnálja, hogy az Európai Bizottságot 

mint a Szerződések őrét az Európai 

Bíróság ítélkezési gyakorlata nem 

ösztönözte arra, hogy proaktív módon 

vizsgálja ki a tagállamok adótervezési 

gyakorlatait; 
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Or. de 

 

Módosítás  477 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

50 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

50. megállapítja, hogy „a nemzeti rendszer 

természetének és szerkezetének” fogalma 

központi referenciapont annak értékelése 

során, hogy a közvetlen vagy közvetett 

adózási intézkedések szelektívek-e vagy 

sem, és így összeegyeztethetők-e a belső 

piaccal vagy sem, és hogy minden állami 

támogatást a korábban fennálló egyensúlyi 

helyzethez képest kell értékelni; 

hangsúlyozza, hogy mivel a potenciális 

torzulások értékelésének uniós mércéje a 

nemzeti referenciarendszer23, a jelenlegi 

versenyjogi szabályok nem tudják lefedni a 

belső piacon belüli összes versenytorzulást 

és káros adózási gyakorlatot; megállapítja 

ezért, hogy önmagában e szabályok teljes 

körű végrehajtása nem tenné lehetővé az 

EU-ban a társaságiadó-kikerülés 

problémájának a megoldását; 

50. megállapítja, hogy „a nemzeti rendszer 

természetének és szerkezetének” fogalma 

központi referenciapont annak értékelése 

során, hogy a közvetlen vagy közvetett 

adózási intézkedések szelektívek-e vagy 

sem, és így összeegyeztethetők-e a belső 

piaccal vagy sem, és hogy minden állami 

támogatást a korábban fennálló egyensúlyi 

helyzethez képest kell értékelni; 

hangsúlyozza, hogy mivel a potenciális 

torzulások értékelésének uniós mércéje az 

egész EU-ra kiterjedő rendszer helyett 

inkább a nemzeti referenciarendszer23, a 

jelenlegi versenyjogi szabályok nem tudják 

lefedni a belső piacon belüli összes 

versenytorzulást és káros adózási 

gyakorlatot; megállapítja ezért, hogy 

önmagában e szabályok teljes körű 

végrehajtása, ami egyébként üdvözlendő 

lenne, nem tenné lehetővé az EU-ban a 

társaságiadó-kikerülés problémájának a 

teljes megoldását; 

__________________ __________________ 

23 Ha a tagállamok által elfogadott 

intézkedések a teljes adórendszert érintik, 

azok az általános költségvetési politika 

kiigazítását képezik, nem pedig állami 

támogatást. 

23 Ha a tagállamok által elfogadott 

intézkedések a teljes adórendszert érintik, 

azok az általános költségvetési politika 

kiigazítását képezik, nem pedig állami 

támogatást. 

Or. en 

 

Módosítás  478 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

50 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

50. megállapítja, hogy „a nemzeti rendszer 

természetének és szerkezetének” fogalma 

központi referenciapont annak értékelése 

során, hogy a közvetlen vagy közvetett 

adózási intézkedések szelektívek-e vagy 

sem, és így összeegyeztethetők-e a belső 

piaccal vagy sem, és hogy minden állami 

támogatást a korábban fennálló egyensúlyi 

helyzethez képest kell értékelni; 

hangsúlyozza, hogy mivel a potenciális 

torzulások értékelésének uniós mércéje a 

nemzeti referenciarendszer23, a jelenlegi 

versenyjogi szabályok nem tudják lefedni a 

belső piacon belüli összes versenytorzulást 

és káros adózási gyakorlatot; megállapítja 

ezért, hogy önmagában e szabályok teljes 

körű végrehajtása nem tenné lehetővé az 

EU-ban a társaságiadó-kikerülés 

problémájának a megoldását; 

50. megállapítja, hogy „a nemzeti rendszer 

természetének és szerkezetének” fogalma 

központi referenciapont annak értékelése 

során, hogy a közvetlen vagy közvetett 

adózási intézkedések szelektívek-e vagy 

sem, és így összeegyeztethetők-e a belső 

piaccal vagy sem, és hogy minden állami 

támogatást a korábban fennálló egyensúlyi 

helyzethez képest kell értékelni; 

hangsúlyozza, hogy mivel a potenciális 

torzulások értékelésének uniós mércéje a 

nemzeti referenciarendszer23, a versenyjogi 

szabályok nem tudják lefedni a belső 

piacon belüli összes versenytorzulást és 

káros adózási gyakorlatot; megállapítja 

ezért, hogy önmagában e szabályok teljes 

körű végrehajtása nem tenné lehetővé az 

EU-ban a társaságiadó-kikerülés 

problémájának a megoldását; 

__________________ __________________ 

23 Ha a tagállamok által elfogadott 

intézkedések a teljes adórendszert érintik, 

azok az általános költségvetési politika 

kiigazítását képezik, nem pedig állami 

támogatást. 

23 Ha a tagállamok által elfogadott 

intézkedések a teljes adórendszert érintik, 

azok az általános költségvetési politika 

kiigazítását képezik, nem pedig állami 

támogatást. 

Or. en 

 

Módosítás  479 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

51 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

51. megállapítja, hogy a Bizottság által 

illetékes különbizottságának szolgáltatott 

adatok szerint24 a Bizottság 1991 óta 

mindössze 65 adóval összefüggő állami 

51. megállapítja, hogy a Bizottság által 

illetékes különbizottságának szolgáltatott 

adatok szerint24 a Bizottság 1991 óta 

mindössze 65 adóval összefüggő állami 
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támogatási ügyet vizsgált meg hivatalosan, 

amelyből 7 feltételes adómegállapítás volt, 

és csupán 10 indult a tagállamok által tett 

hivatalos bejelentés nyomán; 

támogatási ügyet vizsgált meg hivatalosan, 

amelyből 7 feltételes adómegállapítás volt, 

és csupán 10 indult a tagállamok által tett 

hivatalos bejelentés nyomán; megjegyzi, 

hogy a 2012-t megelőző öt évben (2012 az 

utolsó év, amelyre vonatkozóan összesített 

adatok rendelkezésre állnak) csupán két, 

adózással kapcsolatos állami támogatási 

ügy indult, ami 1994 óta bármelyik ötéves 

időszakot tekintve a legalacsonyabb szám; 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

Bizottság az adózással kapcsolatos állami 

támogatási ügyek jelentősége ellenére 

nem lépett fel ezen ügyekkel szemben, 

miközben az állami támogatás más 

formáival kapcsolatban agresszív 

hozzáállást tanúsít; 

__________________ __________________ 

24 A Margrethe Vestager biztos által 

2015. április 29-én a TAXE bizottságnak 

küldött feljegyzés. 

24 A Margrethe Vestager biztos által 

2015. április 29-én a TAXE bizottságnak 

küldött feljegyzés. 

Or. en 

 

Módosítás  480 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

51 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

51. megállapítja, hogy a Bizottság által 

illetékes különbizottságának szolgáltatott 

adatok szerint24 a Bizottság 1991 óta 

mindössze 65 adóval összefüggő állami 

támogatási ügyet vizsgált meg hivatalosan, 

amelyből 7 feltételes adómegállapítás volt, 

és csupán 10 indult a tagállamok által tett 

hivatalos bejelentés nyomán; 

51. megállapítja, hogy a Bizottság által 

illetékes különbizottságának szolgáltatott 

adatok szerint24 a Bizottság 1991 óta 

mindössze 65 adóval összefüggő állami 

támogatási ügyet vizsgált meg hivatalosan, 

amelyből 7 feltételes adómegállapítás volt, 

és csupán 10 indult a tagállamok által tett 

hivatalos bejelentés nyomán, ami azt 

mutatja, hogy mennyire fontosak a 

nyilvánosan hozzáférhető adóügyi 

információk annak érdekében, hogy több 

vizsgálat induljon a gyanús esetekkel 
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kapcsolatban; 

__________________ __________________ 

24 A Margrethe Vestager biztos által 

2015. április 29-én a TAXE bizottságnak 

küldött feljegyzés. 

24 A Margrethe Vestager biztos által 

2015. április 29-én a TAXE bizottságnak 

küldött feljegyzés. 

Or. en 

 

Módosítás  481 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

52 bekezdés – bevezető rész 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

52. hangsúlyozza, hogy a Bizottság a 

2000-es évek második felében csak kis 

számú ügyet intézett az adóval összefüggő 

állami támogatások területén, a 

közelmúltbeli állami támogatási eljárások 

közé pedig a következők tartoznak: 

52. sajnálja, hogy a 2002–2012-es 

időszakban a Bizottság nem folytatott 

aktívan, illetve zárt le számos vizsgálatot 

az adóval összefüggő állami támogatások 

területén, bár rendelkezésre állt 

információ gyanús ügyekről; üdvözli a 

közelmúltbeli állami támogatási 

eljárásokat, köztük a következőket: 

Or. en 

 

Módosítás  482 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

52 bekezdés – 1 a francia bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – vizsgálat indítása 2013 októberében 

azzal kapcsolatban, hogy Gibraltár 

társaságiadó-rendszere kedvez-e bizonyos 

vállalkozásoknak, amely vizsgálatot 2014 

októberében az említett területen a 

feltételes adómegállapítások vizsgálatára 

is kiterjesztettek; 
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Or. en 

 

Módosítás  483 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

52 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – részletes vizsgálat indítása 2013 

októberében a gibraltári társaságiadó-

rendszerrel kapcsolatban, amely 

vizsgálatot 2014 októberében a feltételes 

adómegállapítások gibraltári gyakorlatára 

is kiterjesztettek; 

Or. en 

 

Módosítás  484 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

52 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – részletes vizsgálat indítása 2014 

októberében Gibraltár társaságiadó-

rendszerével kapcsolatban; 

Or. en 

 

Módosítás  485 

Pablo Zalba Bidegain, Sven Giegold 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

52 bekezdés – 4 a francia bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – részletes vizsgálat indítása 2013 

októberében annak megállapítására, hogy 

Gibraltár társaságiadó-rendszere 

szelektíven előnyben részesít-e bizonyos 

vállalkozás-kategóriákat, amely 

vizsgálatot 2014 októberében a feltételes 

adómegállapítások gibraltári 

gyakorlatának vizsgálatára is 

kiterjesztettek. 

Or. en 

 

Módosítás  486 

Marian Harkin 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

53 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

53. hangsúlyozza, hogy a folyamatban 

lévő bizottsági vizsgálatok és a LuxLeaks 

által feltárt ügyek azt jelzik, hogy egyes 

tagállamok nem tettek eleget az összes 

lehetséges állami támogatási ügy 

Bizottsággal való közlésére vonatkozó jogi 

kötelezettségüknek25; 

53. hangsúlyozza, hogy a LuxLeaks által 

feltárt ügyek azt jelzik, hogy egyes 

tagállamok nem tettek eleget az összes 

lehetséges állami támogatási ügy 

Bizottsággal való közlésére vonatkozó jogi 

kötelezettségüknek25; figyelemmel a 

folyamatban lévő bizottsági vizsgálatokra, 

ez a kérdés továbbra is válaszra vár; 

__________________ __________________ 

25Az együttműködésre és valamennyi 

szükséges dokumentum biztosítására 

vonatkozó kötelezettséget az EK-Szerződés 

93. cikkének alkalmazására vonatkozó 

részletes szabályok megállapításáról szóló, 

1999. március 22-i 659/1999/EK tanács 

rendelet állapítja meg. 

25Az együttműködésre és valamennyi 

szükséges dokumentum biztosítására 

vonatkozó kötelezettséget az EK-Szerződés 

93. cikkének alkalmazására vonatkozó 

részletes szabályok megállapításáról szóló, 

1999. március 22-i 659/1999/EK tanács 

rendelet állapítja meg. 

Or. en 

 

Módosítás  487 

Brian Hayes 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

53 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

53. hangsúlyozza, hogy a folyamatban 

lévő bizottsági vizsgálatok és a LuxLeaks 

által feltárt ügyek azt jelzik, hogy egyes 

tagállamok nem tettek eleget az összes 

lehetséges állami támogatási ügy 

Bizottsággal való közlésére vonatkozó jogi 

kötelezettségüknek25; 

53. hangsúlyozza, hogy a LuxLeaks által 

feltárt ügyek azt jelzik, hogy egyes 

tagállamok nem tettek eleget az összes 

lehetséges állami támogatási ügy 

Bizottsággal való közlésére vonatkozó jogi 

kötelezettségüknek25; 

__________________ __________________ 

25Az együttműködésre és valamennyi 

szükséges dokumentum biztosítására 

vonatkozó kötelezettséget az EK-Szerződés 

93. cikkének alkalmazására vonatkozó 

részletes szabályok megállapításáról szóló, 

1999. március 22-i 659/1999/EK tanács 

rendelet állapítja meg. 

25Az együttműködésre és valamennyi 

szükséges dokumentum biztosítására 

vonatkozó kötelezettséget az EK-Szerződés 

93. cikkének alkalmazására vonatkozó 

részletes szabályok megállapításáról szóló, 

1999. március 22-i 659/1999/EK tanács 

rendelet állapítja meg. 

Or. en 

 

Módosítás  488 

Aldo Patriciello 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. hangsúlyozza, hogy ezek a vizsgálatok 

csak néhány tipikus – lehetséges, hogy a 

leginkább visszaélésszerű és torzító hatású 

– gyakorlat nagyon korlátozott mintáját 

derítették fel, amely a transzferárképzésen 

keresztül egyes multinacionális vállalatok 

leányvállalataihoz hozzárendelt adóköteles 

nyereséget érinti; aggodalommal tölti el, 

hogy a Bizottság illetékes szolgálatainak 

jelenlegi erőforrásai korlátozhatják a 

lényegesen nagyobb számú ügy kezelésére 

való képességét; 

54. hangsúlyozza, hogy ezek a vizsgálatok 

csak néhány tipikus – lehetséges, hogy a 

leginkább visszaélésszerű és torzító hatású 

– gyakorlat nagyon korlátozott mintáját 

derítették fel, amely a transzferárképzésen 

keresztül egyes multinacionális vállalatok 

leányvállalataihoz hozzárendelt adóköteles 

nyereséget érinti; aggodalommal tölti el, 

hogy a Bizottság illetékes szolgálatainak 

jelenlegi erőforrásai korlátozhatják a 

lényegesen nagyobb számú ügy kezelésére 

való képességét, továbbá sürgeti egy, az 

adott célra létrehozott – és a szükséges 

pénzügyi és emberi erőforrásokkal ellátott 
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– ad hoc testület létrehozását, amelynek 

feladata az illegális pénzügyi gyakorlatok 

ilyen eseteinek vizsgálata;  

Or. it 

 

Módosítás  489 

Peter Simon 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. hangsúlyozza, hogy ezek a vizsgálatok 

csak néhány tipikus – lehetséges, hogy a 

leginkább visszaélésszerű és torzító hatású 

– gyakorlat nagyon korlátozott mintáját 

derítették fel, amely a transzferárképzésen 

keresztül egyes multinacionális vállalatok 

leányvállalataihoz hozzárendelt adóköteles 

nyereséget érinti; aggodalommal tölti el, 

hogy a Bizottság illetékes szolgálatainak 

jelenlegi erőforrásai korlátozhatják a 

lényegesen nagyobb számú ügy kezelésére 

való képességét; 

54. hangsúlyozza, hogy ezek a vizsgálatok 

csak néhány tipikus – lehetséges, hogy a 

leginkább visszaélésszerű és torzító hatású 

– gyakorlat nagyon korlátozott mintáját 

derítették fel, amely a transzferárképzésen 

keresztül egyes multinacionális vállalatok 

leányvállalataihoz hozzárendelt adóköteles 

nyereséget érinti; aggodalommal tölti el, 

hogy a Bizottság illetékes szolgálatainak 

jelenlegi erőforrásai korlátozhatják a 

lényegesen nagyobb számú ügy kezelésére 

való képességét; valamint azon képességét, 

hogy rendszeres ellenőrzéseket végezzen 

annak megállapítása céljából, hogy a 

társasági adózás területén a további 

gyakorlatok sérthetik-e az állami 

támogatásokra vonatkozó 

rendelkezéseket; 

Or. en 

 

Módosítás  490 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

54 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. hangsúlyozza, hogy ezek a vizsgálatok 

csak néhány tipikus – lehetséges, hogy a 

leginkább visszaélésszerű és torzító hatású 

– gyakorlat nagyon korlátozott mintáját 

derítették fel, amely a transzferárképzésen 

keresztül egyes multinacionális vállalatok 

leányvállalataihoz hozzárendelt adóköteles 

nyereséget érinti; aggodalommal tölti el, 

hogy a Bizottság illetékes szolgálatainak 

jelenlegi erőforrásai korlátozhatják a 

lényegesen nagyobb számú ügy kezelésére 

való képességét; 

54. hangsúlyozza, hogy ezek a vizsgálatok 

csak néhány tipikus – lehetséges, hogy a 

leginkább visszaélésszerű és torzító hatású 

– gyakorlat nagyon korlátozott mintáját 

derítették fel, amely a transzferárképzésen 

keresztül egyes multinacionális vállalatok 

leányvállalataihoz hozzárendelt adóköteles 

nyereséget érinti; nyomatékosan ajánlja a 

vizsgálatok folytatását és azt, hogy az 

ellenőrzést a transzferárképzés 

kérdéskörén túlra is terjesszék ki; 

aggodalommal tölti el, hogy a Bizottság 

illetékes szolgálatainak jelenlegi 

erőforrásai korlátozhatják a lényegesen 

nagyobb számú ügy kezelésére való 

képességét; 

Or. en 

 

Módosítás  491 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. hangsúlyozza, hogy ezek a vizsgálatok 

csak néhány tipikus – lehetséges, hogy a 

leginkább visszaélésszerű és torzító hatású 

– gyakorlat nagyon korlátozott mintáját 

derítették fel, amely a transzferárképzésen 

keresztül egyes multinacionális vállalatok 

leányvállalataihoz hozzárendelt adóköteles 

nyereséget érinti; aggodalommal tölti el, 

hogy a Bizottság illetékes szolgálatainak 

jelenlegi erőforrásai korlátozhatják a 

lényegesen nagyobb számú ügy kezelésére 

való képességét; 

54. hangsúlyozza, hogy ezek a vizsgálatok 

csak néhány tipikus gyakorlat nagyon 

korlátozott mintáját derítették fel, amely a 

transzferárképzésen keresztül egyes 

multinacionális vállalatok 

leányvállalataihoz hozzárendelt adóköteles 

nyereséget érinti; aggodalommal tölti el, 

hogy a Bizottság illetékes szolgálatainak 

jelenlegi erőforrásai korlátozhatják a 

lényegesen nagyobb számú, adóval 

összefüggő állami támogatásokkal 

kapcsolatos lehetséges jogsértési ügy 

kezelésére való képességét; 

Or. en 
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Módosítás  492 

Brian Hayes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. hangsúlyozza, hogy ezek a vizsgálatok 

csak néhány tipikus – lehetséges, hogy a 

leginkább visszaélésszerű és torzító hatású 

– gyakorlat nagyon korlátozott mintáját 

derítették fel, amely a transzferárképzésen 

keresztül egyes multinacionális vállalatok 

leányvállalataihoz hozzárendelt adóköteles 

nyereséget érinti; aggodalommal tölti el, 

hogy a Bizottság illetékes szolgálatainak 

jelenlegi erőforrásai korlátozhatják a 

lényegesen nagyobb számú ügy kezelésére 

való képességét; 

54. hangsúlyozza, hogy ezek a vizsgálatok 

csak néhány gyakorlat nagyon korlátozott 

mintáját derítették fel, amely a 

transzferárképzésen keresztül egyes 

multinacionális vállalatok 

leányvállalataihoz hozzárendelt adóköteles 

nyereséget érinti; aggodalommal tölti el, 

hogy a Bizottság illetékes szolgálatainak 

jelenlegi erőforrásai korlátozhatják a 

lényegesen nagyobb számú ügy kezelésére 

való képességét; 

Or. en 

 

Módosítás  493 

Bernd Lucke 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. hangsúlyozza, hogy ezek a vizsgálatok 

csak néhány tipikus – lehetséges, hogy a 

leginkább visszaélésszerű és torzító hatású 

– gyakorlat nagyon korlátozott mintáját 

derítették fel, amely a transzferárképzésen 

keresztül egyes multinacionális vállalatok 

leányvállalataihoz hozzárendelt adóköteles 

nyereséget érinti; aggodalommal tölti el, 

hogy a Bizottság illetékes szolgálatainak 

jelenlegi erőforrásai korlátozhatják a 

lényegesen nagyobb számú ügy kezelésére 

való képességét; 

54. hangsúlyozza, hogy ezek a vizsgálatok 

csak néhány tipikus – lehetséges, hogy a 

leginkább visszaélésszerű és torzító hatású 

– gyakorlat nagyon korlátozott mintáját 

derítették fel, amely a transzferárképzésen 

keresztül egyes multinacionális vállalatok 

leányvállalataihoz hozzárendelt adóköteles 

nyereséget érinti; aggodalommal tölti el, 

hogy a Bizottság illetékes szolgálatainak 

jelenlegi erőforrásai korlátozhatják a 

lényegesen nagyobb számú ügy kezelésére 

való képességét; javasolja, hogy a 

Bizottság csoportosítsa át erre a fontos 

területre egyes, már lekötött erőforrásait, 
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hogy minden érintett ügyet kezelni tudjon; 

Or. en 

 

Módosítás  494 

Marian Harkin 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. hangsúlyozza, hogy ezek a vizsgálatok 

csak néhány tipikus – lehetséges, hogy a 

leginkább visszaélésszerű és torzító hatású 

– gyakorlat nagyon korlátozott mintáját 

derítették fel, amely a transzferárképzésen 

keresztül egyes multinacionális vállalatok 

leányvállalataihoz hozzárendelt adóköteles 

nyereséget érinti; aggodalommal tölti el, 

hogy a Bizottság illetékes szolgálatainak 

jelenlegi erőforrásai korlátozhatják a 

lényegesen nagyobb számú ügy kezelésére 

való képességét; 

54. hangsúlyozza, hogy ezek a vizsgálatok 

csak néhány – lehetséges, hogy a leginkább 

visszaélésszerű és torzító hatású – 

gyakorlat korlátozott mintáját derítették fel, 

amely a transzferárképzésen keresztül 

egyes multinacionális vállalatok 

leányvállalataihoz hozzárendelt adóköteles 

nyereséget érinti; aggodalommal tölti el, 

hogy a Bizottság illetékes szolgálatainak 

jelenlegi erőforrásai korlátozhatják a 

lényegesen nagyobb számú ügy kezelésére 

való képességét; 

Or. en 

 

Módosítás  495 

Brian Hayes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

55 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. határozottan támogatja a Bizottság 

megközelítését, amely abból áll, hogy 

rászánja a szükséges időt a folyamatban 

lévő ügyek alapos és kellő gondossággal 

történő kivizsgálására; úgy véli, hogy a 

vizsgálatok eredménye hozzá fog járulni 

ahhoz, hogy pontosabb és eredményesebb 

iránymutatásokat állapítsanak meg az 

adóval összefüggő állami támogatások és a 

transzferárképzés tekintetében, és hogy 

55. határozottan támogatja a Bizottság 

megközelítését és úgy véli, hogy a 

folyamatban lévő ügyeket alaposan és 

kellő gondossággal kell kivizsgálni; 

hangsúlyozza azonban, hogy a 

Bizottságnak be kell tartania az állami 

támogatási ügyekben a határozatok 

meghozatalára általa megállapított 

határidőket, és megjegyzi, hogy a szóban 

forgó folyamatban lévő ügyek súlyos 
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ennek megfelelően kiigazítsák a tagállami 

gyakorlatokat; 
bizonytalanságot okozhatnak az 

érintetteknek és csökkenthetik az Európai 

Unió mint üzleti vállalkozás folytatására 

szolgáló helyszín versenyképességét; úgy 

véli, hogy a vizsgálatok eredménye hozzá 

fog járulni ahhoz, hogy pontosabb és 

eredményesebb iránymutatásokat 

állapítsanak meg az adóval összefüggő 

állami támogatások és a transzferárképzés 

tekintetében, és hogy ennek megfelelően 

kiigazítsák a tagállami gyakorlatokat; 

Or. en 

 

Módosítás  496 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

55 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. határozottan támogatja a Bizottság 

megközelítését, amely abból áll, hogy 

rászánja a szükséges időt a folyamatban 

lévő ügyek alapos és kellő gondossággal 

történő kivizsgálására; úgy véli, hogy a 

vizsgálatok eredménye hozzá fog járulni 

ahhoz, hogy pontosabb és eredményesebb 

iránymutatásokat állapítsanak meg az 

adóval összefüggő állami támogatások és a 

transzferárképzés tekintetében, és hogy 

ennek megfelelően kiigazítsák a tagállami 

gyakorlatokat; 

55. határozottan támogatja a Bizottság 

megközelítését, amely abból áll, hogy 

rászánja a szükséges időt a folyamatban 

lévő ügyek alapos és kellő gondossággal 

történő kivizsgálására; úgy véli, hogy a 

vizsgálatok eredménye hozzá fog járulni 

ahhoz, hogy pontosabb és eredményesebb 

iránymutatásokat állapítsanak meg az 

adóval összefüggő állami támogatások 

tekintetében, és hogy ennek megfelelően 

kiigazítsák a tagállami gyakorlatokat; 

felhívja a Bizottságot, hogy követelje 

minden hiányzó euró visszatérítését, 

amennyiben a folyamatban lévő 

vizsgálatok során a jogellenes állami 

támogatás nyújtása beigazolódik; 

Or. en 

 

Módosítás  497 

Peter Simon 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

55 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. határozottan támogatja a Bizottság 

megközelítését, amely abból áll, hogy 

rászánja a szükséges időt a folyamatban 

lévő ügyek alapos és kellő gondossággal 

történő kivizsgálására; úgy véli, hogy a 

vizsgálatok eredménye hozzá fog járulni 

ahhoz, hogy pontosabb és eredményesebb 

iránymutatásokat állapítsanak meg az 

adóval összefüggő állami támogatások és a 

transzferárképzés tekintetében, és hogy 

ennek megfelelően kiigazítsák a tagállami 

gyakorlatokat; 

55. határozottan támogatja a Bizottság 

megközelítését, amely abból áll, hogy 

rászánja a szükséges időt a folyamatban 

lévő ügyek alapos és kellő gondossággal 

történő kivizsgálására; úgy véli, hogy a 

vizsgálatok eredménye hozzá fog járulni 

ahhoz, hogy pontosabb és eredményesebb 

iránymutatásokat állapítsanak meg az 

adóval összefüggő állami támogatások és a 

transzferárképzés tekintetében, és hogy 

ennek megfelelően kiigazítsák a tagállami 

gyakorlatokat; hangsúlyozza, hogy más 

ágazatokban az ilyen iránymutatások 

rendkívül hatékonynak bizonyultak az 

állami támogatásokra vonatkozó uniós 

rendelkezésekkel ellentétes tagállami 

gyakorlatok leállításában és 

megelőzésében; ehhez azonban igen 

részletesen kidolgozott, számszerű 

küszöbértékeket is tartalmazó 

iránymutatásokra van szükség; 

Or. en 

 

Módosítás  498 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

55 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. határozottan támogatja a Bizottság 

megközelítését, amely abból áll, hogy 

rászánja a szükséges időt a folyamatban 

lévő ügyek alapos és kellő gondossággal 

történő kivizsgálására; úgy véli, hogy a 

vizsgálatok eredménye hozzá fog járulni 

ahhoz, hogy pontosabb és eredményesebb 

iránymutatásokat állapítsanak meg az 

55. határozottan támogatja a Bizottság 

megközelítését, amely abból áll, hogy 

rászánja a szükséges időt a folyamatban 

lévő ügyek alapos és kellő gondossággal 

történő kivizsgálására; úgy véli, hogy a 

vizsgálatok eredménye hozzá fog járulni 

ahhoz, hogy pontosabb és eredményesebb 

iránymutatásokat állapítsanak meg az 
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adóval összefüggő állami támogatások és a 

transzferárképzés tekintetében, és hogy 

ennek megfelelően kiigazítsák a tagállami 

gyakorlatokat; 

adóval összefüggő állami támogatások és a 

transzferárképzés tekintetében, és hogy 

arra kényszerítsék a tagállamokat, hogy 

ennek megfelelően kiigazítsák 

gyakorlataikat; hangsúlyozza, hogy más 

ágazatokban az ilyen iránymutatások 

rendkívül hatékonynak bizonyultak;  

Or. en 

 

Módosítás  499 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

55 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. határozottan támogatja a Bizottság 

megközelítését, amely abból áll, hogy 

rászánja a szükséges időt a folyamatban 

lévő ügyek alapos és kellő gondossággal 

történő kivizsgálására; úgy véli, hogy a 

vizsgálatok eredménye hozzá fog járulni 

ahhoz, hogy pontosabb és eredményesebb 

iránymutatásokat állapítsanak meg az 

adóval összefüggő állami támogatások és a 

transzferárképzés tekintetében, és hogy 

ennek megfelelően kiigazítsák a tagállami 

gyakorlatokat; 

55. határozottan támogatja a Bizottság 

megközelítését, amely abból áll, hogy 

rászánja a szükséges időt a folyamatban 

lévő ügyek alapos és kellő gondossággal 

történő kivizsgálására; úgy véli, hogy a 

vizsgálatok eredménye hozzá fog járulni 

ahhoz, hogy pontosabb és eredményesebb 

iránymutatásokat állapítsanak meg az 

adóval összefüggő állami támogatások és a 

transzferárképzés tekintetében, és hogy 

ennek megfelelően kiigazítsák a tagállami 

gyakorlatokat; egyetért a 

versenypolitikáért felelős biztossal abban, 

hogy az állami támogatásokkal 

kapcsolatos vizsgálatok önmagukban nem 

oldják meg az agresszív adótervezés 

problémáját, és hogy mind tagállami, 

mind uniós szinten jogszabály-

módosításokra van szükség1; 

 __________________ 

 1 

https://www.theparliamentmagazine.eu/ar

ticles/news/competition-commissioner-

warns-meps-state-aid-investigation-delay 

Or. en 
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Módosítás  500 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

55 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. határozottan támogatja a Bizottság 

megközelítését, amely abból áll, hogy 

rászánja a szükséges időt a folyamatban 

lévő ügyek alapos és kellő gondossággal 

történő kivizsgálására; úgy véli, hogy a 

vizsgálatok eredménye hozzá fog járulni 

ahhoz, hogy pontosabb és eredményesebb 

iránymutatásokat állapítsanak meg az 

adóval összefüggő állami támogatások és a 

transzferárképzés tekintetében, és hogy 

ennek megfelelően kiigazítsák a tagállami 

gyakorlatokat; 

55. határozottan támogatja a Bizottság 

megközelítését, amely abból áll, hogy 

rászánja a szükséges időt a folyamatban 

lévő ügyek alapos és kellő gondossággal 

történő kivizsgálására; úgy véli, hogy a 

vizsgálatok eredménye hozzá fog járulni 

ahhoz, hogy pontosabb és eredményesebb 

iránymutatásokat állapítsanak meg az 

adóval összefüggő állami támogatások és a 

transzferárképzés tekintetében, és hogy 

ennek megfelelően kiigazítsák a tagállami 

gyakorlatokat; felhívja mindazonáltal a 

Bizottságot, hogy a lehető legrövidebb 

időn belül zárja le az adóval összefüggő 

állami támogatásokkal kapcsolatos, 

folyamatban lévő vizsgálatokat anélkül, 

hogy ez kihatással lenne a vizsgálatok 

minőségére és hitelességére, és nagy 

érdeklődéssel várja azok eredményét; 

felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen 

számoljon be az Európai Parlamentnek 

ezekről a vizsgálatokról;  

Or. en 

 

Módosítás  501 

Brian Hayes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56. hangsúlyozza, hogy a folyamatban lévő 

vizsgálatok az uniós szabályok megsértése 

esetén a kedvezményezett 

vállalkozásoknak nyújtott jogellenes állami 

támogatásnak megfelelő összeg azon 

56. hangsúlyozza, hogy a folyamatban lévő 

vizsgálatok az uniós szabályok megsértése 

esetén a kedvezményezett 

vállalkozásoknak nyújtott jogellenes állami 

támogatásnak megfelelő összeg azon 
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tagállam általi visszafizettetéséhez 

vezethetnek, amely a vizsgált adózási 

intézkedést jóváhagyta; hangsúlyozza, 

hogy jóllehet ez jelentős negatív hatással 

járhat az adott tagállam hírnevére nézve, 

ténylegesen a szabályok be nem 

tartásának jutalmazását jelenti, ami nem 

valószínű, hogy kétség esetén vissza fogja 

tartani a tagállamokat a visszaélést jelentő 

adókedvezmények nyújtásától – sőt, éppen 

ellenkezőleg; 

tagállam általi visszafizettetéséhez 

vezethetnek, amely a vizsgált adózási 

intézkedést jóváhagyta; hangsúlyozza, 

hogy ez jelentős negatív hatással járhat az 

adott tagállam hírnevére nézve; 

Or. en 

 

Módosítás  502 

Frank Engel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56. hangsúlyozza, hogy a folyamatban lévő 

vizsgálatok az uniós szabályok megsértése 

esetén a kedvezményezett 

vállalkozásoknak nyújtott jogellenes állami 

támogatásnak megfelelő összeg azon 

tagállam általi visszafizettetéséhez 

vezethetnek, amely a vizsgált adózási 

intézkedést jóváhagyta; hangsúlyozza, 

hogy jóllehet ez jelentős negatív hatással 

járhat az adott tagállam hírnevére nézve, 

ténylegesen a szabályok be nem 

tartásának jutalmazását jelenti, ami nem 

valószínű, hogy kétség esetén vissza fogja 

tartani a tagállamokat a visszaélést jelentő 

adókedvezmények nyújtásától – sőt, éppen 

ellenkezőleg; 

56. hangsúlyozza, hogy a folyamatban lévő 

vizsgálatok az uniós szabályok megsértése 

esetén a kedvezményezett 

vállalkozásoknak nyújtott jogellenes állami 

támogatásnak megfelelő összeg azon 

tagállam általi visszafizettetéséhez 

vezethetnek, amely a vizsgált adózási 

intézkedést jóváhagyta; 

Or. fr 

 

Módosítás  503 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56. hangsúlyozza, hogy a folyamatban lévő 

vizsgálatok az uniós szabályok megsértése 

esetén a kedvezményezett 

vállalkozásoknak nyújtott jogellenes állami 

támogatásnak megfelelő összeg azon 

tagállam általi visszafizettetéséhez 

vezethetnek, amely a vizsgált adózási 

intézkedést jóváhagyta; hangsúlyozza, 

hogy jóllehet ez jelentős negatív hatással 

járhat az adott tagállam hírnevére nézve, 

ténylegesen a szabályok be nem tartásának 

jutalmazását jelenti, ami nem valószínű, 

hogy kétség esetén vissza fogja tartani a 

tagállamokat a visszaélést jelentő 

adókedvezmények nyújtásától – sőt, éppen 

ellenkezőleg; 

56. hangsúlyozza, hogy a folyamatban lévő 

vizsgálatok az uniós szabályok megsértése 

esetén a kedvezményezett 

vállalkozásoknak nyújtott jogellenes állami 

támogatásnak megfelelő összeg azon 

tagállam általi visszafizettetéséhez 

vezethetnek, amely a vizsgált adózási 

intézkedést jóváhagyta; hangsúlyozza, 

hogy jóllehet ez jelentős negatív hatással 

járhat az adott tagállam hírnevére nézve, 

ténylegesen a szabályok be nem tartásának 

jutalmazását jelenti, ami nem valószínű, 

hogy kétség esetén vissza fogja tartani a 

tagállamokat a visszaélést jelentő 

adókedvezmények nyújtásától – sőt, éppen 

ellenkezőleg; általánosabban 

hangsúlyozza, hogy az állami támogatásra 

vonatkozó szabályok sem az állammal, 

sem az érintett vállalkozással szemben 

nem teszik lehetővé büntető jellegű 

szankciók kiszabását, ezért ez az eszköz 

gyengébb, mint az antitrösztszabályok; 

Or. en 

 

Módosítás  504 

Petr Ježek 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56. hangsúlyozza, hogy a folyamatban lévő 

vizsgálatok az uniós szabályok megsértése 

esetén a kedvezményezett 

vállalkozásoknak nyújtott jogellenes állami 

támogatásnak megfelelő összeg azon 

tagállam általi visszafizettetéséhez 

vezethetnek, amely a vizsgált adózási 

intézkedést jóváhagyta; hangsúlyozza, 

56. hangsúlyozza, hogy a folyamatban lévő 

vizsgálatok az uniós szabályok megsértése 

esetén a kedvezményezett 

vállalkozásoknak nyújtott jogellenes állami 

támogatásnak megfelelő összeg azon 

tagállam általi visszafizettetéséhez 

vezethetnek, amely a vizsgált adózási 

intézkedést jóváhagyta; hangsúlyozza, 
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hogy jóllehet ez jelentős negatív hatással 

járhat az adott tagállam hírnevére nézve, 

ténylegesen a szabályok be nem tartásának 

jutalmazását jelenti, ami nem valószínű, 

hogy kétség esetén vissza fogja tartani a 

tagállamokat a visszaélést jelentő 

adókedvezmények nyújtásától – sőt, éppen 

ellenkezőleg; 

hogy jóllehet ez jelentős negatív hatással 

járhat az adott tagállam hírnevére nézve, 

ténylegesen a szabályok be nem tartásának 

jutalmazását jelenti, ami nem valószínű, 

hogy kétség esetén vissza fogja tartani a 

tagállamokat a visszaélést jelentő 

adókedvezmények nyújtásától – sőt 

ehelyett mentesíti őket az állami 

támogatásokra vonatkozó uniós szabályok 

tiszteletben tartása alól; 

Or. en 

 

Módosítás  505 

Emmanuel Maurel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56. hangsúlyozza, hogy a folyamatban lévő 

vizsgálatok az uniós szabályok megsértése 

esetén a kedvezményezett 

vállalkozásoknak nyújtott jogellenes állami 

támogatásnak megfelelő összeg azon 

tagállam általi visszafizettetéséhez 

vezethetnek, amely a vizsgált adózási 

intézkedést jóváhagyta; hangsúlyozza, 

hogy jóllehet ez jelentős negatív hatással 

járhat az adott tagállam hírnevére nézve, 

ténylegesen a szabályok be nem tartásának 

jutalmazását jelenti, ami nem valószínű, 

hogy kétség esetén vissza fogja tartani a 

tagállamokat a visszaélést jelentő 

adókedvezmények nyújtásától – sőt, éppen 

ellenkezőleg; 

56. hangsúlyozza, hogy a folyamatban lévő 

vizsgálatok az uniós szabályok megsértése 

esetén a kedvezményezett 

vállalkozásoknak nyújtott jogellenes állami 

támogatásnak megfelelő összeg azon 

tagállam általi visszafizettetéséhez 

vezethetnek, amely a vizsgált adózási 

intézkedést jóváhagyta; hangsúlyozza, 

hogy jóllehet ez jelentős negatív hatással 

járhat az adott tagállam hírnevére nézve, 

ténylegesen a szabályok be nem tartásának 

jutalmazását jelenti, ami nem valószínű, 

hogy kétség esetén vissza fogja tartani a 

tagállamokat a visszaélést jelentő 

adókedvezmények nyújtásától – sőt, éppen 

ellenkezőleg; rámutat továbbá arra, hogy 

a jogellenesen nyújtott állami 

támogatások visszafizetésével nem térül 

meg az a költségvetési kár, amelyet a 

vonatkozó adóügyi határozat által érintett 

tagállamok elszenvedtek; 

Or. fr 
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Módosítás  506 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56. hangsúlyozza, hogy a folyamatban lévő 

vizsgálatok az uniós szabályok megsértése 

esetén a kedvezményezett 

vállalkozásoknak nyújtott jogellenes állami 

támogatásnak megfelelő összeg azon 

tagállam általi visszafizettetéséhez 

vezethetnek, amely a vizsgált adózási 

intézkedést jóváhagyta; hangsúlyozza, 

hogy jóllehet ez jelentős negatív hatással 

járhat az adott tagállam hírnevére nézve, 

ténylegesen a szabályok be nem tartásának 

jutalmazását jelenti, ami nem valószínű, 

hogy kétség esetén vissza fogja tartani a 

tagállamokat a visszaélést jelentő 

adókedvezmények nyújtásától – sőt, éppen 

ellenkezőleg; 

56. hangsúlyozza, hogy a folyamatban lévő 

vizsgálatok az uniós szabályok megsértése 

esetén a kedvezményezett 

vállalkozásoknak nyújtott jogellenes állami 

támogatásnak megfelelő összeg azon 

tagállam általi visszafizettetéséhez 

vezethetnek, amely a vizsgált adózási 

intézkedést jóváhagyta; hangsúlyozza, 

hogy jóllehet ez jelentős negatív hatással 

járhat az adott tagállam hírnevére nézve, 

ténylegesen a szabályok be nem tartásának 

jutalmazását jelenti, ami nem valószínű, 

hogy kétség esetén vissza fogja tartani a 

tagállamokat attól, hogy jogellenes állami 

támogatási gyakorlatokat folytassanak; 

Or. en 

 

Módosítás  507 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

58 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

58. emlékeztet arra, hogy a feltételes 

adómegállapítások céljaként a jogbiztonság 

biztosítását és kedvezményezetteik 

számára jogszerű elvárások megteremtését 

kell megjelölni; hangsúlyozza, hogy 

tekintettel arra, hogy az állami 

támogatásra vonatkozó uniós szintű 

szabályok révén megtámadhatók a 

nemzeti feltételes adómegállapítások, 

fennáll annak a kockázata, hogy a 

58. emlékeztet arra, hogy a feltételes 

adómegállapítások céljaként szigorúan a 

jogbiztonság biztosítását és 

kedvezményezetteik számára jogszerű 

elvárások megteremtését kell megjelölni; 
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tagállamok tömegesen jelentenek be 

egyedi feltételes adómegállapításokat, 

kérve azok Bizottság általi előzetes 

jóváhagyását, abból a célból, hogy az 

adóigazgatások és a vállalkozások 

számára megelőzzék a jogbiztonság 

hiányát; 

Or. en 

 

Módosítás  508 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

58 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

58. emlékeztet arra, hogy a feltételes 

adómegállapítások céljaként a jogbiztonság 

biztosítását és kedvezményezetteik 

számára jogszerű elvárások megteremtését 

kell megjelölni; hangsúlyozza, hogy 

tekintettel arra, hogy az állami támogatásra 

vonatkozó uniós szintű szabályok révén 

megtámadhatók a nemzeti feltételes 

adómegállapítások, fennáll annak a 

kockázata, hogy a tagállamok tömegesen 

jelentenek be egyedi feltételes 

adómegállapításokat, kérve azok Bizottság 

általi előzetes jóváhagyását, abból a célból, 

hogy az adóigazgatások és a vállalkozások 

számára megelőzzék a jogbiztonság 

hiányát; 

58. emlékeztet arra, hogy a feltételes 

adómegállapítások céljaként a jogbiztonság 

biztosítását és kedvezményezetteik 

számára jogszerű elvárások megteremtését 

kell megjelölni; hangsúlyozza, hogy 

tekintettel arra, hogy az állami támogatásra 

vonatkozó uniós szintű szabályok révén 

megtámadhatók a nemzeti feltételes 

adómegállapítások, fennáll annak a 

kockázata, hogy a tagállamok tömegesen 

jelentenek be egyedi feltételes 

adómegállapításokat, kérve azok Bizottság 

általi előzetes jóváhagyását, abból a célból, 

hogy az adóigazgatások és a vállalkozások 

számára megelőzzék a jogbiztonság 

hiányát; hangsúlyozza, hogy az egyre több 

bejelentés kezelésének és a tagállamoktól 

adóügyekben elvárt fokozott átláthatóság 

biztosításának megfelelő módja az, ha 

nagyobb kapacitás áll rendelkezésre a 

Bizottságon belül és hatékonyabbak az 

információ továbbítására szolgáló 

eljárások; 

Or. en 
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Módosítás  509 

Evelyn Regner 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

58 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 58a. hangsúlyozza, hogy nem maguk a 

feltételes adómegállapítások 

problematikusak, hanem inkább azok 

tartalma a megfelelő átláthatósági 

szabályok és a beszámolási követelmények 

hiánya miatt; ezért kiemeli az Európai 

Bizottság és a tagállamok közötti 

rendszeres adatcsere és a nyilvánosan 

hozzáférhető uniós nyilvántartás 

megvalósításának fontosságát; 

Or. en 

 

Módosítás  510 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 alcím 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Harmadik országok Harmadik országok, valamint a 

Koronához tartozó és függő területek 

Or. en 

 

Módosítás  511 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

59 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

59. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 

multinacionális vállalatok káros adózási 

gyakorlatainak negatív továbbgyűrűző 

59. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 

multinacionális vállalatok káros adózási 

gyakorlatainak negatív továbbgyűrűző 
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hatásai láthatóan sokkal jelentősebben 

érintik a fejlődő országokat, mint a fejlett 

országokat26, mivel az előbbiek 

bevételeinek nagyobb hányada származik 

társasági adóból, és gyengébb 

államháztartási rendszerekkel, szabályozási 

környezettel és igazgatási kapacitással 

rendelkeznek az adókötelezettségek 

betartásának biztosításához és e káros 

adózási gyakorlatok kezeléséhez; 

hangsúlyozza, hogy ugyanakkor a globális 

adózási verseny kevés „nyertese”, amelyek 

azok az EU-n belüli és kívüli országok, 

amelyek nagyon vonzó társaságiadó-

politikákkal rendelkeznek, aránytalan 

gazdasági alapadatokkal rendelkeznek 

méretükhöz és tényleges gazdasági 

tevékenységükhöz képest, különösen ha 

megnézzük például a belföldi illetőségű 

társaságok egy lakosra jutó számát, az 

elkönyvelt külföldi nyereségek összegét, a 

kkb-t vagy a folyó pénzáramlások GDP-

hez viszonyított arányát és így tovább; 

megállapítja, hogy mindez adóalapjuk és 

a bejövő pénzáramok mesterséges jellegét, 

valamint az adózás működési helyének az 

értékteremtés helyétől való, a jelenlegi 

adórendszerek által megengedett 

elszakadást demonstrálja; 

hatásai láthatóan sokkal jelentősebben 

érintik a fejlődő országokat, mint a fejlett 

országokat26, mivel az előbbiek 

bevételeinek nagyobb hányada származik 

társasági adóból, és gyengébb 

államháztartási rendszerekkel, szabályozási 

környezettel és igazgatási kapacitással 

rendelkeznek az adókötelezettségek 

betartásának biztosításához és e káros 

adózási gyakorlatok kezeléséhez; 

hangsúlyozza, hogy az értékteremtés 

helyének és az adózás működési helyének 

meg kell egyeznie; 

__________________ __________________ 

26Az IMF szakpolitikai tanulmánya, 

Spillovers in international corporate 

taxation (Tovagyűrűző hatások a 

nemzetközi társasági adóztatásban), 

2014. május 9. 

26Az IMF szakpolitikai tanulmánya, 

Spillovers in international corporate 

taxation (Tovagyűrűző hatások a 

nemzetközi társasági adóztatásban), 

2014. május 9. 

Or. en 

 

Módosítás  512 

Ulla Tørnæs 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

59 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

59. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 

multinacionális vállalatok káros adózási 

gyakorlatainak negatív továbbgyűrűző 

hatásai láthatóan sokkal jelentősebben 

érintik a fejlődő országokat, mint a fejlett 

országokat26, mivel az előbbiek 

bevételeinek nagyobb hányada származik 

társasági adóból, és gyengébb 

államháztartási rendszerekkel, szabályozási 

környezettel és igazgatási kapacitással 

rendelkeznek az adókötelezettségek 

betartásának biztosításához és e káros 

adózási gyakorlatok kezeléséhez; 

hangsúlyozza, hogy ugyanakkor a globális 

adózási verseny kevés „nyertese”, amelyek 

azok az EU-n belüli és kívüli országok, 

amelyek nagyon vonzó társaságiadó-

politikákkal rendelkeznek, aránytalan 

gazdasági alapadatokkal rendelkeznek 

méretükhöz és tényleges gazdasági 

tevékenységükhöz képest, különösen ha 

megnézzük például a belföldi illetőségű 

társaságok egy lakosra jutó számát, az 

elkönyvelt külföldi nyereségek összegét, a 

kkb-t vagy a folyó pénzáramlások GDP-

hez viszonyított arányát és így tovább; 

megállapítja, hogy mindez adóalapjuk és a 

bejövő pénzáramok mesterséges jellegét, 

valamint az adózás működési helyének az 

értékteremtés helyétől való, a jelenlegi 

adórendszerek által megengedett 

elszakadást demonstrálja; 

59. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

néhány multinacionális vállalat káros 

adózási gyakorlatainak negatív 

továbbgyűrűző hatásai láthatóan sokkal 

jelentősebben érintik a fejlődő országokat, 

mint a fejlett országokat26, mivel az 

előbbiek bevételeinek nagyobb hányada 

származik társasági adóból, és gyengébb 

államháztartási rendszerekkel, szabályozási 

környezettel és igazgatási kapacitással 

rendelkeznek az adókötelezettségek 

betartásának biztosításához és e káros 

adózási gyakorlatok kezeléséhez; 

hangsúlyozza, hogy ugyanakkor a globális 

adózási verseny kevés „nyertese”, amelyek 

azok az EU-n belüli és kívüli országok, 

amelyek nagyon vonzó társaságiadó-

politikákkal rendelkeznek, aránytalan 

gazdasági alapadatokkal rendelkeznek 

méretükhöz és tényleges gazdasági 

tevékenységükhöz képest, különösen ha 

megnézzük például a belföldi illetőségű 

társaságok egy lakosra jutó számát, az 

elkönyvelt külföldi nyereségek összegét, a 

kkb-t vagy a folyó pénzáramlások GDP-

hez viszonyított arányát és így tovább; 

megállapítja, hogy mindez adóalapjuk és a 

bejövő pénzáramok mesterséges jellegét, 

valamint az adózás működési helyének az 

értékteremtés helyétől való, a jelenlegi 

adórendszerek által megengedett 

elszakadást demonstrálja; 

__________________ __________________ 

26Az IMF szakpolitikai tanulmánya, 

Spillovers in international corporate 

taxation (Tovagyűrűző hatások a 

nemzetközi társasági adóztatásban), 

2014. május 9. 

26Az IMF szakpolitikai tanulmánya, 

Spillovers in international corporate 

taxation (Tovagyűrűző hatások a 

nemzetközi társasági adóztatásban), 

2014. május 9. 

Or. en 

 

Módosítás  513 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 
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Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

59 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 59a. hangsúlyozza, hogy a fejlődő 

országokat érintő káros adózási 

gyakorlatok az illegális pénzmozgások 

kategóriájába tartoznak, amely nemcsak a 

mesterséges tőkemozgásokat – köztük az 

agresszív adótervezési rendszereket – 

foglalja magában, hanem a pénzügyi 

bűncselekményeket, így a pénzmosást és a 

terrorizmus finanszírozását is; kiemeli 

annak fontosságát, hogy új társaságiadó-

szabályok megállapításakor különös 

figyelmet kell fordítani a fejlődő 

országokra, mivel a társasági adóval való 

trükközés leginkább ezen országokat 

érinti; hangsúlyozza, hogy miközben 

becslések szerint az EU eszközeinek 

mintegy 6%-át tartják offshore 

vállalkozásokban, az afrikai eszközök 

esetében ez az arány több mint 30%, ami 

óriási potenciális adóbevételi forrást 

jelent; 

Or. en 

 

Módosítás  514 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

60 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

60. hangsúlyozza, hogy az adóverseny 

messze nem korlátozódik a tagállamokra, 

ideértve azok függő vagy társult területeit 

is, és hogy a legtöbb vizsgált gyakorlat 

nemzetközi vetülettel rendelkezik, a 

nyereségek alacsony adót kivető, 

adómentes vagy titoktartást biztosító 

60. hangsúlyozza, hogy az adóverseny 

messze nem korlátozódik a tagállamokra, 

ideértve azok függő vagy társult területeit 

is, és hogy a legtöbb vizsgált gyakorlat 

nemzetközi vetülettel rendelkezik, a 

nyereségek alacsony adót kivető, 

adómentes vagy titoktartást biztosító 
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joghatóságokba való átcsoportosítása 

révén, amelyekben gyakran nem folyik 

érdemi gazdasági tevékenység; sajnálja, 

hogy hiányzik a tagállamok részéről az e 

joghatóságokkal szembeni összehangolt 

megközelítés, nemcsak a káros 

gyakorlataik elleni közös fellépést vagy az 

azokra való közös reagálást, hanem – a 

Bizottság erőfeszítései ellenére – az e 

gyakorlatok azonosítását és a vonatkozó 

kritériumokat illetően is; határozottan 

támogatja ezért a Bizottság 2012-es 

javaslatát, amely az átláthatóságon és az 

információcserén túlmenően a tisztességes 

verseny biztosítására is szolgáló érdemi 

kritériumokat vonultat fel, valamint a nem 

együttműködő adójoghatóságok listájának 

a Bizottság 2015. június 17-i 

adócsomagján belül nemrégiben történt 

közzétételét, amely listát a nemzeti szinten 

meglévő listák alapján, a „közös nevező” 

elvét követve állítottak össze; 

hangsúlyozza, hogy e lista létrehozása 

előfeltétele az ilyen joghatóságok elleni 

megfelelő fellépésnek; 

joghatóságokba való átcsoportosítása 

révén, amelyekben gyakran nem folyik 

érdemi gazdasági tevékenység; sajnálja, 

hogy hiányzik a tagállamok részéről az e 

joghatóságokkal szembeni összehangolt 

megközelítés, nemcsak a káros 

gyakorlataik elleni közös fellépést vagy az 

azokra való közös reagálást, hanem – a 

Bizottság erőfeszítései ellenére – az e 

gyakorlatok azonosítását és a vonatkozó 

kritériumokat illetően is; határozottan 

támogatja ezért a Bizottság 2012-es 

javaslatát, amely az átláthatóságon és az 

információcserén túlmenően a tisztességes 

verseny biztosítására is szolgáló érdemi 

kritériumokat vonultat fel; sajnálja 

azonban, hogy ez a javaslat is a káros 

adózási intézkedések fogalmának 

meghatározására vonatkozó, elavult 1998-

as OECD-kritériumokon alapul, és 

különösen, hogy a nem együttműködő 

adójoghatóságok listájának a Bizottság 

2015. június 17-i adócsomagján belül 

nemrégiben történt közzététele, amely listát 

a nemzeti szinten meglévő listák alapján, a 

„közös nevező” elvét követve állítottak 

össze, nem lényegi kritériumokon alapul, 

ezért a listából számos létfontosságú, az 

adótervezéssel érintett adójoghatóság 

kimaradt az EU-n belül és kívül is; 

hangsúlyozza, hogy e logika szerint az 

adótervezéssel érintett 

adójoghatóságoknak késztetésük van arra, 

hogy lobbizzanak azért, hogy az egyes 

tagállamok levegyék őket a nemzeti 

listáról például azon érv alapján, hogy 

magán pénzügyi eszközökre vonatkozó 

információkat cserélnek (ami messze nem 

elegendő a társaságiadó-kikerülés 

elkerüléséhez), és hogy ez befolyásolja az 

uniós besorolást; hangsúlyozza, hogy e 

lista létrehozása előfeltétele az ilyen 

joghatóságok elleni megfelelő fellépésnek; 

Or. en 
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Módosítás  515 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

60 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

60. hangsúlyozza, hogy az adóverseny 

messze nem korlátozódik a tagállamokra, 

ideértve azok függő vagy társult területeit 

is, és hogy a legtöbb vizsgált gyakorlat 

nemzetközi vetülettel rendelkezik, a 

nyereségek alacsony adót kivető, 

adómentes vagy titoktartást biztosító 

joghatóságokba való átcsoportosítása 

révén, amelyekben gyakran nem folyik 

érdemi gazdasági tevékenység; sajnálja, 

hogy hiányzik a tagállamok részéről az e 

joghatóságokkal szembeni összehangolt 

megközelítés, nemcsak a káros 

gyakorlataik elleni közös fellépést vagy az 

azokra való közös reagálást, hanem – a 

Bizottság erőfeszítései ellenére – az e 

gyakorlatok azonosítását és a vonatkozó 

kritériumokat illetően is; határozottan 

támogatja ezért a Bizottság 2012-es 

javaslatát, amely az átláthatóságon és az 

információcserén túlmenően a tisztességes 

verseny biztosítására is szolgáló érdemi 

kritériumokat vonultat fel, valamint a nem 

együttműködő adójoghatóságok listájának 

a Bizottság 2015. június 17-i 

adócsomagján belül nemrégiben történt 

közzétételét, amely listát a nemzeti szinten 

meglévő listák alapján, a „közös nevező” 

elvét követve állítottak össze; 

hangsúlyozza, hogy e lista létrehozása 

előfeltétele az ilyen joghatóságok elleni 

megfelelő fellépésnek; 

60. hangsúlyozza, hogy az adóverseny 

messze nem korlátozódik a tagállamokra, 

ideértve azok függő vagy társult területeit 

is, és hogy a legtöbb vizsgált gyakorlat 

nemzetközi vetülettel rendelkezik, a 

nyereségek alacsony adót kivető, 

adómentes vagy titoktartást biztosító 

joghatóságokba való átcsoportosítása 

révén, amelyekben gyakran nem folyik 

érdemi gazdasági tevékenység; sajnálja, 

hogy hiányzik a tagállamok részéről az e 

joghatóságokkal szembeni összehangolt 

megközelítés, nemcsak a káros 

gyakorlataik elleni közös fellépést vagy az 

azokra való közös reagálást, hanem – a 

Bizottság erőfeszítései ellenére – az e 

gyakorlatok azonosítását és a vonatkozó 

kritériumokat illetően is; határozottan 

támogatja ezért a Bizottság 2012-es 

javaslatát, amely az átláthatóságon és az 

információcserén túlmenően a tisztességes 

verseny biztosítására is szolgáló érdemi 

kritériumokat vonultat fel, valamint a nem 

együttműködő adójoghatóságok listájának 

a Bizottság 2015. június 17-i 

adócsomagján belül nemrégiben történt 

közzétételét, amely listát a nemzeti szinten 

meglévő listák alapján, a „közös nevező” 

elvét követve állítottak össze; sajnálja, 

hogy néhány tagállamra vagy az Európai 

Bizottságra nyomás nehezedik, hogy 

vonják vissza listáikat; hangsúlyozza, hogy 

e lista létrehozása előfeltétele az ilyen 

joghatóságok elleni megfelelő fellépésnek, 

amit rövidesen az adóparadicsomok közös 

meghatározása és a listán szereplő 

adójoghatóságokkal szembeni 

szankciókra vonatkozó közös 

megközelítésnek kell követnie; bátorítja az 
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Európai Bizottságot, hogy lépjen tovább a 

lista ügyében és vizsgálja meg, hogy az 

európai országok tiszteletben tartják-e 

adóügyekben is a felelősségteljes 

kormányzás elveit; 

Or. en 

 

Módosítás  516 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

60 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

60. hangsúlyozza, hogy az adóverseny 

messze nem korlátozódik a tagállamokra, 

ideértve azok függő vagy társult területeit 

is, és hogy a legtöbb vizsgált gyakorlat 

nemzetközi vetülettel rendelkezik, a 

nyereségek alacsony adót kivető, 

adómentes vagy titoktartást biztosító 

joghatóságokba való átcsoportosítása 

révén, amelyekben gyakran nem folyik 

érdemi gazdasági tevékenység; sajnálja, 

hogy hiányzik a tagállamok részéről az e 

joghatóságokkal szembeni összehangolt 

megközelítés, nemcsak a káros 

gyakorlataik elleni közös fellépést vagy az 

azokra való közös reagálást, hanem – a 

Bizottság erőfeszítései ellenére – az e 

gyakorlatok azonosítását és a vonatkozó 

kritériumokat illetően is; határozottan 

támogatja ezért a Bizottság 2012-es 

javaslatát, amely az átláthatóságon és az 

információcserén túlmenően a tisztességes 

verseny biztosítására is szolgáló érdemi 

kritériumokat vonultat fel, valamint a nem 

együttműködő adójoghatóságok listájának 

a Bizottság 2015. június 17-i 

adócsomagján belül nemrégiben történt 

közzétételét, amely listát a nemzeti szinten 

meglévő listák alapján, a „közös nevező” 

elvét követve állítottak össze; 

hangsúlyozza, hogy e lista létrehozása 

előfeltétele az ilyen joghatóságok elleni 

60. hangsúlyozza, hogy az adóverseny 

messze nem korlátozódik a tagállamokra, 

ideértve azok függő vagy társult területeit 

is, és hogy a legtöbb vizsgált gyakorlat 

nemzetközi vetülettel rendelkezik, a 

nyereségek alacsony adót kivető, 

adómentes vagy titoktartást biztosító 

joghatóságokba való átcsoportosítása 

révén, amelyekben gyakran nem folyik 

érdemi gazdasági tevékenység – ez pedig 

olyan kritérium, amelynek alapvetővé 

kellene válnia, és amely közös uniós 

fogalommeghatározást igényel; sajnálja, 

hogy hiányzik a tagállamok részéről az e 

joghatóságokkal szembeni összehangolt 

megközelítés, nemcsak a káros 

gyakorlataik elleni közös fellépést vagy az 

azokra való közös reagálást, hanem – a 

Bizottság erőfeszítései ellenére – az e 

gyakorlatok azonosítását és a vonatkozó 

kritériumokat illetően is; határozottan 

támogatja ezért a Bizottság 2012-es 

javaslatát, amely az átláthatóságon és az 

információcserén túlmenően a tisztességes 

verseny biztosítására is szolgáló érdemi 

kritériumokat vonultat fel, valamint a nem 

együttműködő adójoghatóságok listájának 

a Bizottság 2015. június 17-i 

adócsomagján belül nemrégiben történt 

közzétételét, amely listát a nemzeti szinten 

meglévő listák alapján, a „közös nevező” 
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megfelelő fellépésnek; elvét követve állítottak össze; 

hangsúlyozza, hogy e lista létrehozása 

előfeltétele az ilyen joghatóságok elleni 

megfelelő fellépésnek, és ennek nemcsak 

nemzeti listákon, hanem az 

adóparadicsomok szigorú és objektív, 

három kulcsfontosságú kritérium szerinti 

meghatározásán kell alapulnia, amelyek a 

következők: adóelőny nyújtása külföldi 

illetőségű adóalanyoknak 

(magánszemélyeknek vagy 

vállalkozásoknak) anélkül, hogy előírnák 

jelentős gazdasági tevékenység folytatását 

az országban, jelentősen alacsonyabb 

tényleges adómérték biztosítása 

(magánszemélyek vagy vállalkozások 

számára), és az, hogy nem garantálnak 

automatikus információcserét más 

adójoghatóságokkal; 

Or. en 

 

Módosítás  517 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

60 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

60. hangsúlyozza, hogy az adóverseny 

messze nem korlátozódik a tagállamokra, 

ideértve azok függő vagy társult területeit 

is, és hogy a legtöbb vizsgált gyakorlat 

nemzetközi vetülettel rendelkezik, a 

nyereségek alacsony adót kivető, 

adómentes vagy titoktartást biztosító 

joghatóságokba való átcsoportosítása 

révén, amelyekben gyakran nem folyik 

érdemi gazdasági tevékenység; sajnálja, 

hogy hiányzik a tagállamok részéről az e 

joghatóságokkal szembeni összehangolt 

megközelítés, nemcsak a káros 

gyakorlataik elleni közös fellépést vagy az 

azokra való közös reagálást, hanem – a 

Bizottság erőfeszítései ellenére – az e 

60. hangsúlyozza, hogy az adóverseny 

messze nem korlátozódik a tagállamokra, 

ideértve azok függő vagy társult területeit 

is, és hogy a legtöbb vizsgált gyakorlat 

nemzetközi vetülettel rendelkezik, a 

nyereségek alacsony adót kivető, 

adómentes vagy titoktartást biztosító 

joghatóságokba való átcsoportosítása 

révén, amelyekben gyakran nem folyik 

érdemi gazdasági tevékenység; sajnálja, 

hogy hiányzik a tagállamok részéről az e 

joghatóságokkal szembeni összehangolt 

megközelítés, nemcsak a káros 

gyakorlataik elleni közös fellépést vagy az 

azokra való közös reagálást, hanem – a 

Bizottság erőfeszítései ellenére – az e 
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gyakorlatok azonosítását és a vonatkozó 

kritériumokat illetően is; határozottan 

támogatja ezért a Bizottság 2012-es 

javaslatát, amely az átláthatóságon és az 

információcserén túlmenően a tisztességes 

verseny biztosítására is szolgáló érdemi 

kritériumokat vonultat fel, valamint a nem 

együttműködő adójoghatóságok listájának 

a Bizottság 2015. június 17-i 

adócsomagján belül nemrégiben történt 

közzétételét, amely listát a nemzeti szinten 

meglévő listák alapján, a „közös nevező” 

elvét követve állítottak össze; 

hangsúlyozza, hogy e lista létrehozása 

előfeltétele az ilyen joghatóságok elleni 

megfelelő fellépésnek; 

gyakorlatok azonosítását és a vonatkozó 

kritériumokat illetően is; határozottan 

támogatja ezért a Bizottság 2012-es 

javaslatát, amely az átláthatóságon és az 

információcserén túlmenően a tisztességes 

verseny biztosítására is szolgáló érdemi 

kritériumokat vonultat fel, valamint a nem 

együttműködő adójoghatóságok listájának 

a Bizottság 2015. június 17-i 

adócsomagján belül nemrégiben történt 

közzétételét, amely listát a nemzeti szinten 

meglévő listák alapján, a „közös nevező” 

elvét követve állítottak össze; 

hangsúlyozza, hogy e lista létrehozása 

előfeltétele az ilyen joghatóságok elleni 

megfelelő fellépésnek; úgy véli, hogy e 

listának olyan folyamatot kell beindítania, 

amelynek eredményeként megszületik az 

„adóparadicsom” fogalmának szigorú, 

objektív meghatározása, amelyet azután a 

jövőbeli listák is átvehetnek; 

Or. en 

 

Módosítás  518 

Emmanuel Maurel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

60 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

60. hangsúlyozza, hogy az adóverseny 

messze nem korlátozódik a tagállamokra, 

ideértve azok függő vagy társult területeit 

is, és hogy a legtöbb vizsgált gyakorlat 

nemzetközi vetülettel rendelkezik, a 

nyereségek alacsony adót kivető, 

adómentes vagy titoktartást biztosító 

joghatóságokba való átcsoportosítása 

révén, amelyekben gyakran nem folyik 

érdemi gazdasági tevékenység; sajnálja, 

hogy hiányzik a tagállamok részéről az e 

joghatóságokkal szembeni összehangolt 

megközelítés, nemcsak a káros 

gyakorlataik elleni közös fellépést vagy az 

azokra való közös reagálást, hanem – a 

60. hangsúlyozza, hogy az adóverseny 

messze nem korlátozódik a tagállamokra, 

ideértve azok függő vagy társult területeit 

is, és hogy a legtöbb vizsgált gyakorlat 

nemzetközi vetülettel rendelkezik, a 

nyereségek alacsony adót kivető, 

adómentes vagy titoktartást biztosító 

joghatóságokba való átcsoportosítása 

révén, amelyekben gyakran nem folyik 

érdemi gazdasági tevékenység; sajnálja, 

hogy hiányzik a tagállamok részéről az e 

joghatóságokkal szembeni összehangolt 

megközelítés, nemcsak a káros 

gyakorlataik elleni közös fellépést vagy az 

azokra való közös reagálást, hanem – a 
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Bizottság erőfeszítései ellenére – az e 

gyakorlatok azonosítását és a vonatkozó 

kritériumokat illetően is; határozottan 

támogatja ezért a Bizottság 2012-es 

javaslatát, amely az átláthatóságon és az 

információcserén túlmenően a tisztességes 

verseny biztosítására is szolgáló érdemi 

kritériumokat vonultat fel, valamint a nem 

együttműködő adójoghatóságok listájának 

a Bizottság 2015. június 17-i 

adócsomagján belül nemrégiben történt 

közzétételét, amely listát a nemzeti szinten 

meglévő listák alapján, a „közös nevező” 

elvét követve állítottak össze; 

hangsúlyozza, hogy e lista létrehozása 

előfeltétele az ilyen joghatóságok elleni 

megfelelő fellépésnek; 

Bizottság erőfeszítései ellenére – az e 

gyakorlatok azonosítását és a vonatkozó 

kritériumokat illetően is; határozottan 

támogatja ezért a Bizottság 2012-es 

javaslatát, amely az átláthatóságon és az 

információcserén túlmenően a tisztességes 

verseny biztosítására is szolgáló érdemi 

kritériumokat vonultat fel, valamint a nem 

együttműködő adójoghatóságok listájának 

a Bizottság 2015. június 17-i 

adócsomagján belül nemrégiben történt 

közzétételét, amely listát a nemzeti szinten 

meglévő listák alapján, a „közös nevező” 

elvét követve állítottak össze; 

hangsúlyozza, hogy e lista létrehozását 

mindenképpen olyan megelőző 

intézkedéseknek kell kísérniük, mint az 

anya- és leányvállalati rendszer 

megszüntetése vagy forrásadó kivetése az 

uniós tagállamokból az említett 

adójoghatóságokba irányuló 

pénzáramlásokra; 

Or. fr 

 

Módosítás  519 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

60 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 60a. hangsúlyozza, hogy a listára való 

felvétel kritériumait – hasonlóan a 

szabályok megsértésének 

következményeihez – világosan meg kell 

határozni előre; hangsúlyozza, hogy az 

OECD globális fórumán belüli 

folyamatokat szorosan nyomon kell 

követni; hangsúlyozza, hogy a listának 

csak harmadik országokat szabad 

tartalmaznia; 

Or. en 
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Módosítás  520 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

60 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 60a. különösen károsnak tartja bizonyos, 

a Koronához tartozó és függő területek 

magatartását, amelyek az Unión belül 

adóparadicsomként viselkednek, 

adókijátszási központként hirdetik 

magukat, ahol a társasági adó nullához 

közeli, ahol több cég található, mint lakos, 

és ahol a vállalkozásoknak összességében 

nincs is alkalmazottjuk; 

Or. en 

 

Módosítás  521 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

61 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

61. hangsúlyozza, hogy az OECD e 

tekintetben végzett munkája elért bizonyos 

jelentős eredményeket az átláthatóságot és 

az információcserét illetően; üdvözli 

különösen, hogy 2015 júniusában közel 

100 ország aláírta az OECD adóügyekben 

folytatott közigazgatási segítségnyújtásról 

szóló multilaterális egyezményét (a „közös 

egyezmény”), amely közigazgatási 

együttműködést határoz meg az államok 

között az adók kivetése és beszedése során, 

különösen az adókikerülés és adókijátszás 

elleni küzdelem érdekében; 

61. hangsúlyozza, hogy az OECD e 

tekintetben végzett munkája csak papíron 

ért el eredményeket, de az, hogy 2015 

júniusában közel 100 ország aláírta az 

OECD adóügyekben folytatott 

közigazgatási segítségnyújtásról szóló 

multilaterális egyezményét (a „közös 

egyezmény”), amely közigazgatási 

együttműködést határoz meg az államok 

között az adók kivetése és beszedése során, 

különösen az adókikerülés és adókijátszás 

elleni küzdelem érdekében, a gyakorlatban 

nem hozott jelentős előrelépést ebben a 

küzdelemben; e tekintetben aggályosnak 

tartja „a szabályok konstruktív be nem 

tartásának” széles körben elterjedt 

gyakorlatát, amely szerint az államok 
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elméletben betartják a nemzetközi 

normákat, anélkül azonban, hogy a 

gyakorlatban változtatnának a 

vállalkozások adózásával kapcsolatos 

megközelítésükön; 

Or. en 

 

Módosítás  522 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

61 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

61. hangsúlyozza, hogy az OECD e 

tekintetben végzett munkája elért bizonyos 

jelentős eredményeket az átláthatóságot és 

az információcserét illetően; üdvözli 

különösen, hogy 2015 júniusában közel 

100 ország aláírta az OECD adóügyekben 

folytatott közigazgatási segítségnyújtásról 

szóló multilaterális egyezményét (a „közös 

egyezmény”), amely közigazgatási 

együttműködést határoz meg az államok 

között az adók kivetése és beszedése során, 

különösen az adókikerülés és adókijátszás 

elleni küzdelem érdekében; 

61. hangsúlyozza, hogy az OECD-nek az 

átláthatóság és az információcsere terén 

végzett munkája globális szinten halad 

ugyan, de jelentősen korlátozott; üdvözli 

különösen, hogy 2015 júniusában közel 

100 ország aláírta az OECD adóügyekben 

folytatott közigazgatási segítségnyújtásról 

szóló multilaterális egyezményét (a „közös 

egyezmény”), amely közigazgatási 

együttműködést határoz meg az államok 

között az adók kivetése és beszedése során, 

különösen az adókikerülés és adókijátszás 

elleni küzdelem érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  523 

Brian Hayes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. hangsúlyozza azonban, hogy az OECD 

nem együttműködő adóparadicsomokra 

vonatkozó korábbi listájára irányuló 

törölve 
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munkája egy politikai folyamaton alapult, 

amely már a lista kritériumainak a 

meghatározásakor is önkényes 

kompromisszumokhoz vezetett, mint 

amilyen az adóegyezmények 12 másik 

országgal való megkötésére vonatkozó 

követelmény, és azt eredményezte, hogy 

egyetlen országot sem soroltak fel nem 

együttműködő adóparadicsomként; 

hangsúlyozza, hogy jelenlegi 

megközelítése még mindig olyan 

kritériumokon alapul, amelyek az adózási 

átláthatóságra és az információcserére 

hivatkoznak, és nem kellően átfogóak 

bizonyos adózási gyakorlatok káros 

voltának kezeléséhez; megállapítja, hogy 

ez korlátozza az OECD adókikerülési 

gyakorlatok pilléreit képező 

adójoghatóságok és káros adóverseny 

világszerte történő azonosítását célzó 

megközelítésének relevanciáját, annak 

érdemei ellenére; hangsúlyozza 

különösen, hogy ez a megközelítés nem 

hagyatkozik semmiféle minőségi 

mutatókra a felelősségteljes kormányzási 

gyakorlatoknak való megfelelés objektív 

értékelése céljából, és nem vesz 

figyelembe számszerű adatokat, így könyv 

szerinti nyereségeket, bejövő és kimenő 

pénzáramokat, valamint azoknak az adott 

országban a gazdasági realitáshoz való 

kötődését (attól való elszakadását); 

Or. en 

 

Módosítás  524 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. hangsúlyozza azonban, hogy az OECD 

nem együttműködő adóparadicsomokra 

vonatkozó korábbi listájára irányuló 

munkája egy politikai folyamaton alapult, 

62. hangsúlyozza azonban, hogy az OECD 

nem együttműködő adóparadicsomokra 

vonatkozó korábbi listájára irányuló 

munkája egy politikai folyamaton alapult, 
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amely már a lista kritériumainak a 

meghatározásakor is önkényes 

kompromisszumokhoz vezetett, mint 

amilyen az adóegyezmények 12 másik 

országgal való megkötésére vonatkozó 

követelmény, és azt eredményezte, hogy 

egyetlen országot sem soroltak fel nem 

együttműködő adóparadicsomként; 

hangsúlyozza, hogy jelenlegi 

megközelítése még mindig olyan 

kritériumokon alapul, amelyek az adózási 

átláthatóságra és az információcserére 

hivatkoznak, és nem kellően átfogóak 

bizonyos adózási gyakorlatok káros 

voltának kezeléséhez; megállapítja, hogy 

ez korlátozza az OECD adókikerülési 

gyakorlatok pilléreit képező 

adójoghatóságok és káros adóverseny 

világszerte történő azonosítását célzó 

megközelítésének relevanciáját, annak 

érdemei ellenére; hangsúlyozza különösen, 

hogy ez a megközelítés nem hagyatkozik 

semmiféle minőségi mutatókra a jó 

kormányzási gyakorlatoknak való 

megfelelés objektív értékelése céljából, és 

nem vesz figyelembe számszerű adatokat, 

így könyv szerinti nyereségeket, bejövő és 

kimenő pénzáramokat, valamint azoknak 

az adott országban a gazdasági realitáshoz 

való kötődését (attól való elszakadását); 

amely már a lista kritériumainak a 

meghatározásakor is önkényes 

kompromisszumokhoz vezetett, mint 

amilyen az adóegyezmények 12 másik 

országgal való megkötésére vonatkozó 

követelmény, és azt eredményezte, hogy 

egyetlen országot sem soroltak fel nem 

együttműködő adóparadicsomként; 

hangsúlyozza, hogy jelenlegi 

megközelítése még mindig olyan 

kritériumokon alapul, amelyek az adózási 

átláthatóságra és az információcserére 

hivatkoznak, és nem kellően átfogóak 

bizonyos adózási gyakorlatok káros 

voltának kezeléséhez; megállapítja, hogy 

ez korlátozza az OECD adókikerülési 

gyakorlatok pilléreit képező 

adójoghatóságok és káros adóverseny 

világszerte történő azonosítását célzó 

megközelítésének relevanciáját, annak 

érdemei ellenére; hangsúlyozza különösen, 

hogy ez a megközelítés nem hagyatkozik 

semmiféle minőségi mutatókra a jó 

kormányzási gyakorlatoknak való 

megfelelés objektív értékelése céljából, és 

nem vesz figyelembe számszerű adatokat, 

így könyv szerinti nyereségeket, bejövő és 

kimenő pénzáramokat, valamint azoknak 

az adott országban a gazdasági realitáshoz 

való kötődését (attól való elszakadását); 

ezenfelül sajnálja, hogy az adóparadicsom 

fogalmának meghatározásában az 

objektív, tartalmi kritériumok hiánya utat 

nyit a nem adózással összefüggő vagy 

akár geopolitikai szempontú 

megítélésnek; 

Or. en 

 

Módosítás  525 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. hangsúlyozza azonban, hogy az OECD 

nem együttműködő adóparadicsomokra 

vonatkozó korábbi listájára irányuló 

munkája egy politikai folyamaton alapult, 

amely már a lista kritériumainak a 

meghatározásakor is önkényes 

kompromisszumokhoz vezetett, mint 

amilyen az adóegyezmények 12 másik 

országgal való megkötésére vonatkozó 

követelmény, és azt eredményezte, hogy 

egyetlen országot sem soroltak fel nem 

együttműködő adóparadicsomként; 

hangsúlyozza, hogy jelenlegi 

megközelítése még mindig olyan 

kritériumokon alapul, amelyek az adózási 

átláthatóságra és az információcserére 

hivatkoznak, és nem kellően átfogóak 

bizonyos adózási gyakorlatok káros 

voltának kezeléséhez; megállapítja, hogy 

ez korlátozza az OECD adókikerülési 

gyakorlatok pilléreit képező 

adójoghatóságok és káros adóverseny 

világszerte történő azonosítását célzó 

megközelítésének relevanciáját, annak 

érdemei ellenére; hangsúlyozza különösen, 

hogy ez a megközelítés nem hagyatkozik 

semmiféle minőségi mutatókra a jó 

kormányzási gyakorlatoknak való 

megfelelés objektív értékelése céljából, és 

nem vesz figyelembe számszerű adatokat, 

így könyv szerinti nyereségeket, bejövő és 

kimenő pénzáramokat, valamint azoknak 

az adott országban a gazdasági realitáshoz 

való kötődését (attól való elszakadását); 

62. hangsúlyozza azonban, hogy az OECD 

nem együttműködő adóparadicsomokra 

vonatkozó korábbi listájára irányuló 

munkája egy politikai folyamaton alapult, 

amely már a lista kritériumainak a 

meghatározásakor is önkényes 

kompromisszumokhoz vezetett, mint 

amilyen az adóegyezmények 12 másik 

országgal való megkötésére vonatkozó 

követelmény, és azt eredményezte, hogy 

egyetlen országot sem soroltak fel nem 

együttműködő adóparadicsomként; 

hangsúlyozza, hogy jelenlegi 

megközelítése még mindig olyan 

kritériumokon alapul, amelyek az adózási 

átláthatóságra és az információcserére 

hivatkoznak, és nem kellően átfogóak 

bizonyos adózási gyakorlatok – például a 

nullához közelítő társaságiadó-kulcsok, 

valamint az elégséges gazdasági tartalom 

kritériumának kizárása – káros voltának 

kezeléséhez; megállapítja, hogy ez 

korlátozza az OECD adókikerülési 

gyakorlatok pilléreit képező 

adójoghatóságok és káros adóverseny 

világszerte történő azonosítását célzó 

megközelítésének relevanciáját, annak 

érdemei ellenére; hangsúlyozza különösen, 

hogy ez a megközelítés nem hagyatkozik 

semmiféle minőségi mutatókra a jó 

kormányzási gyakorlatoknak való 

megfelelés objektív értékelése céljából, és 

nem vesz figyelembe számszerű adatokat, 

így könyv szerinti nyereségeket, bejövő és 

kimenő pénzáramokat, valamint azoknak 

az adott országban a gazdasági realitáshoz 

való kötődését (attól való elszakadását); 

Or. en 

 

Módosítás  526 

Pirkko Ruohonen-Lerner 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

63 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

63. hangsúlyozza ezenfelül, hogy ezeket a 

listákat nemzeti szinten fel lehet használni 

nemzeti védelmi és kikerülés elleni 

szabályok harmadik országokkal szembeni 

végrehajtására (úgymint a kedvezmények 

korlátozása, a fő célra vonatkozó teszt 

alkalmazása, az ellenőrzött külföldi 

vállalatokra vonatkozó szabályok stb.), és 

hogy az ilyen listák korlátai emiatt 

behatárolhatják a káros adógyakorlatok 

kezelését célzó nemzeti intézkedések 

hatókörét és eredményességét is; 

63. hangsúlyozza ezenfelül, hogy ezeket a 

listákat nemzeti szinten fel lehet használni 

nemzeti védelmi és kikerülés elleni 

szabályok harmadik országokkal szembeni 

végrehajtására (úgymint a kedvezmények 

korlátozása, a fő célra vonatkozó teszt 

alkalmazása, az ellenőrzött külföldi 

vállalatokra vonatkozó szabályok, állami 

fejlesztésfinanszírozási intézmények 

magántőke-befektetéseire vonatkozó 

szabályok stb.), és hogy az ilyen listák 

korlátai emiatt behatárolhatják a káros 

adógyakorlatok kezelését célzó nemzeti 

intézkedések hatókörét és eredményességét 

is; 

Or. en 

 

Módosítás  527 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

64 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

64. meggyőződése, hogy a tisztességes 

verseny biztosítása a belső piacon és a 

tagállamok adóalapjának védelme 

nagymértékben függ az alacsony adót 

kivető, adómentes vagy titoktartást 

biztosító joghatóságokkal való 

kapcsolatokat illetően a leggyengébb 

láncszem kezelésétől, mivel a harmadik 

országokba vezető adózási kapu létezése 

(pl. a forrásadó hiánya), függetlenül annak 

adósági gyakorlataitól, jelentősen növeli az 

EU-n belül az adókikerülés lehetőségeit; 

64. meggyőződése, hogy a tisztességes 

verseny biztosítása a belső piacon és a 

tagállamok adóalapjának védelme 

nagymértékben függ az alacsony adót 

kivető, adómentes vagy titoktartást 

biztosító joghatóságokkal való 

kapcsolatokat illetően a leggyengébb 

láncszem kezelésétől, mivel a harmadik 

országokba vezető adózási kapu létezése 

(pl. a forrásadó hiánya), függetlenül annak 

adósági gyakorlataitól, jelentősen növeli az 

EU-n belül az adókikerülés lehetőségeit; 

hangsúlyozza, hogy figyelemmel a BEPS-

javaslatokra (Adóalap-erózió és 
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nyereségátcsoportosítás)[1], a tagállamok 

elejét vehetik a kedvezőbb feltételeket 

biztosító adózási egyezmény 

kihasználásának és a egyezményekkel 

való visszaélés más formáinak azzal, hogy 

módosítják a harmadik országokkal kötött 

adóegyezményeiket, amelyek túl gyakran 

ruházzák át az adóztatási jogot, valamint 

azzal, hogy mérséklik a fejlődő országok 

felé a forrásadó-kifizetéseket; javasolja 

európai adóztatási mintaszerződés 

kidolgozását, amely valamennyi vagy 

néhány uniós állam esetében felválthatná 

a meglévő több ezer kétoldalú szerződést, 

ezáltal csökkenthetné a bürokráciát és a 

joghézagokat; 

 [1] 

http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-

discussion-draft-beps-action-6-prevent-

treaty-abuse.pdf 

Or. en 

 

Módosítás  528 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

64 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

64. meggyőződése, hogy a tisztességes 

verseny biztosítása a belső piacon és a 

tagállamok adóalapjának védelme 

nagymértékben függ az alacsony adót 

kivető, adómentes vagy titoktartást 

biztosító joghatóságokkal való 

kapcsolatokat illetően a leggyengébb 

láncszem kezelésétől, mivel a harmadik 

országokba vezető adózási kapu létezése 

(pl. a forrásadó hiánya), függetlenül annak 

adósági gyakorlataitól, jelentősen növeli az 

EU-n belül az adókikerülés lehetőségeit; 

64. meggyőződése, hogy a tisztességes 

verseny biztosítása a belső piacon és a 

tagállamok adóalapjának védelme 

nagymértékben függ az alacsony adót 

kivető, adómentes vagy titoktartást 

biztosító joghatóságokkal való 

kapcsolatokat illetően a leggyengébb 

láncszem kezelésétől, mivel a harmadik 

országokba vezető adózási kapu létezése 

(pl. a forrásadó hiánya a külső határon), 

függetlenül annak adósági gyakorlataitól, 

jelentősen növeli az EU-n belül az 

adókikerülés lehetőségeit; úgy véli, a nem 

együttműködő adójoghatóságokkal 

http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-discussion-draft-beps-action-6-prevent-treaty-abuse.pdf
http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-discussion-draft-beps-action-6-prevent-treaty-abuse.pdf
http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-discussion-draft-beps-action-6-prevent-treaty-abuse.pdf
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szemben szankciókat kell alkalmazni;  

Or. en 

 

Módosítás  529 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

64 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

64. meggyőződése, hogy a tisztességes 

verseny biztosítása a belső piacon és a 

tagállamok adóalapjának védelme 

nagymértékben függ az alacsony adót 

kivető, adómentes vagy titoktartást 

biztosító joghatóságokkal való 

kapcsolatokat illetően a leggyengébb 

láncszem kezelésétől, mivel a harmadik 

országokba vezető adózási kapu létezése 

(pl. a forrásadó hiánya), függetlenül annak 

adósági gyakorlataitól, jelentősen növeli az 

EU-n belül az adókikerülés lehetőségeit; 

64. meggyőződése, hogy a tisztességes 

verseny biztosítása a belső piacon és a 

tagállamok adóalapjának védelme 

nagymértékben függ az alacsony adót 

kivető, adómentes vagy titoktartást 

biztosító joghatóságokkal való 

kapcsolatokat illetően a leggyengébb 

láncszem kezelésétől – szem előtt tartva, 

hogy az adókulcsok megállapítása 

tagállami hatáskörbe tartozik –, mivel a 

harmadik országokba vezető adózási kapu 

létezése (pl. a forrásadó hiánya), 

függetlenül annak adósági gyakorlataitól, 

jelentősen növeli az EU-n belül az 

adókikerülés lehetőségeit; 

Or. en 

 

Módosítás  530 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva 

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

64 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

64. meggyőződése, hogy a tisztességes 

verseny biztosítása a belső piacon és a 

tagállamok adóalapjának védelme 

nagymértékben függ az alacsony adót 

kivető, adómentes vagy titoktartást 

biztosító joghatóságokkal való 

64. meggyőződése, hogy a tisztességes 

verseny biztosítása a belső piacon és a 

tagállamok adóalapjának védelme 

nagymértékben függ az alacsony adót 

kivető, adómentes vagy titoktartást 

biztosító joghatóságokkal való 
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kapcsolatokat illetően a leggyengébb 

láncszem kezelésétől, mivel a harmadik 

országokba vezető adózási kapu létezése 

(pl. a forrásadó hiánya), függetlenül annak 

adósági gyakorlataitól, jelentősen növeli az 

EU-n belül az adókikerülés lehetőségeit; 

kapcsolatokat illetően a leggyengébb 

láncszem kezelésétől, mivel a harmadik 

országokba vezető adózási kapu létezése, 

függetlenül annak adósági gyakorlataitól, 

jelentősen növeli az EU-n belül az 

adókikerülés lehetőségeit; 

Or. en 

 

Módosítás  531 

Paul Tang 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. hangsúlyozza, hogy a tagállamok által 

mind a fejlődő, mind a fejlett országokkal 

szemben alkalmazott összehangolt 

megközelítés sokkal eredményesebbnek 

bizonyulhat a káros adózási gyakorlatok 

kezelése és az adóügyekben a nagyobb 

fokú viszonosság előmozdítása során; 

65. hangsúlyozza, hogy a tagállamok által 

mind a fejlődő, mind a fejlett országokkal 

szemben alkalmazott összehangolt 

megközelítés – figyelembe véve a meglévő 

kétoldalú adóztatási szerződéseket – 

sokkal eredményesebbnek bizonyulhat a 

káros adózási gyakorlatok kezelése és az 

adóügyekben a nagyobb fokú viszonosság 

előmozdítása során; 

Or. en 

 

Módosítás  532 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

66 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

66. hangsúlyozza, hogy az EU és a G20-

csoport által az adózási átláthatósággal 

kapcsolatban és a pénzügyi és gazdasági 

válsággal összefüggésben gyakorolt 

nyomás hatására egyes harmadik országok 

végül adóügyi információcsere-

66. hangsúlyozza, hogy az EU és a G20-

csoport által az adózási átláthatósággal 

kapcsolatban és a pénzügyi és gazdasági 

válsággal összefüggésben gyakorolt 

nyomás hatására egyes harmadik országok 

végül adóügyi információcsere-
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egyezményeket (TIEA) írtak alá az EU-val, 

amelyek minden bizonnyal javítani fogják 

az együttműködést ezekkel az országokkal; 

rámutat arra, hogy 2015 májusában 

megállapodást írtak alá Svájccal, hosszú 

„átmeneti” időszak után, amely alatt az EU 

e fontos kereskedelmi partnere hosszú távú 

tagjelölt ország jogállása miatt az egységes 

piachoz való kiváltságos hozzáférést 

élvezett, ugyanakkor nem működött együtt 

más területeken, különösen az adózás 

területén; 

egyezményeket (TIEA) írtak alá az EU-val, 

amelyek minden bizonnyal javítani fogják 

az együttműködést ezekkel az országokkal; 

rámutat arra, hogy 2015 májusában 

megállapodást írtak alá Svájccal, hosszú 

„átmeneti” időszak után, amely alatt az EU 

e fontos kereskedelmi partnere hosszú távú 

tagjelölt ország jogállása miatt az egységes 

piachoz való kiváltságos hozzáférést 

élvezett, ugyanakkor nem működött együtt 

más területeken, különösen az adózás 

területén; kiemeli azt a kockázatot, hogy 

Svájc, miközben kötelezettséget vállal az 

automatikus információcserére, ezzel 

párhuzamosan más, potenciálisan káros 

adóintézkedéseket fog végrehajtani a 

jövőben; reméli, hogy a svájci hatóságok a 

lehető legrövidebb időn belül megerősítik 

és a belső jogban végrehajtják az új 

egyezményt, hogy megvalósulhasson az 

automatikus információcsere; 

Or. en 

 

Módosítás  533 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

66 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

66. hangsúlyozza, hogy az EU és a G20-

csoport által az adózási átláthatósággal 

kapcsolatban és a pénzügyi és gazdasági 

válsággal összefüggésben gyakorolt 

nyomás hatására egyes harmadik országok 

végül adóügyi információcsere-

egyezményeket (TIEA) írtak alá az EU-val, 

amelyek minden bizonnyal javítani fogják 

az együttműködést ezekkel az országokkal; 

rámutat arra, hogy 2015 májusában 

megállapodást írtak alá Svájccal, hosszú 

„átmeneti” időszak után, amely alatt az EU 

e fontos kereskedelmi partnere hosszú távú 

tagjelölt ország jogállása miatt az 

egységes piachoz való kiváltságos 

66. hangsúlyozza, hogy az EU és a G20-

csoport által az adózási átláthatósággal 

kapcsolatban és a pénzügyi és gazdasági 

válsággal összefüggésben gyakorolt 

nyomás hatására egyes harmadik országok 

végül adóügyi információcsere-

egyezményeket (TIEA) írtak alá az EU-val, 

amelyek minden bizonnyal javítani fogják 

az együttműködést ezekkel az országokkal; 

rámutat arra, hogy 2015 májusában 

megállapodást írtak alá Svájccal, hosszú 

„átmeneti” időszak után, amely alatt az EU 

e fontos kereskedelmi partnere az egységes 

piachoz való kiváltságos hozzáférést 

élvezett, ugyanakkor nem működött együtt 
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hozzáférést élvezett, ugyanakkor nem 

működött együtt más területeken, 

különösen az adózás területén; 

más területeken, különösen az adózás 

területén; 

Or. en 

 

Módosítás  534 

Thomas Mann 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

66 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

66. hangsúlyozza, hogy az EU és a G20-

csoport által az adózási átláthatósággal 

kapcsolatban és a pénzügyi és gazdasági 

válsággal összefüggésben gyakorolt 

nyomás hatására egyes harmadik országok 

végül adóügyi információcsere-

egyezményeket (TIEA) írtak alá az EU-val, 

amelyek minden bizonnyal javítani fogják 

az együttműködést ezekkel az országokkal; 

rámutat arra, hogy 2015 májusában 

megállapodást írtak alá Svájccal, hosszú 

„átmeneti” időszak után, amely alatt az EU 

e fontos kereskedelmi partnere hosszú távú 

tagjelölt ország jogállása miatt az egységes 

piachoz való kiváltságos hozzáférést 

élvezett, ugyanakkor nem működött együtt 

más területeken, különösen az adózás 

területén; 

66. hangsúlyozza, hogy az EU és a G20-

csoport által az adózási átláthatósággal 

kapcsolatban és a pénzügyi, gazdasági és 

adósságválsággal összefüggésben 

gyakorolt nyomás hatására egyes harmadik 

országok végül adóügyi információcsere-

egyezményeket (TIEA) írtak alá az EU-val, 

amelyek minden bizonnyal javítani fogják 

az együttműködést ezekkel az országokkal; 

rámutat arra, hogy 2015 májusában 

megállapodást írtak alá Svájccal, hosszú 

„átmeneti” időszak után, amely alatt az EU 

e fontos kereskedelmi partnere hosszú távú 

tagjelölt ország jogállása miatt az egységes 

piachoz való kiváltságos hozzáférést 

élvezett, ugyanakkor nem működött együtt 

más területeken, különösen az adózás 

területén; 

Or. de 

 

Módosítás  535 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

66 a bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 66a. megjegyzi, hogy a folyamatban lévő 

tárgyalások ellenére továbbra is lassan 

halad a hasonló együttműködési 

megállapodások aláírása San Marinóval, 

Monacóval, Liechtensteinnel és 

Andorrával; sajnálja, hogy az Európai 

Bizottságnak nincs hasonló 

felhatalmazása arra, hogy az automatikus 

információcserére vonatkozó 

megállapodásokról tárgyaljon a jelenleg a 

megtakarítások adóztatásáról szóló uniós 

irányelv hatálya alá tartozó tengerentúli 

területekkel; 

Or. en 

 

Módosítás  536 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

66 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 66b. üdvözli, hogy az Amerikai Egyesült 

Államok az élére állt az adócsalás és 

adókikerülés elleni küzdelemnek, 

különösen az adóval való trükközést 

lehetővé tevő bankokkal és más pénzügyi 

intézményekkel szemben, helyteleníti 

viszont, hogy a tényleges tulajdonosokra 

vonatkozó információgyűjtésre irányuló 

amerikai intézkedések túlnyomórészt 

egyoldalúak, és néhány amerikai állam – 

köztük Delaware – magas szintű üzleti 

titoktartást kínál; 

Or. en 
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Módosítás  537 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

67 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

67. aggodalommal állapítja meg, hogy sok 

fejlődő ország különösen kiszolgáltatott a 

vállalatok adókikerülési tevékenységeinek, 

és a fejlődő országok nemzeti 

költségvetéseiből kieső bevételek fő oka a 

multinacionális vállalatok 

transzferárképzési gyakorlata27; 

hangsúlyozza továbbá, hogy ezek az 

országok nagyon gyenge alkupozícióval 

rendelkeznek bizonyos multinacionális 

vállalatokkal vagy a világszerte 

adókedvezményeket és adómentességeket 

kereső közvetlen külföldi befektetőkkel 

szemben; elítéli, hogy egyes becslések 

szerint28 ezek a nemzeti költségvetések 

által elszenvedett veszteségek körülbelül 

évi 125 milliárd EUR kieső adóbevételt 

jelentenek; 

67. aggodalommal állapítja meg, hogy sok 

fejlődő ország különösen kiszolgáltatott a 

vállalatok adókikerülési tevékenységeinek, 

és a fejlődő országok nemzeti 

költségvetéseiből kieső bevételek fő oka a 

multinacionális vállalatok 

transzferárképzési gyakorlata27; 

hangsúlyozza továbbá, hogy ezek az 

országok nagyon gyenge alkupozícióval 

rendelkeznek bizonyos multinacionális 

vállalatokkal vagy a világszerte 

adókedvezményeket és adómentességeket 

kereső közvetlen külföldi befektetőkkel 

szemben; elítéli, hogy egyes becslések 

szerint28 ezek a nemzeti költségvetések 

által elszenvedett veszteségek körülbelül 

évi 125 milliárd EUR kieső adóbevételt 

jelentenek; kifogásolja továbbá, hogy a 

fejlődő országokkal kötött 

adóegyezmények elveszik az adóztatási 

jogot a fejlődő országoktól, miközben 

egyúttal a forrásadó-kifizetéseket is 

csökkentik; 

__________________ __________________ 

27 Tax revenue mobilisation in developing 

countries: issues and challenges (Az 

adóbevételek mozgósítása a fejlődő 

országokban: problémák és kihívások) 

című tanulmány, Európai Parlament, 

2014. április. 

27 Tax revenue mobilisation in developing 

countries: issues and challenges (Az 

adóbevételek mozgósítása a fejlődő 

országokban: problémák és kihívások) 

című tanulmány, Európai Parlament, 

2014. április. 

28 A Christian Aid jelentése, 2008. 28 A Christian Aid jelentése, 2008. 

Or. en 

 

Módosítás  538 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

67 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

67. aggodalommal állapítja meg, hogy sok 

fejlődő ország különösen kiszolgáltatott a 

vállalatok adókikerülési tevékenységeinek, 

és a fejlődő országok nemzeti 

költségvetéseiből kieső bevételek fő oka a 

multinacionális vállalatok 

transzferárképzési gyakorlata27; 

hangsúlyozza továbbá, hogy ezek az 

országok nagyon gyenge alkupozícióval 

rendelkeznek bizonyos multinacionális 

vállalatokkal vagy a világszerte 

adókedvezményeket és adómentességeket 

kereső közvetlen külföldi befektetőkkel 

szemben; elítéli, hogy egyes becslések 

szerint28 ezek a nemzeti költségvetések 

által elszenvedett veszteségek körülbelül 

évi 125 milliárd EUR kieső adóbevételt 

jelentenek; 

67. aggodalommal állapítja meg, hogy sok 

fejlődő ország különösen kiszolgáltatott a 

vállalatok adókikerülési tevékenységeinek, 

és a fejlődő országok nemzeti 

költségvetéseiből kieső bevételek fő oka a 

multinacionális vállalatok 

transzferárképzési gyakorlata27; 

hangsúlyozza továbbá, hogy ezek az 

országok nagyon gyenge alkupozícióval 

rendelkeznek bizonyos multinacionális 

vállalatokkal vagy a világszerte 

adókedvezményeket és adómentességeket 

kereső közvetlen külföldi befektetőkkel 

szemben; elítéli, hogy egyes becslések 

szerint28 ezek a nemzeti költségvetések 

által elszenvedett veszteségek körülbelül 

évi 125 milliárd EUR kieső adóbevételt 

jelentenek; arra figyelmeztet, hogy az 

intézkedések elmulasztása esetén fennáll a 

veszélye annak, hogy néhány ilyen fejlődő 

ország a jövőben adóparadicsommá válik; 

__________________ __________________ 

27 Tax revenue mobilisation in developing 

countries: issues and challenges (Az 

adóbevételek mozgósítása a fejlődő 

országokban: problémák és kihívások) 

című tanulmány, Európai Parlament, 

2014. április. 

27 Tax revenue mobilisation in developing 

countries: issues and challenges (Az 

adóbevételek mozgósítása a fejlődő 

országokban: problémák és kihívások) 

című tanulmány, Európai Parlament, 

2014. április. 

28 A Christian Aid jelentése, 2008. 28 A Christian Aid jelentése, 2008. 

Or. en 

 

Módosítás  539 

Ulla Tørnæs 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

67 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

67. aggodalommal állapítja meg, hogy sok 

fejlődő ország különösen kiszolgáltatott a 

vállalatok adókikerülési tevékenységeinek, 

és a fejlődő országok nemzeti 

költségvetéseiből kieső bevételek fő oka a 

multinacionális vállalatok 

transzferárképzési gyakorlata27; 

hangsúlyozza továbbá, hogy ezek az 

országok nagyon gyenge alkupozícióval 

rendelkeznek bizonyos multinacionális 

vállalatokkal vagy a világszerte 

adókedvezményeket és adómentességeket 

kereső közvetlen külföldi befektetőkkel 

szemben; elítéli, hogy egyes becslések 

szerint28 ezek a nemzeti költségvetések 

által elszenvedett veszteségek körülbelül 

évi 125 milliárd EUR kieső adóbevételt 

jelentenek; 

67. aggodalommal állapítja meg, hogy sok 

fejlődő ország különösen kiszolgáltatott a 

vállalatok adókikerülési tevékenységeinek, 

és a fejlődő országok nemzeti 

költségvetéseiből kieső bevételek fő oka a 

multinacionális vállalatok 

transzferárképzési gyakorlata27; 

hangsúlyozza továbbá, hogy ezek az 

országok nagyon gyenge alkupozícióval 

rendelkeznek bizonyos multinacionális 

vállalatokkal vagy a közvetlen külföldi 

befektetőkkel szemben; elítéli, hogy egyes 

becslések szerint28 ezek a nemzeti 

költségvetések által elszenvedett 

veszteségek körülbelül évi 

125 milliárd EUR kieső adóbevételt 

jelentenek; 

__________________ __________________ 

27 Tax revenue mobilisation in developing 

countries: issues and challenges (Az 

adóbevételek mozgósítása a fejlődő 

országokban: problémák és kihívások) 

című tanulmány, Európai Parlament, 

2014. április. 

27 Tax revenue mobilisation in developing 

countries: issues and challenges (Az 

adóbevételek mozgósítása a fejlődő 

országokban: problémák és kihívások) 

című tanulmány, Európai Parlament, 

2014. április. 

28 A Christian Aid jelentése, 2008. 28 A Christian Aid jelentése, 2008. 

Or. en 

 

Módosítás  540 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

67 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

67. aggodalommal állapítja meg, hogy sok 

fejlődő ország különösen kiszolgáltatott a 

vállalatok adókikerülési tevékenységeinek, 

és a fejlődő országok nemzeti 

67. aggodalommal állapítja meg, hogy sok 

fejlődő ország különösen kiszolgáltatott a 

vállalatok adókikerülési tevékenységeinek, 

és a fejlődő országok nemzeti 
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költségvetéseiből kieső bevételek fő oka a 

multinacionális vállalatok 

transzferárképzési gyakorlata27; 

hangsúlyozza továbbá, hogy ezek az 

országok nagyon gyenge alkupozícióval 

rendelkeznek bizonyos multinacionális 

vállalatokkal vagy a világszerte 

adókedvezményeket és adómentességeket 

kereső közvetlen külföldi befektetőkkel 

szemben; elítéli, hogy egyes becslések 

szerint28 ezek a nemzeti költségvetések 

által elszenvedett veszteségek körülbelül 

évi 125 milliárd EUR kieső adóbevételt 

jelentenek; 

költségvetéseiből kieső bevételek fő oka a 

multinacionális vállalatok 

transzferárképzési gyakorlata27; 

hangsúlyozza továbbá, hogy ezek az 

országok nagyon gyenge alkupozícióval 

rendelkeznek bizonyos multinacionális 

vállalatokkal vagy a világszerte 

adókedvezményeket és adómentességeket 

kereső közvetlen külföldi befektetőkkel 

szemben; elítéli, hogy az ENSZ egyes 

becslései szerint28 ezek a nemzeti 

költségvetések által elszenvedett 

veszteségek körülbelül évi 

91 milliárd EUR kieső adóbevételt 

jelentenek; 

__________________ __________________ 

27 Tax revenue mobilisation in developing 

countries: issues and challenges (Az 

adóbevételek mozgósítása a fejlődő 

országokban: problémák és kihívások) 

című tanulmány, Európai Parlament, 

2014. április. 

27 Tax revenue mobilisation in developing 

countries: issues and challenges (Az 

adóbevételek mozgósítása a fejlődő 

országokban: problémák és kihívások) 

című tanulmány, Európai Parlament, 

2014. április. 

28 A Christian Aid jelentése, 2008.  

Or. en 

 

Módosítás  541 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

67 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 67a. emlékezteti a tagállamokat, hogy az 

EU-Szerződés értelmében a fejlesztési 

szempontú szakpolitikai koherencia 

kötelező rájuk nézve, és biztosítaniuk kell, 

hogy adópolitikájuk nem veszélyezteti az 

uniós fejlesztési célkitűzéseket; ösztönzi az 

uniós tagállamokat, hogy az IMF 

javaslatának megfelelően elemezzék 

adópolitikájuk tovagyűrűző hatásait és a 
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fejlődő országokra gyakorolt hatásukat; 

Or. en 

 

Módosítás  542 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

67 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 67b. megállapítja, hogy a Tanács és a 

Bizottság azzal, hogy nem mutatta be a 

bizottság által kért alapvető 

dokumentumot, nem tartotta tiszteletben a 

Lisszaboni Szerződés szerinti jóhiszemű 

együttműködés elvét, és ezzel akadályozta 

az Európai Parlamentet abban, hogy 

eleget tegyen megbízatásának; 

Or. en 

 

Módosítás  543 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

67 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 67c. felhív arra, hogy az uniós 

intézmények között létrejött intézményközi 

megállapodás felülvizsgálata során 

pontosítsák a Bizottság és a Tanács, 

valamint az Európai Parlamenttel 

együttműködő más érdekelt felek 

együttműködéssel kapcsolatos 

kötelezettségeit, különösen a 

dokumentumok megosztását és a 

bizottsági vitákban való tanúskodást 
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illetően;  

Or. en 

 

Módosítás  544 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

67 d bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 67d. szükségesnek tartja a különbizottság 

jelenlegi mandátumának legalább 2016 

februárjáig történő meghosszabbítását 

abból a célból, hogy a bizottság az előírt 

teljes dokumentációt beszerezze és 

elemezze, és a begyűjtött új bizonyítékok 

alapján további meghallgatásokat 

szervezzen; 

Or. en 

 

Módosítás  545 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

67 e bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 67e. emlékeztet arra, hogy egy 

vizsgálóbizottságnak arra is lett volna 

jogköre, hogy dokumentumokat kérjen be, 

és – az információkhoz való hozzáférés 

terén az elkövetkező hetekben tett 

előrehaladástól függően – felhív arra, 

hogy folytassák a vizsgálóbizottság 

létrehozásáról szóló vitát; 

Or. en 
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Módosítás  546 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – bevezető rész 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

68. megállapítja, visszatekintve az általa 

különbizottságára ruházott megbízásra és 
tényfeltáró misszióinak végrehajtása során 

tapasztalt különféle korlátok és akadályok 

ellenére, hogy: 

68. sajnálja, hogy a tényfeltáró 

misszióinak végrehajtása során tapasztalt 

különféle korlátok és akadályok miatt a 

különbizottság nem tudta teljes egészében 

betölteni a ráruházott megbízatást; 

mindezen nehézségek ellenére 

megállapítja azonban, hogy: 

Or. en 

 

Módosítás  547 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – bevezető rész 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

68. megállapítja, visszatekintve az általa 

különbizottságára ruházott megbízásra és 

tényfeltáró misszióinak végrehajtása során 

tapasztalt különféle korlátok és akadályok 

ellenére, hogy: 

68. megállapítja, visszatekintve az általa 

különbizottságára ruházott megbízásra és 

tényfeltáró misszióinak végrehajtása során 

tapasztalt különféle korlátok és akadályok, 

valamint a tagállamok és egyéb európai 

intézmények csekély mértékű 

együttműködése ellenére, hogy: 

Or. it 

 

Módosítás  548 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – bevezető rész 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

68. megállapítja, visszatekintve az általa 

különbizottságára ruházott megbízásra és 

tényfeltáró misszióinak végrehajtása során 

tapasztalt különféle korlátok és akadályok 

ellenére, hogy: 

68. megállapítja, visszatekintve az általa 

különbizottságára ruházott megbízásra és 

tényfeltáró misszióinak végrehajtása során 

más uniós intézmények, egyes tagállamok 

és multinacionális vállalatok részéről 

tapasztalt különféle korlátok és akadályok 

ellenére, hogy: 

Or. en 

 

Módosítás  549 

Brian Hayes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 1 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– az összegyűjtött információk – az állami 

támogatásokra irányuló folyamatban lévő 

bizottsági vizsgálatok eredményének 

megelőlegezése nélkül – arra utalnak, 

hogy a tagállamok több esetben nem 

feleltek meg az EUMSZ 107. cikke 

(1) bekezdésének, mivel olyan feltételes 

adómegállapításokat és jellegükben vagy 

hatásukban hasonló egyéb intézkedéseket 

vezettek be, amelyek bizonyos 

vállalkozások előnyben részesítése révén 

torzították a belső piacon belüli versenyt, 

és befolyásolták a tagállamok közötti 

kereskedelmet; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  550 

Morten Messerschmidt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 1 francia bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– az összegyűjtött információk – az állami 

támogatásokra irányuló folyamatban lévő 

bizottsági vizsgálatok eredményének 

megelőlegezése nélkül – arra utalnak, hogy 

a tagállamok több esetben nem feleltek 

meg az EUMSZ 107. cikke 

(1) bekezdésének, mivel olyan feltételes 

adómegállapításokat és jellegükben vagy 

hatásukban hasonló egyéb intézkedéseket 

vezettek be, amelyek bizonyos 

vállalkozások előnyben részesítése révén 

torzították a belső piacon belüli versenyt, 

és befolyásolták a tagállamok közötti 

kereskedelmet; 

– az összegyűjtött információk – az állami 

támogatásokra irányuló folyamatban lévő 

bizottsági vizsgálatok eredményének 

megelőlegezése nélkül – arra utalnak, hogy 

a tagállamok több esetben esetleg nem 

teljesen feleltek meg az 

EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének, 

mivel olyan feltételes adómegállapításokat 

és jellegükben vagy hatásukban hasonló 

egyéb intézkedéseket vezettek be, amelyek 

bizonyos vállalkozások előnyben 

részesítése révén torzíthatták a belső 

piacon belüli versenyt, és befolyásolhatták 

a tagállamok közötti kereskedelmet; 

Or. en 

 

Módosítás  551 

Marian Harkin 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 1 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– az összegyűjtött információk – az állami 

támogatásokra irányuló folyamatban lévő 

bizottsági vizsgálatok eredményének 

megelőlegezése nélkül – arra utalnak, 

hogy a tagállamok több esetben nem 

feleltek meg az EUMSZ 107. cikke 

(1) bekezdésének, mivel olyan feltételes 

adómegállapításokat és jellegükben vagy 

hatásukban hasonló egyéb intézkedéseket 

vezettek be, amelyek bizonyos 

vállalkozások előnyben részesítése révén 

torzították a belső piacon belüli versenyt, 

és befolyásolták a tagállamok közötti 

kereskedelmet; 

– az állami támogatásokra irányuló 

folyamatban lévő bizottsági vizsgálatok 

eredményének megelőlegezése nélkül 

lehetséges, hogy a tagállamok nem feleltek 

meg az EUMSZ 107. cikke 

(1) bekezdésének, mivel olyan feltételes 

adómegállapításokat és jellegükben vagy 

hatásukban hasonló egyéb intézkedéseket 

vezettek be, amelyek bizonyos 

vállalkozások előnyben részesítése révén 

torzították a belső piacon belüli versenyt, 

és befolyásolták a tagállamok közötti 

kereskedelmet; 

Or. en 
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Módosítás  552 

Morten Messerschmidt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– a tagállamok nem hajtották végre teljes 

körűen az EUMSZ 108. cikkét, mivel nem 

jelentették be a Bizottságnak hivatalosan az 

adóval összefüggő támogatás nyújtására 

irányuló valamennyi tervüket, ily módon 

megsértve a 659/1999/EK tanácsi rendelet 

megfelelő rendelkezéseit is; hangsúlyozza, 

hogy ennek következtében a Bizottság nem 

tudott valamennyi támogatási programot az 

EUMSZ 108. cikkében foglalt 

rendelkezéseknek megfelelően 

folyamatosan vizsgálni, mivel nem fért 

hozzá minden releváns információhoz, 

legalább is 2010 előtt, amely a folyamatban 

lévő vizsgálatai által le nem fedett időszak; 

– lehetséges, hogy a tagállamok nem 

hajtották végre teljes körűen az 

EUMSZ 108. cikkét, mivel úgy tűnik, nem 

jelentették be a Bizottságnak hivatalosan az 

adóval összefüggő támogatás nyújtására 

irányuló valamennyi tervüket, ily módon 

megsértve a 659/1999/EK tanácsi rendelet 

megfelelő rendelkezéseit is; hangsúlyozza, 

hogy ennek következtében a Bizottság nem 

tudott valamennyi támogatási programot az 

EUMSZ 108. cikkében foglalt 

rendelkezéseknek megfelelően 

folyamatosan vizsgálni, mivel nem fért 

hozzá minden releváns információhoz, 

legalább is 2010 előtt, amely a folyamatban 

lévő vizsgálatai által le nem fedett időszak; 

Or. en 

 

Módosítás  553 

Marian Harkin 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– a tagállamok nem hajtották végre teljes 

körűen az EUMSZ 108. cikkét, mivel nem 

jelentették be a Bizottságnak hivatalosan 

az adóval összefüggő támogatás nyújtására 

irányuló valamennyi tervüket, ily módon 

megsértve a 659/1999/EK tanácsi rendelet 

megfelelő rendelkezéseit is; hangsúlyozza, 

hogy ennek következtében a Bizottság nem 

tudott valamennyi támogatási programot az 

EUMSZ 108. cikkében foglalt 

rendelkezéseknek megfelelően 

folyamatosan vizsgálni, mivel nem fért 

– néhány tagállam nem hajtotta végre 

teljes körűen az EUMSZ 108. cikkét, mivel 

nem jelentette be a Bizottságnak 

hivatalosan az adóval összefüggő 

támogatás nyújtására irányuló valamennyi 

tervét, ily módon megsértve a 

659/1999/EK tanácsi rendelet megfelelő 

rendelkezéseit is; hangsúlyozza, hogy 

ennek következtében a Bizottság nem 

tudott valamennyi támogatási programot az 

EUMSZ 108. cikkében foglalt 

rendelkezéseknek megfelelően 
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hozzá minden releváns információhoz, 

legalább is 2010 előtt, amely a folyamatban 

lévő vizsgálatai által le nem fedett időszak; 

folyamatosan vizsgálni, mivel nem fért 

hozzá minden releváns információhoz, 

legalább is 2010 előtt, amely a folyamatban 

lévő vizsgálatai által le nem fedett időszak; 

Or. en 

 

Módosítás  554 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– a tagállamok nem hajtották végre teljes 

körűen az EUMSZ 108. cikkét, mivel nem 

jelentették be a Bizottságnak hivatalosan 

az adóval összefüggő támogatás nyújtására 

irányuló valamennyi tervüket, ily módon 

megsértve a 659/1999/EK tanácsi rendelet 

megfelelő rendelkezéseit is; hangsúlyozza, 

hogy ennek következtében a Bizottság nem 

tudott valamennyi támogatási programot az 

EUMSZ 108. cikkében foglalt 

rendelkezéseknek megfelelően 

folyamatosan vizsgálni, mivel nem fért 

hozzá minden releváns információhoz, 

legalább is 2010 előtt, amely a folyamatban 

lévő vizsgálatai által le nem fedett időszak; 

– néhány tagállam nem hajtotta végre 

teljes körűen az EUMSZ 108. cikkét, mivel 

nem jelentette be a Bizottságnak 

hivatalosan az adóval összefüggő 

támogatás nyújtására irányuló valamennyi 

tervét, ily módon megsértve a 

659/1999/EK tanácsi rendelet megfelelő 

rendelkezéseit is; hangsúlyozza, hogy 

ennek következtében a Bizottság nem 

tudott valamennyi támogatási programot az 

EUMSZ 108. cikkében foglalt 

rendelkezéseknek megfelelően 

folyamatosan vizsgálni, mivel nem fért 

hozzá minden releváns információhoz, 

legalább is 2010 előtt, amely a folyamatban 

lévő vizsgálatai által le nem fedett időszak; 

Or. en 

 

Módosítás  555 

Morten Messerschmidt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 3 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– a tagállamok nem feleltek meg a 

77/799/EGK és a 2011/16/EU tanácsi 

irányelvben meghatározott 

– lehetséges, hogy a tagállamok nem 

feleltek meg a 77/799/EGK és a 

2011/16/EU tanácsi irányelvben 
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kötelezettségeknek, mivel nem cseréltek ki 

spontán módon adóinformációkat, még 

azokban az esetekben sem, amikor – az 

irányelvek által hagyott mérlegelési jogkör 

ellenére – egyértelmű okok alapján 

feltételezni lehetett, hogy a másik 

tagállamban adóbevétel-kiesés következhet 

be, vagy hogy a vállalkozáscsoportokon 

belüli mesterséges nyereségátvitel 

adómegtakarítást eredményezhet; 

meghatározott kötelezettségeknek, mivel 

nem cseréltek ki spontán módon 

adóinformációkat, még azokban az 

esetekben sem, amikor – az irányelvek által 

hagyott mérlegelési jogkör ellenére – 

egyértelmű okok alapján feltételezni 

lehetett, hogy a másik tagállamban 

adóbevétel-kiesés következhet be, vagy 

hogy a vállalkozáscsoportokon belüli 

mesterséges nyereségátvitel 

adómegtakarítást eredményezhet; 

Or. en 

 

Módosítás  556 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 3 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– a tagállamok nem feleltek meg a 

77/799/EGK és a 2011/16/EU tanácsi 

irányelvben meghatározott 

kötelezettségeknek, mivel nem cseréltek ki 

spontán módon adóinformációkat, még 

azokban az esetekben sem, amikor – az 

irányelvek által hagyott mérlegelési jogkör 

ellenére – egyértelmű okok alapján 

feltételezni lehetett, hogy a másik 

tagállamban adóbevétel-kiesés következhet 

be, vagy hogy a vállalkozáscsoportokon 

belüli mesterséges nyereségátvitel 

adómegtakarítást eredményezhet; 

– a tagállamok nem feleltek meg a 

77/799/EGK és a 2011/16/EU tanácsi 

irányelvben meghatározott 

kötelezettségeknek, mivel nem cseréltek ki 

és továbbra sem cserélnek ki spontán 

módon adóinformációkat, még azokban az 

esetekben sem, amikor – az irányelvek által 

hagyott mérlegelési jogkör ellenére – 

egyértelmű okok alapján feltételezni 

lehetett, hogy a másik tagállamban 

adóbevétel-kiesés következhet be, vagy 

hogy a vállalkozáscsoportokon belüli 

mesterséges nyereségátvitel 

adómegtakarítást eredményezhet; 

Or. en 

 

Módosítás  557 

Frank Engel 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 3 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– a tagállamok nem feleltek meg a 

77/799/EGK és a 2011/16/EU tanácsi 

irányelvben meghatározott 

kötelezettségeknek, mivel nem cseréltek ki 

spontán módon adóinformációkat, még 

azokban az esetekben sem, amikor – az 

irányelvek által hagyott mérlegelési jogkör 

ellenére – egyértelmű okok alapján 

feltételezni lehetett, hogy a másik 

tagállamban adóbevétel-kiesés 

következhet be, vagy hogy a 

vállalkozáscsoportokon belüli mesterséges 

nyereségátvitel adómegtakarítást 

eredményezhet; 

– a tagállamok nem feleltek meg a 

77/799/EGK és a 2011/16/EU tanácsi 

irányelvben meghatározott 

kötelezettségeknek, mivel nem cseréltek ki 

spontán módon adóinformációkat, még 

azokban az esetekben sem, amikor ez – az 

irányelvek által hagyott mérlegelési jogkör 

ellenére – egyértelműen szükséges volt; 

Or. fr 

 

Módosítás  558 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 3 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– a tagállamok nem feleltek meg a 

77/799/EGK és a 2011/16/EU tanácsi 

irányelvben meghatározott 

kötelezettségeknek, mivel nem cseréltek ki 

spontán módon adóinformációkat, még 

azokban az esetekben sem, amikor – az 

irányelvek által hagyott mérlegelési jogkör 

ellenére – egyértelmű okok alapján 

feltételezni lehetett, hogy a másik 

tagállamban adóbevétel-kiesés következhet 

be, vagy hogy a vállalkozáscsoportokon 

belüli mesterséges nyereségátvitel 

adómegtakarítást eredményezhet; 

– néhány tagállam nem felelt meg a 

77/799/EGK és a 2011/16/EU tanácsi 

irányelvben meghatározott 

kötelezettségeknek, mivel nem cserélt ki 

spontán módon adóinformációkat, még 

azokban az esetekben sem, amikor – az 

irányelvek által hagyott mérlegelési jogkör 

ellenére – egyértelmű okok alapján 

feltételezni lehetett, hogy a másik 

tagállamban adóbevétel-kiesés következhet 

be, vagy hogy a vállalkozáscsoportokon 

belüli mesterséges nyereségátvitel 

adómegtakarítást eredményezhet; 

Or. en 
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Módosítás  559 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – a Bizottság nem töltötte be az uniós jog 

tekintetében a felügyeleti és végrehajtási 

szerepét, mivel nem indított 

kötelezettségszegési eljárásokat azzal 

kapcsolatban, hogy a tagállamok nem 

tettek eleget a 77/799/EGK és a 

2011/16/EU tanácsi irányelvből eredő 

kötelezettségeiknek, bár például a Tanács 

magatartási kódexszel foglalkozó 

csoportjának a káros adózási 

gyakorlatokról folytatott megbeszéléseiből 

fakadóan erre vonatkozó bizonyítékokkal 

rendelkezett; 

Or. en 

 

Módosítás  560 

Morten Messerschmidt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 4 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– végezetül a tagállamok nem feleltek meg 

az Európai Unióról szóló szerződés 

4. cikkének (3) bekezdésében foglalt lojális 

együttműködés elvének, mivel nem tettek 

meg minden megfelelő általános vagy 

különös intézkedést kötelezettségeik 

teljesítésének biztosítása érdekében; 

– végezetül lehetséges, hogy a tagállamok 

nem feleltek meg az Európai Unióról szóló 

szerződés 4. cikkének (3) bekezdésében 

foglalt lojális együttműködés elvének, 

mivel nem tettek meg minden megfelelő 

általános vagy különös intézkedést 

kötelezettségeik teljesítésének biztosítása 

érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  561 

Marian Harkin 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 4 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– végezetül a tagállamok nem feleltek meg 

az Európai Unióról szóló szerződés 

4. cikkének (3) bekezdésében foglalt lojális 

együttműködés elvének, mivel nem tettek 

meg minden megfelelő általános vagy 

különös intézkedést kötelezettségeik 

teljesítésének biztosítása érdekében; 

– végezetül néhány tagállam nem felelt 

meg az Európai Unióról szóló szerződés 

4. cikkének (3) bekezdésében foglalt lojális 

együttműködés elvének, mivel nem tett 

meg minden megfelelő általános vagy 

különös intézkedést kötelezettségei 

teljesítésének biztosítása érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  562 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 4 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– végezetül a tagállamok nem feleltek meg 

az Európai Unióról szóló szerződés 

4. cikkének (3) bekezdésében foglalt lojális 

együttműködés elvének, mivel nem tettek 

meg minden megfelelő általános vagy 

különös intézkedést kötelezettségeik 

teljesítésének biztosítása érdekében; 

– végezetül néhány tagállam nem felelt 

meg az Európai Unióról szóló szerződés 

4. cikkének (3) bekezdésében foglalt lojális 

együttműködés elvének, mivel nem tett 

meg minden megfelelő általános vagy 

különös intézkedést kötelezettségei 

teljesítésének biztosítása érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  563 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 4 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– végezetül a tagállamok nem feleltek meg – a tagállamok nem feleltek meg az 
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az Európai Unióról szóló szerződés 

4. cikkének (3) bekezdésében foglalt lojális 

együttműködés elvének, mivel nem tettek 

meg minden megfelelő általános vagy 

különös intézkedést kötelezettségeik 

teljesítésének biztosítása érdekében; 

Európai Unióról szóló szerződés 

4. cikkének (3) bekezdésében foglalt lojális 

együttműködés elvének, mivel nem tettek 

meg minden megfelelő általános vagy 

különös intézkedést kötelezettségeik 

teljesítésének biztosítása érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  564 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 4 a francia bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – az Európai Bizottság nem töltötte be 

megfelelően az Európai Unióról szóló 

szerződés 17. cikkének (1) bekezdésében 

meghatározott, a Szerződések őreként rá 

háruló szerepet; 

Or. en 

 

Módosítás  565 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 4 a francia bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – végezetül a Bizottság nem töltötte be a 

Szerződések őreként meglévő szerepét, 

mivel nem járt el ebben az ügyben és nem 

tette meg a szükséges lépéseket a 

tagállamok értesítése és kötelezettségeik 

betartatása érdekében; a Bizottság 

megszegte a Lisszaboni Szerződés 108. 

cikke szerinti, a belső piac működésével 

összefüggő kötelezettségeit azzal, hogy 
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korábban nem indított vizsgálatot az 

állami támogatásokkal kapcsolatban; 

Or. en 

 

Módosítás  566 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 4 a francia bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – nem volt lehetőség a fenti bekezdésekkel 

kapcsolatos közösségi jog megsértésével 

kapcsolatos egyedi esetek elemzésére, 

mivel a tagállamok, a Tanács és a 

Bizottság nem nyújtottak részletes 

tájékoztatást ezekről; 

Or. en 

 

Módosítás  567 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés – 4 b francia bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – legalább 12 havi mandátummal 

rendelkező vizsgálóbizottságot kell 

létrehozni abból a célból, hogy – a 

kifejezetten a folyamatban lévő bizottsági 

vizsgálatok tárgykörébe tartozó ügyeken 

és szempontokon túl – fény derüljön a 

konkrét esetekre, valamint a tagállamok 

és uniós intézmények által elkövetett, a 

közösségi jog megsértésével kapcsolatos 

konkrét esetekre; fel kell tárni a további 

lehetséges jogi lépéseket annak 

érdekében, hogy teljes körű 

együttműködést biztosítsanak a 

tagállamok és uniós intézmények, 
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valamint a parlamenti bizottságok közötti 

információcsere tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás  568 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 68a. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 

hogy sürgősen adják hozzájárulásukat az 

Európai Parlament vizsgálati jogkörének 

gyakorlására vonatkozó részletes 

rendelkezésekről szóló, folyamatban lévő 

európai parlamenti rendeletjavaslathoz1; 

 __________________ 

 1http://www.europarl.europa.eu/sides/get

Doc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-

0219+0+DOC+PDF+V0//EN 

Or. en 

 

Módosítás  569 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 68a. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja 

meg, hogy a fent említett jogsértések még 

a Bíróság elé vihetők-e; 

Or. en 
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Módosítás  570 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 68a. megerősíti a tagállamok 

szuverenitását a társaságiadó-

rendszerekkel kapcsolatban, ugyanakkor 

elismeri, hogy a tisztességtelen 

adóintézkedések – köztük az Unió-szerte 

előforduló visszaélésszerű feltételes 

adómegállapítások – problémáját meg kell 

oldani; e tekintetben el kell érni a nemzeti 

adópolitikák megfelelőbb összehangolását 

és a multinacionális vállalatok 

tevékenységének fokozott átláthatóságát – 

a társaságiadó-politikák további 

harmonizálása nélkül;  

Or. en 

 

Módosítás  571 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 68b. felhívja a tagállamokat, hogy tartsák 

tiszteletben azt az elvet, amely szerint a 

nyereséget a keletkezésének helyén kell 

megadóztatni; 

Or. en 

 

Módosítás  572 

Paul Tang 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

69. ennek alapján felhívja a tagállamokat 

és az uniós intézményeket, amelyek 

közösen viselnek politikai felelősséget a 

jelenlegi helyzetért, hogy működjenek 

teljes körűen együtt az adórendszerek 

közötti eltérések és a káros adózási 

gyakorlatok felszámolása érdekében, 

illetve tartózkodjanak a további eltérések 

létrehozásától, amelyek megteremtik a 

belső piacon a multinacionális vállalatok 

általi tömeges adókikerülés és az adóalap-

erózió feltételeit; 

69. ennek alapján felhívja a tagállamokat 

és az uniós intézményeket, amelyek 

közösen viselnek politikai felelősséget a 

jelenlegi helyzetért, hogy működjenek 

teljes körűen együtt az adórendszerek 

közötti eltérések és a káros adózási 

gyakorlatok felszámolása érdekében, 

illetve tartózkodjanak a további eltérések 

létrehozásától, amelyek megteremtik a 

belső piacon a multinacionális vállalatok 

általi tömeges adókikerülés és az adóalap-

erózió feltételeit; néhány, az adókikerülés 

megkönnyítésében kulcsszerepet játszó 

tagállamnak – ilyen például Hollandia és 

Luxemburg – felelősséget és vezető 

szerepet kell vállalnia az EU-n belüli 

adóügyi együttműködés javításában;  

Or. en 

 

Módosítás  573 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

69. ennek alapján felhívja a tagállamokat 

és az uniós intézményeket, amelyek 

közösen viselnek politikai felelősséget a 

jelenlegi helyzetért, hogy működjenek 

teljes körűen együtt az adórendszerek 

közötti eltérések és a káros adózási 

gyakorlatok felszámolása érdekében, 

illetve tartózkodjanak a további eltérések 

létrehozásától, amelyek megteremtik a 

belső piacon a multinacionális vállalatok 

általi tömeges adókikerülés és az adóalap-

erózió feltételeit; 

69. ennek alapján felhívja a tagállamokat 

és az uniós intézményeket, amelyek 

közösen viselnek politikai felelősséget a 

jelenlegi helyzetért, hogy működjenek 

teljes körűen együtt a káros adózási 

gyakorlatok felszámolása érdekében, 

amelyek megteremtik a belső piacon a 

multinacionális vállalatok általi tömeges 

adókikerülés és az adóalap-erózió 

feltételeit; 

Or. en 
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Módosítás  574 

Petr Ježek 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

69. ennek alapján felhívja a tagállamokat 

és az uniós intézményeket, amelyek 

közösen viselnek politikai felelősséget a 

jelenlegi helyzetért, hogy működjenek 

teljes körűen együtt az adórendszerek 

közötti eltérések és a káros adózási 

gyakorlatok felszámolása érdekében, 

illetve tartózkodjanak a további eltérések 

létrehozásától, amelyek megteremtik a 

belső piacon a multinacionális vállalatok 

általi tömeges adókikerülés és az adóalap-

erózió feltételeit; 

69. ennek alapján felhívja a tagállamokat 

és az uniós intézményeket, amelyek 

közösen viselnek politikai felelősséget a 

jelenlegi helyzetért, hogy működjenek 

teljes körűen együtt az adórendszerek 

közötti eltérések és a káros adózási 

gyakorlatok felszámolása érdekében, 

illetve tartózkodjanak a további eltérések 

létrehozásától, amelyek megteremtik a 

belső piacon a multinacionális vállalatok 

általi tömeges adókikerülés és az adóalap-

erózió feltételeit; ezzel összefüggésben 

felhívja a tagállamokat, hogy 

tájékoztassák a Bizottságot és a többi 

tagállamot a társaságiadó-

jogszabályaikban bekövetkező olyan 

lényeges változásokról (új 

adókedvezmény, mentesség, kivétel, 

ösztönző vagy más hasonló intézkedések 

bevezetése), amelyek hatással lehetnek a 

tényleges adókulcsaikra vagy bármely 

más tagállam adóbevételeire; 

Or. en 

 

Módosítás  575 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

69. ennek alapján felhívja a tagállamokat 

és az uniós intézményeket, amelyek 

közösen viselnek politikai felelősséget a 

jelenlegi helyzetért, hogy működjenek 

69. ennek alapján felhívja a tagállamokat 

és az uniós intézményeket, amelyek 

közösen viselnek politikai felelősséget a 

jelenlegi helyzetért, hogy vessenek véget a 
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teljes körűen együtt az adórendszerek 

közötti eltérések és a káros adózási 

gyakorlatok felszámolása érdekében, 

illetve tartózkodjanak a további eltérések 

létrehozásától, amelyek megteremtik a 

belső piacon a multinacionális vállalatok 

általi tömeges adókikerülés és az adóalap-

erózió feltételeit; 

káros adóversenynek és működjenek teljes 

körűen együtt az adórendszerek közötti 

eltérések és a káros adózási gyakorlatok 

felszámolása érdekében, illetve – például 

az egyszemélyes korlátolt felelősségű 

társaságokról (SUP-ok) szóló 

2014/0212/EK bizottsági 

irányelvtervezeten keresztül – 

tartózkodjanak a további eltérések 

létrehozásától, amelyek megteremtik a 

belső piacon a multinacionális vállalatok 

általi tömeges adókikerülés és az adóalap-

erózió feltételeit; 

Or. en 

 

Módosítás  576 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

69. ennek alapján felhívja a tagállamokat 

és az uniós intézményeket, amelyek 

közösen viselnek politikai felelősséget a 

jelenlegi helyzetért, hogy működjenek 

teljes körűen együtt az adórendszerek 

közötti eltérések és a káros adózási 

gyakorlatok felszámolása érdekében, 

illetve tartózkodjanak a további eltérések 

létrehozásától, amelyek megteremtik a 

belső piacon a multinacionális vállalatok 

általi tömeges adókikerülés és az adóalap-

erózió feltételeit; 

69. ennek alapján felhívja a tagállamokat 

és az uniós intézményeket, amelyek 

közösen viselnek politikai felelősséget a 

jelenlegi helyzetért, hogy működjenek 

teljes körűen együtt az adórendszerek 

közötti eltérések és a káros adózási 

gyakorlatok felszámolása érdekében, 

illetve tartózkodjanak a további eltérések 

létrehozásától, amelyek megteremtik a 

belső piacon a multinacionális vállalatok 

általi adókikerülés és az adóalap-erózió 

feltételeit; 

Or. en 

 

Módosítás  577 

Morten Messerschmidt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

69. ennek alapján felhívja a tagállamokat 

és az uniós intézményeket, amelyek 

közösen viselnek politikai felelősséget a 

jelenlegi helyzetért, hogy működjenek 

teljes körűen együtt az adórendszerek 

közötti eltérések és a káros adózási 

gyakorlatok felszámolása érdekében, 

illetve tartózkodjanak a további eltérések 

létrehozásától, amelyek megteremtik a 

belső piacon a multinacionális vállalatok 

általi tömeges adókikerülés és az adóalap-

erózió feltételeit; 

69. ennek alapján felhívja a tagállamokat 

és az uniós intézményeket, amelyek 

közösen viselnek politikai felelősséget a 

jelenlegi helyzetért, hogy működjenek 

teljes körűen együtt az adórendszerek 

közötti eltérések és a káros adózási 

gyakorlatok felszámolása érdekében, 

illetve tartózkodjanak a további eltérések 

létrehozásától, amelyek megteremtik a 

belső piacon a multinacionális vállalatok 

általi adókikerülés és az adóalap-erózió 

feltételeit; 

Or. en 

 

Módosítás  578 

Sirpa Pietikäinen 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

69 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 69a. elismeri az európai adófizető-

azonosító szám (EU TIN) létrehozása 

érdekében a Bizottság által végzett 

munkát; emlékeztet arra, hogy az európai 

adófizető-azonosító számokat tartják az 

adófizetők azonosítására szolgáló legjobb 

eszköznek, ezért sürgeti e projekt 

meggyorsítását; szorgalmazza, hogy a 

Bizottság ezenfelül egy hasonló, globális 

szintű azonosító szám – mint például a 

szabályozási felügyeleti bizottság globális 

jogalany-azonosítója (LEI) – létrehozásán 

is aktívan dolgozzon; 

Or. en 

 

Módosítás  579 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. felhívja az uniós állam- és 

kormányfőket, hogy vállaljanak 

egyértelmű politikai kötelezettségeket arra, 

hogy sürgősen fellépnek e helyzet kezelése 

érdekében, amely nem tűrhető tovább, nem 

utolsósorban a már egyébként is 

költségvetési konszolidációs intézkedések 

hatálya alá vont nemzeti költségvetésekre, 

valamint a más adófizetők, köztük a kkv-k 

és a polgárok adóterhére gyakorolt hatása 

miatt; mindennek tükrében hangsúlyozza, 

hogy maradéktalanul be kívánja tölteni 

szerepét, és kész a nemzeti parlamentekkel 

szoros együttműködésben eredményesebb 

politikai ellenőrzést bevezetni; 

70. felhívja az uniós állam- és 

kormányfőket, hogy a meglévő terveken 

túlmenően vállaljanak egyértelmű politikai 

kötelezettségeket arra, hogy sürgősen 

fellépnek e helyzet kezelése érdekében, 

amely nem tűrhető tovább, nem 

utolsósorban a már egyébként is 

költségvetési konszolidációs intézkedések 

hatálya alá vont nemzeti költségvetésekre, 

valamint a más adófizetők, köztük a kkv-k 

és a polgárok adóteher-hozzájárulására 

gyakorolt hatása miatt; mindennek 

tükrében hangsúlyozza, hogy 

maradéktalanul be kívánja tölteni szerepét, 

és kész a nemzeti parlamentekkel szoros 

együttműködésben eredményesebb 

politikai ellenőrzést bevezetni; 

hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 

politikai tisztséget betöltőknek, akiknek – 

különösen a más tagállamokkal folytatott 

jóhiszemű együttműködés hiányában– 

felelősséggel kell tartozniuk a közösségi 

jog megsértéséért, teljes körű felelősséget 

kell vállalniuk saját magatartásukért, 

adott esetben azt is beleértve, hogy 

megfontolják tisztségükről való 

lemondásukat annak érdekében, hogy 

helyreállítsák a polgároknak az Európai 

Unió és tagállamai képviselőibe vetett 

bizalmát; 

Or. en 

 

Módosítás  580 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. felhívja az uniós állam- és 

kormányfőket, hogy vállaljanak 

egyértelmű politikai kötelezettségeket arra, 

hogy sürgősen fellépnek e helyzet kezelése 

érdekében, amely nem tűrhető tovább, nem 

utolsósorban a már egyébként is 

költségvetési konszolidációs intézkedések 

hatálya alá vont nemzeti költségvetésekre, 

valamint a más adófizetők, köztük a kkv-k 

és a polgárok adóterhére gyakorolt hatása 

miatt; mindennek tükrében hangsúlyozza, 

hogy maradéktalanul be kívánja tölteni 

szerepét, és kész a nemzeti parlamentekkel 

szoros együttműködésben eredményesebb 

politikai ellenőrzést bevezetni; 

70. felhívja az uniós állam- és 

kormányfőket, hogy vállaljanak új, 

egyértelmű politikai kötelezettségeket arra, 

hogy sürgősen fellépnek e helyzet kezelése 

érdekében, amely nem tűrhető tovább, nem 

utolsósorban a már egyébként is 

költségvetési konszolidációs intézkedések 

hatálya alá vont nemzeti költségvetésekre, 

valamint a más adófizetők, köztük a kkv-k 

és a polgárok adóterhére gyakorolt hatása 

miatt; mindennek tükrében hangsúlyozza, 

hogy maradéktalanul be kívánja tölteni 

szerepét, és kész a nemzeti parlamentekkel 

szoros együttműködésben eredményesebb 

politikai ellenőrzést bevezetni; 

Or. en 

 

Módosítás  581 

Thomas Mann 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. felhívja az uniós állam- és 

kormányfőket, hogy vállaljanak 

egyértelmű politikai kötelezettségeket arra, 

hogy sürgősen fellépnek e helyzet kezelése 

érdekében, amely nem tűrhető tovább, nem 

utolsósorban a már egyébként is 

költségvetési konszolidációs intézkedések 

hatálya alá vont nemzeti költségvetésekre, 

valamint a más adófizetők, köztük a kkv-k 

és a polgárok adóterhére gyakorolt hatása 

miatt; mindennek tükrében hangsúlyozza, 

hogy maradéktalanul be kívánja tölteni 

szerepét, és kész a nemzeti parlamentekkel 

szoros együttműködésben eredményesebb 

politikai ellenőrzést bevezetni; 

70. felhívja az uniós állam- és 

kormányfőket, hogy vállaljanak 

egyértelmű politikai kötelezettségeket arra, 

hogy sürgősen fellépnek e helyzet kezelése 

érdekében, amely nem tűrhető tovább, nem 

utolsósorban a már egyébként is a 

szükséges költségvetési konszolidációs 

intézkedések hatálya alá vont nemzeti 

költségvetésekre, valamint a más 

adófizetők, köztük a kkv-k és a polgárok 

adóterhére gyakorolt hatása miatt; 

mindennek tükrében hangsúlyozza, hogy 

maradéktalanul be kívánja tölteni szerepét, 

és kész a nemzeti parlamentekkel szoros 

együttműködésben eredményesebb 

politikai ellenőrzést bevezetni; 

Or. de 
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Módosítás  582 

Cătălin Sorin Ivan 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. felhívja az uniós állam- és 

kormányfőket, hogy vállaljanak 

egyértelmű politikai kötelezettségeket arra, 

hogy sürgősen fellépnek e helyzet kezelése 

érdekében, amely nem tűrhető tovább, nem 

utolsósorban a már egyébként is 

költségvetési konszolidációs intézkedések 

hatálya alá vont nemzeti költségvetésekre, 

valamint a más adófizetők, köztük a kkv-k 

és a polgárok adóterhére gyakorolt hatása 

miatt; mindennek tükrében hangsúlyozza, 

hogy maradéktalanul be kívánja tölteni 

szerepét, és kész a nemzeti parlamentekkel 

szoros együttműködésben eredményesebb 

politikai ellenőrzést bevezetni; 

70. felhívja az uniós állam- és 

kormányfőket, hogy vállaljanak 

egyértelmű politikai kötelezettségeket arra, 

hogy sürgősen fellépnek e helyzet kezelése 

érdekében, amely nagymértékű jövedelmi 

egyenlőtlenséget tart fenn és amely nem 

tűrhető tovább, nem utolsósorban a már 

egyébként is költségvetési konszolidációs 

intézkedések hatálya alá vont nemzeti 

költségvetésekre, valamint a más 

adófizetők, köztük a kkv-k és a polgárok 

adóterhére gyakorolt hatása miatt; 

mindennek tükrében hangsúlyozza, hogy 

maradéktalanul be kívánja tölteni szerepét, 

és kész a nemzeti parlamentekkel szoros 

együttműködésben eredményesebb 

politikai ellenőrzést bevezetni; 

Or. en 

 

Módosítás  583 

Massimiliano Salini 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. felhívja az uniós állam- és 

kormányfőket, hogy vállaljanak 

egyértelmű politikai kötelezettségeket arra, 

hogy sürgősen fellépnek e helyzet kezelése 

érdekében, amely nem tűrhető tovább, nem 

utolsósorban a már egyébként is 

költségvetési konszolidációs intézkedések 

hatálya alá vont nemzeti költségvetésekre, 

valamint a más adófizetők, köztük a kkv-k 

70. felhívja az uniós állam- és 

kormányfőket, hogy vállaljanak 

egyértelmű politikai kötelezettségeket arra, 

hogy sürgősen fellépnek e helyzet kezelése 

érdekében, amely nem tűrhető tovább, nem 

utolsósorban a már egyébként is 

költségvetési konszolidációs intézkedések 

hatálya alá vont nemzeti költségvetésekre, 

valamint a más adófizetők, köztük a kkv-k, 



 

AM\1075014HU.doc 85/216 PE567.781v02-00 

 HU 

és a polgárok adóterhére gyakorolt hatása 

miatt; mindennek tükrében hangsúlyozza, 

hogy maradéktalanul be kívánja tölteni 

szerepét, és kész a nemzeti parlamentekkel 

szoros együttműködésben eredményesebb 

politikai ellenőrzést bevezetni; 

az önálló vállalkozók, a 

szabadfoglalkozásúak és a polgárok 

adóterhére gyakorolt hatása miatt; 

mindennek tükrében hangsúlyozza, hogy 

maradéktalanul be kívánja tölteni szerepét, 

és kész a nemzeti parlamentekkel szoros 

együttműködésben eredményesebb 

politikai ellenőrzést bevezetni; 

Or. it 

 

Módosítás  584 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. felhívja az uniós állam- és 

kormányfőket, hogy vállaljanak 

egyértelmű politikai kötelezettségeket arra, 

hogy sürgősen fellépnek e helyzet kezelése 

érdekében, amely nem tűrhető tovább, nem 

utolsósorban a már egyébként is 

költségvetési konszolidációs intézkedések 

hatálya alá vont nemzeti költségvetésekre, 

valamint a más adófizetők, köztük a kkv-k 

és a polgárok adóterhére gyakorolt hatása 

miatt; mindennek tükrében hangsúlyozza, 

hogy maradéktalanul be kívánja tölteni 

szerepét, és kész a nemzeti parlamentekkel 

szoros együttműködésben eredményesebb 

politikai ellenőrzést bevezetni; 

70. felhívja az uniós állam- és 

kormányfőket, hogy vállaljanak 

egyértelmű politikai kötelezettségeket arra, 

hogy sürgősen fellépnek az EU-n belüli 

adóverseny kérdésének kezelése 

érdekében, amely nem tűrhető tovább, nem 

utolsósorban a már egyébként is 

költségvetési konszolidációs intézkedések 

hatálya alá vont nemzeti költségvetésekre, 

valamint a más adófizetők, köztük a kkv-k 

és a polgárok adóterhére gyakorolt hatása 

miatt; mindennek tükrében hangsúlyozza, 

hogy maradéktalanul be kívánja tölteni 

szerepét, és kész a nemzeti parlamentekkel 

szoros együttműködésben eredményesebb 

politikai ellenőrzést bevezetni; 

Or. en 

 

Módosítás  585 

Evelyn Regner 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 a bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 70a. megítélése szerint a káros adóverseny 

az egyik fő ok, amely az európai piac teljes 

felbomlását eredményezheti; 

Or. en 

 

Módosítás  586 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

70 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 70a. felhívja az adózás területén 

egymással fokozott együttműködést 

létrehozni kívánó tagállamokat, hogy 

tárják fel annak lehetőségét, hogy az 

egymás közötti adóvitáik rendezésével az 

Európai Bizottságot bízzák meg, 

hasonlóan az Amerikai Egyesült 

Államokban működő Multistate Tax 

Compact (MTC) adóügyi platformhoz; e 

megbízatás alapján az Európai Bizottság 

információgyűjtő testületként működhetne 

és transzferárképzési programra tehetne 

javaslatot, amely program keretében 

ellenőrzéseket végezne; ez biztosítaná, 

hogy a részt vevő tagállamok méltányos és 

megfelelő felosztási módszereket 

alkalmaznak az adókötelezettség 

megállapítására és a káros adóverseny 

kiküszöbölésére; 

Or. en 

 

Módosítás  587 

Aldo Patriciello 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

71 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

71. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 

eleget a Szerződések őreként rá háruló 

feladatának, biztosítva az uniós jog és a 

tagállamok közötti lojális együttműködés 

elvének maradéktalan betartását; 

71. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 

eleget a Szerződések őreként rá háruló 

feladatának, biztosítva az uniós jog és a 

tagállamok közötti lojális együttműködés 

elvének maradéktalan betartását, és adott 

esetben indítsa el a kötelezettségszegési 

eljárást az EUMSZ 258. és 259. cikke 

szerinti valamely kötelezettségüket nem 

teljesítő tagállamok ellen; 

Or. it 

 

Módosítás  588 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

71 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

71. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 

eleget a Szerződések őreként rá háruló 

feladatának, biztosítva az uniós jog és a 

tagállamok közötti lojális együttműködés 

elvének maradéktalan betartását; 

71. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 

eleget a Szerződések őreként rá háruló 

feladatának, biztosítva az uniós jog és a 

tagállamok közötti lojális együttműködés 

elvének maradéktalan betartását; 

szorgalmazza további szisztematikus jogi 

lépések megtételét a Szerződés által rá 

ruházott jogköröknek megfelelően; 

Or. en 

 

Módosítás  589 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

71 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

71. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 

eleget a Szerződések őreként rá háruló 

feladatának, biztosítva az uniós jog és a 

tagállamok közötti lojális együttműködés 

elvének maradéktalan betartását; 

71. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 

eleget a Szerződések őreként rá háruló 

feladatának, biztosítva az uniós jog és a 

tagállamok közötti lojális együttműködés 

elvének maradéktalan betartását; felhívja 

ezért a Bizottságot, hogy – lehetőség 

szerint egy kifejezett adóosztálynak a 

szolgálatainál történő létrehozásával – 

erősítse meg arra irányuló belső 

kapacitását, hogy a versenypolitika 

területén az állami támogatásokkal 

kapcsolatos, növekvő mennyiségű 

bejelentéssel, valamint az új adóztatás 

átláthatóságával kapcsolatos új 

intézkedések összehangolásából fakadó 

megnövekedett feladataival egyaránt 

foglalkozni tudjon; 

Or. en 

 

Módosítás  590 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

71 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 sajnálatosnak tartja, hogy az Európai 

Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker 

továbbra sem ismeri el a LuxLeaks által 

felfedett információk jelentőségét, minden 

bizonnyal a Nagyhercegség kormányában 

több mint tíz éven át betöltött szerepe 

miatt; 

Or. it 

 

Módosítás  591 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

71 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 71a. felhívja a Bizottságot, hogy mozdítsa 

elő a transzferárképzésre, valamint a 

csoporton belüli ügyletek esetében a 

hitelek és finanszírozási díjak árképzésére 

vonatkozó bevált gyakorlatokat annak 

érdekében, hogy azok feleljenek meg az 

aktuálisan érvényes piaci áraknak; 

Or. en 

 

Módosítás  592 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

71 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 71a. felhívja az uniós tagállamokat, hogy 

komolyan fontolják meg a korábbi 

luxemburgi pénzügyminiszter, az Európai 

Bizottság jelenlegi elnöke által arra 

vonatkozóan tett javaslatot, hogy a 

Tanácson belül hozzanak létre adóügyi 

bizottságot a Gazdasági és Pénzügyi 

Bizottságéval azonos alapszabállyal és 

képviselettel; 

Or. en 

 

Módosítás  593 

Alain Cadec 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

71 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 71a. felhívja a tagállamokat, hogy 
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bocsássanak a Bizottság rendelkezésére 

minden szükséges információt annak 

érdekében, hogy akadálytalanul be tudja 

tölteni a Szerződések őreként fennálló 

szerepét; 

Or. fr 

 

Módosítás  594 

Gerolf Annemans 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

alaposabban foglalkozzanak a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; 

Or. nl 

 

Módosítás  595 

Matt Carthy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

alaposabban foglalkozzanak a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart amellett, hogy a 

tagállamoknak a cégek közötti tisztességes 

verseny biztosítása érdekében javítaniuk 

és erősíteniük kell az országok és 

adóhatóságok közötti adminisztratív 

együttműködést; 

Or. en 

 

Módosítás  596 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

alaposabban foglalkozzanak a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóverseny káros, és az 

adókulcsok és szabályozási standardok 

tekintetében negatív versenyt eredményez, 

ezért következetes együttműködési kerettel 

kell felváltani; 
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fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

Or. en 

 

Módosítás  597 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

alaposabban foglalkozzanak a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében összehangoltan kell 

folynia; 

Or. en 

 

Módosítás  598 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

alaposabban foglalkozzanak a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; felhívja a tagállamokat, hogy 

biztosítsanak vállalkozásbarát környezetet, 

amelyet többek között gazdasági, pénzügyi 

és politikai stabilitás, valamint 

jogbiztonság és az adószabályok 

egyszerűsége jellemez, és a kellő időben 

valósítson meg növekedésbarát 

strukturális reformokat, adósság- és 

deficitcsökkentő politikákat, amelyek a 

vállalkozásbarát környezet szerves részét 

képezik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; ennek 

megfelelően felhívja a tagállamokat és a 

Bizottságot, hogy biztosítsák a kkv-k és a 

multinacionális vállalatok közötti egyenlő 

versenyfeltételek folyamatos fennállását; 

megjegyzi, hogy az európai szemesztert fel 

kellene használni a felelős adópolitikák 

előmozdítására, valamint hogy az éves 

növekedési felmérést és az 

országspecifikus ajánlásokat is fel lehetne 

használni olyan intézkedések ajánlására, 

amelyek az adórendszerek 

hatékonyságának növelésére és a 

hatékony adóbeszedés legjobb 

gyakorlatainak népszerűsítésére 

irányulnak; álláspontja szerint alaposan 

meg kell fontolni az adópolitikákkal 

kapcsolatos további mutatók felvételét a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába, 

viszont az adózással összefüggő, szóban 

forgó kérdéseket a részletes 

felülvizsgálatok keretében is lehetne 

vizsgálni azon országokban, ahol ilyen 

felülvizsgálatokra sor kerül; 

mindazonáltal hangsúlyozza a 

társaságiadó-beszedés ciklikus jellegét, 

ami szorosan kapcsolódik az általános 
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gazdasági ciklushoz; 

Or. en 

 

Módosítás  599 

Emmanuel Maurel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

alaposabban foglalkozzanak a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóügyi 

együttműködésnek a tagállamok közötti 

adóverseny fokozatos megszüntetését 

lehetővé tévő, egyértelmű szabályok 

keretében kell folynia; kéri, hogy az 

európai szemeszter keretében alaposabban 

foglalkozzanak a társasági adóval, ezen 

belül a káros adózási gyakorlatokkal és 

hatásukkal kapcsolatos kérdésekkel, 

tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; kéri 

különösen az adóigazgatások társasági 

adóhoz és adóellenőrzéshez kapcsolódó 

erőforrásainak szigorú nyomon követését; 

Or. fr 

 

Módosítás  600 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 



 

AM\1075014HU.doc 95/216 PE567.781v02-00 

 HU 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

alaposabban foglalkozzanak a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is a 

tagállamok hatáskörébe tartozik, amelyek 

azonban a közös piac szabályainak keretei 

között járnak el, ami azt vonja maga után, 

hogy a vállalkozások között a tisztességes 

versenyt biztosító szabályokra van 

szükség; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az államok közötti adóverseny káros, 

és végül negatív versenyt eredményez, 

miközben az Uniónak közös uniós 

társaságiadó-rendszer irányába kell 

elmozdulnia; felhívja a Bizottságot, hogy 

az európai szemeszter keretében 

foglalkozzon alaposabban a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyen fel idevágó mutatókat; 

Or. en 

 

Módosítás  601 

Bernd Lucke 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; 

tekintettel azok költségvetési 
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alaposabban foglalkozzanak a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére; 

Or. en 

 

Módosítás  602 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

alaposabban foglalkozzanak a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart ugyanakkor amellett, hogy 

az EU-n belüli és a harmadik országokkal 

való adóversenynek a belső piacon a cégek 

közötti tisztességes verseny garantálása 

érdekében egyértelmű szabályok keretében 

kell folynia; kéri, hogy az európai 

szemeszter keretében alaposabban 

foglalkozzanak a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel; 

Or. en 

 

Módosítás  603 

Brian Hayes 

 



 

AM\1075014HU.doc 97/216 PE567.781v02-00 

 HU 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

alaposabban foglalkozzanak a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

alaposabban foglalkozzanak az 

adókikerüléssel és a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

Or. en 

 

Módosítás  604 

Esther de Lange 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

alaposabban foglalkozzanak a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

72. hangsúlyozza, hogy adórendszerük 

kialakítása és társaságiadó-kulcsaik 

meghatározása továbbra is teljes mértékben 

a tagállamok hatáskörébe tartozik; kitart 

mindazonáltal amellett, hogy az EU-n 

belüli és a harmadik országokkal való 

adóversenynek a belső piacon a cégek 

közötti tisztességes verseny garantálása 

érdekében egyértelmű szabályok keretében 

kell folynia; kéri, hogy az európai 

szemeszter keretében alaposabban 

foglalkozzanak a társasági adóval, ezen 
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gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

belül a káros adózási gyakorlatokkal és 

hatásukkal kapcsolatos kérdésekkel, 

tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére; 

Or. en 

 

Módosítás  605 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

alaposabban foglalkozzanak a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

alaposabban foglalkozzanak a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, valamint az adókikerülésből 

és adócsalásból fakadó adóhiány 

mérésével, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére; 

Or. en 

 

Módosítás  606 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

alaposabban foglalkozzanak a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adószabályozásnak a 

belső piacon a cégek közötti tisztességes 

verseny garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

alaposabban foglalkozzanak a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

Or. en 

 

Módosítás  607 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

alaposabban foglalkozzanak a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

72. tudomásul veszi, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is a 

tagállamok hatáskörébe tartozik; kitart 

mindazonáltal amellett, hogy az EU-n 

belüli és a harmadik országokkal való 

adóversenynek a belső piacon a cégek 

közötti tisztességes verseny garantálása 

érdekében egyértelmű szabályok keretében 

kell folynia; kéri, hogy az európai 

szemeszter keretében alaposabban 

foglalkozzanak a társasági adóval, ezen 

belül a káros adózási gyakorlatokkal és 

hatásukkal kapcsolatos kérdésekkel, 
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kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

Or. en 

 

Módosítás  608 

Krišjānis Kariņš 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. hangsúlyozza, hogy társaságiadó-

kulcsaik meghatározása továbbra is teljes 

mértékben a tagállamok hatáskörébe 

tartozik; kitart mindazonáltal amellett, 

hogy az EU-n belüli és a harmadik 

országokkal való adóversenynek a belső 

piacon a cégek közötti tisztességes verseny 

garantálása érdekében egyértelmű 

szabályok keretében kell folynia; kéri, 

hogy az európai szemeszter keretében 

alaposabban foglalkozzanak a társasági 

adóval, ezen belül a káros adózási 

gyakorlatokkal és hatásukkal kapcsolatos 

kérdésekkel, tekintettel azok költségvetési 

fenntarthatóság biztosításában játszott 

kritikus szerepére, valamint hogy a 

makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén 

követendő eljárás eredménytáblájába 

vegyenek fel idevágó mutatókat; 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.) 

Or. en 

 

Módosítás  609 

Philippe De Backer 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 a bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 72a. e tekintetben felhívja a Bizottságot, 

hogy teremtse meg a megfelelő egyensúlyt 

a költségvetési és a gazdasági 

konvergencia között, felhívja továbbá a 

Bizottságot annak biztosítására, hogy a 

fellépések támogatják a növekedést, a 

beruházásokat és a munkahelyeket; 

Or. en 

 

Módosítás  610 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 az az álláspontja, hogy az adóinformációk 

átfogó, átlátható és eredményes cseréje és 

a közös konszolidált társaságiadó-alap 

alapvető előfeltételei egy olyan uniós 

szintű adórendszer megvalósításának, 

amely megfelel a belső piac alapelveinek 

és megőrzi azokat; hangsúlyozza, hogy az 

adóigazgatások feddhetetlensége iránti 

közbizalom megteremtése érdekében a 

tagállamoknak statisztikákat kell 

közzétenniük az automatikus 

információcseréről, a Bizottságnak pedig 

nyomon kell követnie ezeket a 

tevékenységeket; 

Or. en 

 

Módosítás  611 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 a bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 72a. felhívja a tagállamokat – különösen 

azokat, amelyek pénzügyi támogatást 

kapnak –, hogy hajtsanak végre 

strukturális reformokat, például növeljék 

adóbehajtási kapacitásukat és 

eredményességüket, küzdjenek az 

adócsalás ellen, és lépjenek fel az 

agresszív adótervezéssel szemben; 

Or. en 

 

Módosítás  612 

Georgios Kyrtsos 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 72a. úgy véli, hogy egy minimális 

tényleges adókulcs meghatározása 

biztosítékokkal szolgál az egészséges 

adóverseny tekintetében, mivel a 

tagállamok között e tekintetben fennálló 

jelentős különbségek lehetővé teszik a 

multinacionális vállalatok számára, hogy 

káros, agresszív adótervezéshez 

folyamodjanak; megjegyzi, hogy ez nem 

teremti meg az adókulcsok 

harmonizálásához szükséges feltételeket, 

mivel a tagállamoknak továbbra is 

jogukban áll a minimális szint feletti 

kulcsot megállapítani; rámutat arra, hogy 

a minimális tényleges adóztatás 

koncepciója a társasági adó kulcsának 

európai szintű megállapítására 

vonatkozik, amely jelenthet abszolút 

számot (pl. < 10%) vagy relatív értéket (az 

adott tagállamon belüli százalékos arány 

vagy a tagállami kulcsok átlaga), amely 

szint alatt nem folytatható káros 

adóverseny; 

Or. el 
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Módosítás  613 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje és a közös konszolidált 

társaságiadó-alap alapvető előfeltételei 

egy olyan uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  614 

Gerolf Annemans 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje és a közös konszolidált 

társaságiadó-alap alapvető előfeltételei 

egy olyan uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje jó dolog, hangsúlyozza 

ugyanakkor, hogy ez az információcsere 

nem eredményezheti egy egységes uniós 

szintű adórendszer kialakítását; 

Or. nl 

 

Módosítás  615 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje és a közös konszolidált 

társaságiadó-alap alapvető előfeltételei egy 

olyan uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje, a közös konszolidált 

társaságiadó-alap és a harmonizált 

adókulcs alapvető előfeltételei egy olyan 

uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

Or. en 

 

Módosítás  616 

Morten Messerschmidt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje és a közös konszolidált 

társaságiadó-alap alapvető előfeltételei egy 

olyan uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje és az önkéntes közös 

konszolidált társaságiadó-alap tekinthető 

egy olyan összehangoltabb uniós szintű 

adórendszer megvalósításának, amely 

megfelel a belső piac és az adózási 

kérdések feletti nemzeti szuverenitás 

alapelveinek és megőrzi azokat; 

Or. en 

 

Módosítás  617 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje és a közös konszolidált 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje alapvető előfeltétele 
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társaságiadó-alap alapvető előfeltételei 

egy olyan uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

egy olyan uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

Or. en 

 

Módosítás  618 

Marian Harkin 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje és a közös konszolidált 

társaságiadó-alap alapvető előfeltételei 

egy olyan uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje alapvető előfeltétele 

egy olyan uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

Or. en 

 

Módosítás  619 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje és a közös konszolidált 

társaságiadó-alap alapvető előfeltételei egy 

olyan uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

73. az az álláspontja, hogy többek között az 

adóinformációk többoldalú, átfogó, 

átlátható és eredményes automatikus 

cseréje, az információk országonkénti 

nyilvánosságra hozatala és a 

multinacionális vállalatok számára 

kötelező közös konszolidált társaságiadó-

alap alapvető előfeltételei egy olyan uniós 

szintű adórendszer megvalósításának, 

amely megfelel a belső piac alapelveinek 
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és megőrzi azokat; 

Or. en 

 

Módosítás  620 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje és a közös konszolidált 

társaságiadó-alap alapvető előfeltételei egy 

olyan uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk többoldalú, átfogó, 

átlátható és eredményes automatikus 

cseréje, az információk országonkénti 

nyilvánosságra hozatala és a közös 

konszolidált társaságiadó-alap alapvető 

előfeltételei egy olyan uniós szintű 

adórendszer megvalósításának, amely 

megfelel a belső piac alapelveinek és 

megőrzi azokat; 

Or. en 

 

Módosítás  621 

Esther de Lange 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje és a közös konszolidált 

társaságiadó-alap alapvető előfeltételei egy 

olyan uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje és a közös 

(konszolidált) társaságiadó-alap alapvető 

előfeltételei egy olyan uniós szintű 

adórendszer megvalósításának, amely 

megfelel a belső piac alapelveinek és 

megőrzi azokat; 

Or. en 

 



 

AM\1075014HU.doc 107/216 PE567.781v02-00 

 HU 

Módosítás  622 

Ulla Tørnæs 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje és a közös konszolidált 

társaságiadó-alap alapvető előfeltételei egy 

olyan uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje és a közös konszolidált 

társaságiadó-alap alapvető előfeltételei egy 

olyan uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

kiemeli, hogy a vállalkozások által 

szolgáltatott érzékeny kereskedelmi 

információkat védelemben kell részesíteni, 

és hogy az adatvédelmi előírásokat 

tiszteletben kell tartani; 

Or. en 

 

Módosítás  623 

Krišjānis Kariņš 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje és a közös konszolidált 

társaságiadó-alap alapvető előfeltételei egy 

olyan uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje és a méltányos közös 

konszolidált társaságiadó-alap alapvető 

előfeltételei egy olyan uniós szintű 

adórendszer megvalósításának, amely 

megfelel a belső piac alapelveinek és 

megőrzi azokat, és nem veszélyezteti a 

nemzeti jogszabályoknak és a 

szubszidiaritás elvének az érvényesülését; 

Or. en 
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Módosítás  624 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje és a közös konszolidált 

társaságiadó-alap alapvető előfeltételei egy 

olyan uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes automatikus cseréje és a 

közös konszolidált társaságiadó-alap 

alapvető előfeltételei egy uniós szintű 

méltányos adórendszer megvalósításának; 

Or. it 

 

Módosítás  625 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk átfogó, átlátható és 

eredményes cseréje és a közös konszolidált 

társaságiadó-alap alapvető előfeltételei egy 

olyan uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

73. az az álláspontja, hogy az 

adóinformációk automatikus, átfogó, 

átlátható és eredményes cseréje, amelynek 

során a tagállamok tájékoztatják az 

Európai Bizottságot és a magatartási 

kódexszel foglalkozó csoportot az 

adószabályaikkal kapcsolatban javasolt 

változásokról, és a közös konszolidált 

társaságiadó-alap alapvető előfeltételei egy 

olyan uniós szintű adórendszer 

megvalósításának, amely megfelel a belső 

piac alapelveinek és megőrzi azokat; 

Or. en 

 

Módosítás  626 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 73a. szorgalmazza további átfogó és 

független tudományos kutatások annak 

érdekében történő folytatását, hogy 

felmérjék az adórés és az agresszív 

adótervezésből fakadó bevételkiesés 

tényleges nagyságát annak érdekében, 

hogy pontosabban számszerűsítsék és 

megértsék a jelenséget, és a megfelelő 

szakpolitikai válaszok tervezése lehetővé 

váljon; 

Or. en 

 

Módosítás  627 

Frank Engel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

74. felkéri a tagállamokat és az uniós 

intézményeket, hogy – tekintettel a 

probléma összetettségére – hajtsanak végre 

különféle, egymást kiegészítő 

intézkedéscsomagokat a jelenlegi helyzet 

javítása érdekében, szem előtt tartva, hogy 

valamennyi érdekelt fél számára 

csökkenteni kell a komplexitást, és a 

vállalkozások és az adóigazgatások 

számára a megfeleléssel járó költségeket 

minimalizálni kell; hangsúlyozza ezért, 

hogy az adórendszerek egyszerűsítésének 

kell lennie az első lépésnek az arra irányuló 

igyekezet során, hogy egyértelmű helyzetet 

teremtsenek nemcsak a tagállamok, hanem 

a polgárok számára is, akik jelenleg ki 

vannak zárva az információcseréből; 

74. felkéri a tagállamokat és az uniós 

intézményeket, hogy – tekintettel a 

probléma összetettségére – hajtsanak végre 

különféle, egymást kiegészítő 

intézkedéscsomagokat a jelenlegi helyzet 

javítása érdekében, szem előtt tartva, hogy 

valamennyi érdekelt fél számára 

csökkenteni kell a komplexitást, és a 

vállalkozások és az adóigazgatások 

számára a megfeleléssel járó költségeket 

minimalizálni kell; hangsúlyozza ezért, 

hogy az adórendszerek egyszerűsítésének 

kell lennie az első lépésnek az arra irányuló 

igyekezet során, hogy egyértelmű helyzetet 

teremtsenek a tagállamok számára; 

Or. fr 
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Módosítás  628 

Andreas Schwab 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

74. felkéri a tagállamokat és az uniós 

intézményeket, hogy – tekintettel a 

probléma összetettségére – hajtsanak végre 

különféle, egymást kiegészítő 

intézkedéscsomagokat a jelenlegi helyzet 

javítása érdekében, szem előtt tartva, hogy 

valamennyi érdekelt fél számára 

csökkenteni kell a komplexitást, és a 

vállalkozások és az adóigazgatások 

számára a megfeleléssel járó költségeket 

minimalizálni kell; hangsúlyozza ezért, 

hogy az adórendszerek egyszerűsítésének 

kell lennie az első lépésnek az arra irányuló 

igyekezet során, hogy egyértelmű helyzetet 

teremtsenek nemcsak a tagállamok, 

hanem a polgárok számára is, akik 

jelenleg ki vannak zárva az 

információcseréből; 

74. felkéri a tagállamokat és az uniós 

intézményeket, hogy – tekintettel a 

probléma összetettségére – hajtsanak végre 

különféle, egymást kiegészítő 

intézkedéscsomagokat a jelenlegi helyzet 

javítása érdekében, szem előtt tartva, hogy 

valamennyi érdekelt fél számára 

csökkenteni kell a komplexitást, és a 

vállalkozások és az adóigazgatások 

számára a megfeleléssel járó költségeket 

minimalizálni kell; hangsúlyozza ezért, 

hogy az adórendszerek egyszerűsítésének 

kell lennie az első lépésnek az arra irányuló 

igyekezet során, hogy egyértelmű helyzetet 

teremtsenek; 

 (Az átláthatóság növelésének uniós szinten 

az üzemi és üzleti tikok védelmének 

biztosítása mellett kell történnie.) 

Or. de 

 

Módosítás  629 

Marian Harkin 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

74. felkéri a tagállamokat és az uniós 

intézményeket, hogy – tekintettel a 

probléma összetettségére – hajtsanak 

végre különféle, egymást kiegészítő 

intézkedéscsomagokat a jelenlegi helyzet 

74. felkéri a tagállamokat és az uniós 

intézményeket, hogy – tekintettel a 

probléma összetettségére és a jelenlegi 

helyzet javítása érdekében –, szem előtt 

tartva, hogy valamennyi érdekelt fél 
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javítása érdekében, szem előtt tartva, hogy 

valamennyi érdekelt fél számára 

csökkenteni kell a komplexitást, és a 

vállalkozások és az adóigazgatások 

számára a megfeleléssel járó költségeket 

minimalizálni kell; hangsúlyozza ezért, 

hogy az adórendszerek egyszerűsítésének 

kell lennie az első lépésnek az arra irányuló 

igyekezet során, hogy egyértelmű helyzetet 

teremtsenek nemcsak a tagállamok, hanem 

a polgárok számára is, akik jelenleg ki 

vannak zárva az információcseréből; 

számára csökkenteni kell a komplexitást, 

és a vállalkozások és az adóigazgatások 

számára a megfeleléssel járó költségeket 

minimalizálni kell; hangsúlyozza ezért, 

hogy az adórendszerek egyszerűsítésének 

kell lennie az első lépésnek az arra irányuló 

igyekezet során, hogy egyértelmű helyzetet 

teremtsenek nemcsak a tagállamok, hanem 

a polgárok számára is, akik jelenleg ki 

vannak zárva az információcseréből; 

Or. en 

 

Módosítás  630 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 74a. felhívja a figyelmet a vállalati 

magatartási kódexek és a vállalatok 

társadalmi felelősségvállalására 

vonatkozó politikák fontosságára az 

agresszív adótervezés elleni küzdelem 

terén; úgy véli, hogy az ezzel kapcsolatos 

bevált gyakorlatok alkalmazását elő kell 

segíteni, és a meglévő magatartási 

kódexeket szükség esetén erősíteni kell;  

Or. en 

 

Módosítás  631 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 b bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 74b. kitart amellett, hogy az adót azokban 

az országokban kell megfizetni, ahol a 

tényleges gazdasági tevékenységet végzik 

és ahol az értékteremtés vagy – közvetett 

adózás esetén – a fogyasztás történik; 

Or. en 

 

Módosítás  632 

Sirpa Pietikäinen 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 74a. felhívja a Bizottságot, hogy teljes 

körűen használja ki az EU hatáskörébe 

tartozó hatályos jogszabályokat, 

foglalkozzon az adókikerüléssel, 

adócsalással, agresszív adótervezéssel és 

más káros adózási gyakorlatokkal 

kapcsolatos kérdésekkel; e tekintetben 

szorgalmazza az agresszív adótervezés 

mint a pénzmosás alapbűncselekménye 

fogalmának és az e fogalom körébe 

tartozó cselekményeknek a 

meghatározását a pénzmosás elleni 

irányelvben (COM/2013/045); 

Or. en 

 

Módosítás  633 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 a bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 74a. arra kéri az Európai Bizottságot, 

hogy vonja vissza a 2014. április 9-i 

irányelvjavaslatot ((2014) 212), amelynek 

célja, hogy megkönnyítse postafiókcégek 

online bejegyeztetés útján történő 

alapítását; 

Or. en 

 

Módosítás  634 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 74b. szorgalmazza a kamat- és 

jogdíjfizetésekről szóló irányelv sürgős 

reformját, amely lehetővé teszi a 

jogdíjbevételek után fizetendő forrásadók 

körének szélesítését, valamint az 

adóalapra és a minimum-adómértékre 

vonatkozó szakasz beépítését annak 

biztosítása érdekében, hogy a 

multinacionális vállalatcsoportokat ne 

ösztönözzék a szellemi tulajdon alacsony 

adómértékű országokban működő 

leányvállalatokhoz való áttelepítésére; 

Or. en 

 

Módosítás  635 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 c bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 74c. felhívja a Bizottságot, hogy 

tapasztalati úton folytassa annak 

vizsgálatát, hogy a vállalatcsoporton 

belüli nyereség-átcsoportosítás elleni 

küzdelem eszközeként korlátozható-e a 

kapcsolt vállalkozásoknak kifizetett 

jogdíjak társaságiadó-alapból való 

levonása; 

Or. en 

 

Módosítás  636 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 d bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 74d. felhívja a Bizottságot, hogy folytassa 

annak vizsgálatát, hogy az adójogalkotók 

bevezethetnek-e visszamenőleges hatályú 

árkorrekciós rendelkezéseket azzal a 

céllal, hogy kezeljék az immateriális javak 

értékelésével kapcsolatos 

bizonytalanságból fakadó kérdéseket; 

Or. en 

 

Módosítás  637 

Gunnar Hökmark 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

törölve 
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adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy komolyan 

mérlegeljék ezeknek a cégeknek az 

átláthatósági nyilvántartásból való 

kitiltását; 

Or. en 

 

Módosítás  638 

Ashley Fox 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy komolyan 

mérlegeljék ezeknek a cégeknek az 

átláthatósági nyilvántartásból való 

kitiltását; 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; 

Or. en 

 

Módosítás  639 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy komolyan 

mérlegeljék ezeknek a cégeknek az 

átláthatósági nyilvántartásból való 

kitiltását; 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; 

Or. en 
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Módosítás  640 

Morten Messerschmidt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy komolyan 

mérlegeljék ezeknek a cégeknek az 

átláthatósági nyilvántartásból való 

kitiltását; 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; 

Or. en 

 

Módosítás  641 

Bernd Lucke 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy komolyan 

mérlegeljék ezeknek a cégeknek az 

átláthatósági nyilvántartásból való 

kitiltását; 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; 

Or. en 

 

Módosítás  642 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy komolyan 

mérlegeljék ezeknek a cégeknek az 

átláthatósági nyilvántartásból való 

kitiltását; 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; úgy véli, hogy ez a helyzet 

elfogadhatatlan és súlyosan sérti az 

Európai Parlament és az általa képviselt 

polgárok méltóságát; ajánlja ezért, hogy 

tegyenek megfelelő intézkedéseket annak 

megakadályozása érdekében, hogy e cégek 

kapcsolatba lépjenek az Európai 

Parlamenttel és a többi uniós 

intézménnyel, és első lépésként azonnali 

hatállyal rendeljék el ezeknek a 

társaságoknak az átláthatósági 

nyilvántartásból való kitiltását és vonják 

vissza az érdekképviseletüket ellátó 

személyek belépőkártyáját; azt kéri 

továbbá, hogy e cégeket tiltsák ki az 

európai jogalkotási folyamat részét képező 

nyilvános konzultációkból, valamint hogy 

e cégek ne vehessenek részt semmilyen 

európai közbeszerzési eljárásban és ne 

részesülhessenek közösségi 

finanszírozásban; 

Or. it 

 

Módosítás  643 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy komolyan 

mérlegeljék ezeknek a cégeknek az 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; üdvözli a Parlament arra 

vonatkozó döntését, hogy visszavonja ezek 
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átláthatósági nyilvántartásból való 

kitiltását; 
képviselőinek parlamenti belépőjét; 

ajánlja, hogy minden szükséges lépést 

tegyenek meg annak érdekében, hogy 

ezeket a cégeket az átláthatósági 

nyilvántartásból is tiltsák ki; 

Or. en 

 

Módosítás  644 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy komolyan 

mérlegeljék ezeknek a cégeknek az 

átláthatósági nyilvántartásból való 

kitiltását; 

75. elítéli, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy vonják meg 

e cégek parlamenti belépőjét, és komolyan 

mérlegeljék ezeknek a cégeknek az 

átláthatósági nyilvántartásból való kitiltását 

arra való hivatkozással, hogy megsértik az 

átláthatósági nyilvántartásról szóló 

intézményközi megállapodás III. 

mellékletében foglalt magatartási kódex f) 

pontját; felszólítja a Bizottságot, hogy 

sürgősen erősítse meg a szóban forgó 

magatartási kódexet, hogy lehetővé váljon 

az uniós intézményeknél lobbizó, de az 

uniós döntéshozatal vagy a közérdek 

szempontjából lényeges kérdésekkel 

kapcsolatban velük nem teljesen 

együttműködő szervezetek 

szankcionálása; emellett sajnálatát fejezi 

ki a tagállamok, a Tanács és részben a 

Bizottság lagymatag együttműködése (sőt 

egyes esetekben egyenesen az 

együttműködés hiánya) miatt – annak 

ellenére, hogy nyilvános retorikájukban 

ennek épp ellenkezőjét mutatják;  

Or. en 
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Módosítás  645 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy komolyan 

mérlegeljék ezeknek a cégeknek az 

átláthatósági nyilvántartásból való 

kitiltását; 

75. emlékeztet arra, hogy 18 

multinacionális vállalatot – köztük 

ismertebb és a társadalmi 

felelősségvállalás terén tevékeny 

vállalatokat – meghívtak, hogy a 

nemzetközi adótervezési ügyeket 

megvitassák a bizottsággal; megjegyzi, 

hogy ezek közül néhány vállalatot az 

Európai Bizottság jelenleg vizsgál; 

sajnálja, hogy többszöri meghívás ellenére 

e multinacionális vállalatok közül csupán 

négy egyezett bele, hogy megjelenjen a 

bizottság előtt1; ezért azt kéri, hogy a többi 

14 céget1a tiltsák ki az átláthatósági 

nyilvántartásból, és az Európai Parlament 

kezelje őket nem együttműködő 

szervezetekként; 

 __________________ 

 1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc és Total 

S.A. 

 1a Amazon.co.uk Ltd, Amazon S.a.r.l, 

Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank 

Group, Coca-Cola Company, Facebook, 

Fiat Chrystler Automobiles, Google, 

HSBC Bank plc, IKEA, Mc Donald's 

Corporation, Philip Morris, Walmart, 

Walt Disney Company. 

Or. en 

 

Módosítás  646 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy komolyan 

mérlegeljék ezeknek a cégeknek az 

átláthatósági nyilvántartásból való 

kitiltását; 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy az illetékes 

hatóságok vegyék fontolóra az érintett 

vállalatok parlamenti belépőjének 

megvonását, és komolyan mérlegeljék az 

átláthatósági nyilvántartásban szereplő 

szervezetek számára a magatartási 

kódexben1 megállapított 

kötelezettségeknek – az Európai 

Parlament bizottságaival és más politikai 

testületekkel való együttműködés 

függvényében történő – frissítését; 

 __________________ 

 1 Az átláthatósági nyilvántartásról szóló 

2014-es intézményközi megállapodás 3. 

mellékletében szereplő magatartási kódex 

Or. en 

 

Módosítás  647 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy komolyan 

mérlegeljék ezeknek a cégeknek az 

átláthatósági nyilvántartásból való 

kitiltását; 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ezért szükségesnek tartja az 

Európai Unió politikáinak kialakításában 

és végrehajtásában közreműködő 

szervezetekre és személyekre vonatkozó 

átláthatósági nyilvántartás létrehozásáról 

szóló, az Európai Parlament és a 

Bizottság közötti intézményközi 

megállapodás felülvizsgálatát a cselekvési 

keretnek az átláthatósági nyilvántartásban 
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szereplő, de az Európai Parlament 

információkérésére a pozitív választ 

megtagadó szervezetek esetében történő 

meghatározása érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás  648 

Bernard Monot 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy komolyan 

mérlegeljék ezeknek a cégeknek az 

átláthatósági nyilvántartásból való 

kitiltását; 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; felhívja az uniós 

intézményeket, hogy legalább két évig ne 

engedélyezzék e vállalatok 

érdekképviselői, illetve vezetői számára az 

épületeikbe való belépést; 

Or. fr 

 

Módosítás  649 

Tibor Szanyi 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy komolyan 

mérlegeljék ezeknek a cégeknek az 

átláthatósági nyilvántartásból való 

kitiltását; 

75. sajnálja és elfogadhatatlannak tartja, 

hogy az ismételt felkérések ellenére több 

multinacionális vállalat nem élt a 

lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy komolyan 

mérlegeljék ezeknek a cégeknek az 

átláthatósági nyilvántartásból való 

kitiltását; 
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Or. hu 

 

Módosítás  650 

Marian Harkin 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy komolyan 

mérlegeljék ezeknek a cégeknek az 

átláthatósági nyilvántartásból való 

kitiltását; 

75. sajnálja, hogy az ismételt felkérések 

ellenére több multinacionális vállalat nem 

élt a lehetőséggel, hogy a nemzetközi 

adótervezési ügyeket a bizottsággal 

megvitassa; ajánlja ezért, hogy – 

figyelemmel arra, hogy megtagadják az 

együttműködést az Európai Parlament 

egyik hivatalos bizottságával – komolyan 

mérlegeljék ezeknek a cégeknek az 

átláthatósági nyilvántartásból egy időre 

való kitiltását; 

Or. en 

 

Módosítás  651 

Sirpa Pietikäinen 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 75a. szorgalmazza a pénzügyi 

intézményeknek a káros adózási 

gyakorlatok támogatásában játszott 

szerepe vizsgálatát;  

Or. en 

 

Módosítás  652 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 75a. figyelemmel arra, hogy jelenleg a 

Parlamentnek nincs parlamenti vizsgálati 

hatásköre, felhívja a Bizottságot és az 

Európai Tanácsot, hogy lépjenek előre az 

Európai Parlament vizsgálati jogkörének 

gyakorlására vonatkozó részletes 

rendelkezésekről szóló, 2009/2212(INL) 

európai parlamenti rendeletjavaslat 

jóváhagyásával kapcsolatban annak 

érdekében, hogy az Európai Parlamentet 

a vizsgálati jogának gyakorlásához 

elengedhetetlen, valódi vizsgálati 

jogkörrel ruházzák fel; 

Or. en 

 

Módosítás  653 

Marian Harkin 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 75a. ösztönöz minden tagállamot, hogy 

csatlakozzanak az adójogszabályoknak a 

külföldi számlával rendelkező adóalanyok 

általi betartásáról szóló 2010-es 

törvényhez (The Foreign Account Tax 

Compliance Act – FATCA); 

Or. en 

 

Módosítás  654 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 alcím 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 A feltételes adómegállapítással 

kapcsolatos együttműködés és koordináció 

Az előzetes feltételes adómegállapítással 

kapcsolatos együttműködés és koordináció 

Or. en 

 

Módosítás  655 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. felhívja a Tanácsot, hogy 2015 végéig 

fogadja el a 2011/16/EU irányelvnek az 

adózás területére vonatkozó kötelező 

automatikus információcsere tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2015. 

márciusi jogalkotási javaslatot, amely 

közös keretet határoz meg a feltételes 

adómegállapításokra vonatkozó 

információk nyilvántartása és automatikus 

cseréje tekintetében, valamint olyan 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a Bizottság 

ténylegesen nyomon kövesse annak 

tagállamok általi végrehajtását; 

76. felhívja a Tanácsot, hogy 2015 végéig 

fogadja el az Európai Parlamentnek a 

részvényesek jogairól szóló, 2015. júliusi 

irányelvben található álláspontját, amely 

szerint a tagállamok minden kibocsátó 

hatóság számára előírják a feltételes 

adómegállapítások alapvető elemei és az 

azokkal kapcsolatos információk 

nyilvánosságra hozatalát tagállamok és 

olyan harmadik államok szerinti 

bontásban, amelyben az adott 

vállalkozásnak leányvállalata van; 

felhívja a Tanácsot, hogy hatalmazza fel a 

Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus útján meghatározza a 

közzététel formáját és tartalmát; felhívja a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 

megtakarítások adóztatásáról szóló uniós 

irányelv hatályon kívül helyezésével 
kerüljék el új joghézagok létrehozását; 

Or. en 

 

Módosítás  656 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. felhívja a Tanácsot, hogy 2015 végéig 

fogadja el a 2011/16/EU irányelvnek az 

adózás területére vonatkozó kötelező 

automatikus információcsere tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2015. 

márciusi jogalkotási javaslatot, amely 

közös keretet határoz meg a feltételes 

adómegállapításokra vonatkozó 

információk nyilvántartása és automatikus 

cseréje tekintetében, valamint olyan 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a Bizottság 

ténylegesen nyomon kövesse annak 

tagállamok általi végrehajtását; 

76. felhívja a Tanácsot, hogy 2015 végéig 

fogadja el a 2011/16/EU irányelvnek az 

adózás területére vonatkozó kötelező 

automatikus információcsere tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2015. 

márciusi jogalkotási javaslatot, amely 

közös keretet határoz meg a feltételes 

adómegállapításokra vonatkozó 

információk nyilvántartása és automatikus 

cseréje tekintetében, valamint olyan 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a Bizottság 

ténylegesen nyomon kövesse annak 

tagállamok általi végrehajtását; kitart 

amellett, hogy az adómegállapításokkal 

kapcsolatban kicserélt információkat a 

Bizottság központi adatbázisán keresztül 

kell nyilvánosságra hozni, és hogy a 

visszamenőleges információcserét 

valamennyi, az irányelv 

hatálybalépésének napján még aktív 

adómegállapításra ki kell terjeszteni; 

Or. en 

 

Módosítás  657 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. felhívja a Tanácsot, hogy 2015 végéig 

fogadja el a 2011/16/EU irányelvnek az 

adózás területére vonatkozó kötelező 

automatikus információcsere tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2015. 

márciusi jogalkotási javaslatot, amely 

közös keretet határoz meg a feltételes 

adómegállapításokra vonatkozó 

76. felhívja a Tanácsot, hogy 2015 végéig 

fogadja el a 2011/16/EU irányelvnek az 

adózás területére vonatkozó kötelező 

automatikus információcsere tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2015. 

márciusi jogalkotási javaslatot, amely 

közös keretet határoz meg a feltételes 

adómegállapításokra vonatkozó 
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információk nyilvántartása és automatikus 

cseréje tekintetében, valamint olyan 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a Bizottság 

ténylegesen nyomon kövesse annak 

tagállamok általi végrehajtását; 

információk nyilvántartása és automatikus 

cseréje tekintetében, valamint olyan 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a Bizottság 

ténylegesen nyomon kövesse annak 

tagállamok általi végrehajtását; 

hangsúlyozza, hogy az adómegállapítások 

valódi száma és a 28 különböző nyelvű és 

különféle közigazgatási eljárásokkal 

működő tagállam miatt a Bizottságnak és 

a tagállamoknak – annak érdekében, 

hogy az automatikus információcserét 

valóban hatékonnyá és hasznossá tegyék –

innovatív módszereket kell kidolgozniuk e 

sokféleség kezelésére; 

Or. en 

 

Módosítás  658 

Morten Messerschmidt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. felhívja a Tanácsot, hogy 2015 végéig 

fogadja el a 2011/16/EU irányelvnek az 

adózás területére vonatkozó kötelező 

automatikus információcsere tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2015. 

márciusi jogalkotási javaslatot, amely 

közös keretet határoz meg a feltételes 

adómegállapításokra vonatkozó 

információk nyilvántartása és automatikus 

cseréje tekintetében, valamint olyan 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a Bizottság 

ténylegesen nyomon kövesse annak 

tagállamok általi végrehajtását; 

76. felhívja a Tanácsot, hogy 2015 végéig 

fogadja el a 2011/16/EU irányelvnek az 

adózás területére vonatkozó kötelező 

automatikus információcsere tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2015. 

márciusi jogalkotási javaslatot, amely 

közös keretet határoz meg a feltételes 

adómegállapításokra vonatkozó 

információk nyilvántartása és automatikus 

cseréje tekintetében, valamint olyan 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a Bizottság 

ténylegesen nyomon kövesse annak 

tagállamok általi végrehajtását; 

hangsúlyozza, hogy a vállalatok által 

rendelkezésre bocsátott érzékeny 

kereskedelmi információkat védeni kell, a 

szélesebb értelemben vett adatvédelmi 

szabályokat pedig tiszteletben kell tartani; 

Or. en 
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Módosítás  659 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. felhívja a Tanácsot, hogy 2015 végéig 

fogadja el a 2011/16/EU irányelvnek az 

adózás területére vonatkozó kötelező 

automatikus információcsere tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2015. 

márciusi jogalkotási javaslatot, amely 

közös keretet határoz meg a feltételes 

adómegállapításokra vonatkozó 

információk nyilvántartása és automatikus 

cseréje tekintetében, valamint olyan 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a Bizottság 

ténylegesen nyomon kövesse annak 

tagállamok általi végrehajtását; 

76. felhívja a Tanácsot, hogy 2015 végéig 

fogadja el a 2011/16/EU irányelvnek az 

adózás területére vonatkozó kötelező 

automatikus információcsere tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2015. 

márciusi jogalkotási javaslatot, 

hangsúlyozza, hogy a vállalatok által 

rendelkezésre bocsátott érzékeny 

kereskedelmi információkat védeni kell, a 

szélesebb értelemben vett adatvédelmi 

szabályokat pedig tiszteletben kell tartani, 

amely közös keretet határoz meg a 

feltételes adómegállapításokra vonatkozó 

információk nyilvántartása és automatikus 

cseréje tekintetében, valamint olyan 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a Bizottság 

ténylegesen nyomon kövesse annak 

tagállamok általi végrehajtását; 

Or. en 

 

Módosítás  660 

Petr Ježek 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. felhívja a Tanácsot, hogy 2015 végéig 

fogadja el a 2011/16/EU irányelvnek az 

adózás területére vonatkozó kötelező 

automatikus információcsere tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2015. 

márciusi jogalkotási javaslatot, amely 

közös keretet határoz meg a feltételes 

76. felhívja a Tanácsot, hogy 2015 végéig 

fogadja el a 2011/16/EU irányelvnek az 

adózás területére vonatkozó kötelező 

automatikus információcsere tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2015. 

márciusi jogalkotási javaslatot, amely 

közös keretet határoz meg a feltételes 
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adómegállapításokra vonatkozó 

információk nyilvántartása és automatikus 

cseréje tekintetében, valamint olyan 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a Bizottság 

ténylegesen nyomon kövesse annak 

tagállamok általi végrehajtását; 

adómegállapításokra vonatkozó 

információk nyilvántartása és automatikus 

cseréje tekintetében, valamint olyan 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a Bizottság 

ténylegesen nyomon kövesse annak 

tagállamok általi végrehajtását; e 

tekintetben emlékeztet annak 

fontosságára, hogy a Bizottságnak 

hozzáférést biztosítsanak a tagállamok 

között kicserélt információkhoz, hogy az 

intézmény biztosíthassa, hogy az 

adómegállapítások nincsenek negatív 

hatással a belső piacra; 

Or. en 

 

Módosítás  661 

Markus Ferber 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. felhívja a Tanácsot, hogy 2015 végéig 

fogadja el a 2011/16/EU irányelvnek az 

adózás területére vonatkozó kötelező 

automatikus információcsere tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2015. 

márciusi jogalkotási javaslatot, amely 

közös keretet határoz meg a feltételes 

adómegállapításokra vonatkozó 

információk nyilvántartása és automatikus 

cseréje tekintetében, valamint olyan 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a Bizottság 

ténylegesen nyomon kövesse annak 

tagállamok általi végrehajtását; 

76. felhívja a Tanácsot, hogy 2015 végéig 

fogadja el a 2011/16/EU irányelvnek az 

adózás területére vonatkozó kötelező 

automatikus információcsere tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2015. 

márciusi jogalkotási javaslatot, amely 

közös keretet határoz meg a feltételes 

adómegállapításokra vonatkozó 

információk nyilvántartása és automatikus 

cseréje tekintetében, valamint olyan 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a Bizottság 

ténylegesen nyomon kövesse annak 

tagállamok általi végrehajtását; felhívja a 

Tanácsot, hogy megfelelően vegye 

figyelembe az Európai Parlament erről a 

jogalkotási javaslatról szóló véleményét; 

Or. de 
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Módosítás  662 

Petr Ježek 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

76 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 76a. üdvözli a Bizottságnak egy olyan 

biztonságos központi adatbázis 

kifejlesztésére irányuló javaslatát, ahol az 

ezen irányelv keretében közölt 

információk rögzíthetők, és felhívja a 

Bizottságot, hogy hajtsa végre javaslatát, 

azaz – kellő figyelmet fordítva az 

átláthatóság erősítésére – tegyen közzé 

éves jelentést, amely összefoglalja a 

jövőbeli biztonságos központi 

adatbázisban tárolt főbb ügyeket, amely 

adatbázisnak legalább a következőket 

tartalmaznia kell: 

 – az adófizető és a csoport neve; 

 – a feltételes adómegállapítási határozat 

által érintett kérdések ismertetése; 

 – az előzetes árképzési megállapodás 

megítéléséhez alkalmazott kritériumok 

ismertetése; 

 – a várhatóan leginkább érintett 

tagállam(ok) megjelölése; 

 – a (természetes személyeken kívül) 

várhatóan érintett bármely más adózó 

megjelölése. 

 Ennek során a Bizottságnak kellő 

figyelmet kell fordítania az üzleti 

titoktartásra és az üzleti titokra;  

Or. en 

 

Módosítás  663 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. felkéri a tagállamokat, hogy új globális 

követelményként minden nemzetközi 

fórumon támogassák az adóigazgatások 

közötti automatikus információcserét; 

felkéri különösen a Bizottságot, az OECD-t 

és a G20-csoportot, hogy egy inkluzív 

globális folyamaton belül a legmegfelelőbb 

és legeredményesebb eszközökkel 

mozdítsák ezt elő; 

77. felhívja a tagállamokat, hogy új 

globális követelményként minden 

nemzetközi fórumon támogassák az 

adóigazgatások közötti automatikus 

információcserét; felkéri különösen a 

Bizottságot, az OECD-t és a G20-

csoportot, hogy egy inkluzív globális 

folyamaton belül a legmegfelelőbb és 

legeredményesebb eszközökkel, valamint 

olyan rugalmas eszközökkel mozdítsák ezt 

elő, mint például a kölcsönösséget kizáró 

időszakok, amelyek célja annak 

biztosítása, hogy a fejlődő országok a 

kezdetektől fogva részt tudjanak venni 

ezen új követelmény végrehajtásában; 

sürgeti a tagállamokat, hogy nemzeti 

végrehajtási jogszabályaikban 

gondoskodjanak arról, hogy az 

automatikus információcsere keretében a 

beszámolási kötelezettség szándékos 

megsértése vagy az adatok 

szándékosságból eredő valótlan 

bejelentése bűncselekmény legyen; sürgeti 

a tagállamokat, hogy kötelezzék belföldi 

pénzintézeteiket arra, hogy az 

információgyűjtési folyamat 

eredményességének fokozása, valamint 

annak érdekében, hogy az automatikus 

információcsere során kiküszöböljék a 

nemkívánatos és kontraproduktív 

kétértelműséget, a kezdetektől fogva 

azonosítsák valamennyi számlatulajdonos 

székhelyét; sürgeti a tagállamokat és a 

Bizottságot, hogy az adócsalási rendszerek 

kiküszöbölése céljából illesszék be a 

végrehajtási rendeletbe – amelyen a 

Bizottság a komitológiai eljárás keretében 

jelenleg dolgozik –, továbbá határozzák is 

meg az automatikus információcserére 

vonatkozó, tagállamonkénti bontásban 

megadott átfogó, nyilvános statisztikák 

közlésének követelményét a működés első 

évétől kezdődően, beleértve egy 

összefoglaló statisztikát a 2013 és 2015 
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közötti évekre vonatkozóan; 

Or. en 

 

Módosítás  664 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. felkéri a tagállamokat, hogy új globális 

követelményként minden nemzetközi 

fórumon támogassák az adóigazgatások 

közötti automatikus információcserét; 

felkéri különösen a Bizottságot, az OECD-t 

és a G20-csoportot, hogy egy inkluzív 

globális folyamaton belül a legmegfelelőbb 

és legeredményesebb eszközökkel 

mozdítsák ezt elő; 

77. felkéri a tagállamokat, hogy új globális 

követelményként minden nemzetközi 

fórumon támogassák az adóigazgatások 

közötti automatikus információcserét; 

felkéri különösen a Bizottságot, az OECD-t 

és a G20-csoportot, hogy egy inkluzív 

globális folyamaton belül a legmegfelelőbb 

és legeredményesebb eszközökkel 

mozdítsák ezt elő; ajánlja, hogy az 

adómegállapításokkal kapcsolatos 

információkat vegyék fel az automatikus 

információcserére vonatkozó globális 

követelmények közé, és hogy ezen 

információk legyenek nyilvánosan 

hozzáférhetők; ragaszkodik ahhoz, hogy 

lépéseket tegyenek annak biztosítására, 

hogy az automatikus információcsere 

valóban globálissá és ezáltal hatékonnyá 

váljon annak révén, hogy a fejlődő 

országoknak kezdeti időszakot 

biztosítanak, amikor az információcsere 

nem kölcsönös alapon történik, miközben 

támogatják arra irányuló erőfeszítéseiket, 

hogy az automatikus információcserében 

való teljes körű részvételükhöz szükséges 

kapacitást kiépítsék; 

Or. en 

 

Módosítás  665 

Krišjānis Kariņš 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. felkéri a tagállamokat, hogy új globális 

követelményként minden nemzetközi 

fórumon támogassák az adóigazgatások 

közötti automatikus információcserét; 

felkéri különösen a Bizottságot, az OECD-t 

és a G20-csoportot, hogy egy inkluzív 

globális folyamaton belül a legmegfelelőbb 

és legeredményesebb eszközökkel 

mozdítsák ezt elő; 

77. felkéri a tagállamokat, hogy új globális 

követelményként minden nemzetközi 

fórumon támogassák az adóigazgatások 

közötti automatikus információcserét; 

felkéri különösen a Bizottságot, az OECD-t 

és a G20-csoportot, hogy egy inkluzív 

globális folyamaton belül a legmegfelelőbb 

és legeredményesebb eszközökkel 

mozdítsák ezt elő; hangsúlyozza, hogy az 

EU-n belüli információcsere uniós szintű 

központi nyilvántartáson keresztül is 

történhetne, amelyhez a Bizottság és az 

illetékes hatóságok férhetnének hozzá; 

Or. en 

 

Módosítás  666 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. felkéri a tagállamokat, hogy új globális 

követelményként minden nemzetközi 

fórumon támogassák az adóigazgatások 

közötti automatikus információcserét; 

felkéri különösen a Bizottságot, az OECD-t 

és a G20-csoportot, hogy egy inkluzív 

globális folyamaton belül a legmegfelelőbb 

és legeredményesebb eszközökkel 

mozdítsák ezt elő; 

77. felkéri a tagállamokat, hogy új globális 

követelményként minden nemzetközi 

fórumon támogassák az adóigazgatások 

közötti automatikus információcserét, kellő 

tekintettel az érzékeny kereskedelmi 

információkra, továbbá az adatvédelmi 

előírások maradéktalan tiszteletben 

tartása mellett; felkéri különösen a 

Bizottságot, az OECD-t és a G20-

csoportot, hogy egy inkluzív globális 

folyamaton belül a legmegfelelőbb és 

legeredményesebb eszközökkel mozdítsák 

ezt elő; 

Or. en 
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Módosítás  667 

Brian Hayes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. felkéri a tagállamokat, hogy új globális 

követelményként minden nemzetközi 

fórumon támogassák az adóigazgatások 

közötti automatikus információcserét; 

felkéri különösen a Bizottságot, az OECD-t 

és a G20-csoportot, hogy egy inkluzív 

globális folyamaton belül a legmegfelelőbb 

és legeredményesebb eszközökkel 

mozdítsák ezt elő; 

77. felkéri a tagállamokat, hogy új globális 

követelményként minden nemzetközi 

fórumon támogassák az adóigazgatások 

közötti automatikus információcserét; 

felkéri különösen a Bizottságot, az OECD-t 

és a G20-csoportot, hogy egy inkluzív 

globális folyamaton belül a legmegfelelőbb 

és legeredményesebb eszközökkel 

mozdítsák ezt elő; úgy véli, hogy az 

adójogszabályoknak a külföldi számlával 

rendelkező adóalanyok általi betartásáról 

szóló törvényt (The Foreign Account Tax 

Compliance Act – FATCA) el kellene 

ismerni az adóinformációk közlésére 

vonatkozó új, igényes nemzetközi 

normaként; 

Or. en 

 

Módosítás  668 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Georgios 

Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. felkéri a tagállamokat, hogy új globális 

követelményként minden nemzetközi 

fórumon támogassák az adóigazgatások 

közötti automatikus információcserét; 

felkéri különösen a Bizottságot, az OECD-t 

és a G20-csoportot, hogy egy inkluzív 

globális folyamaton belül a legmegfelelőbb 

és legeredményesebb eszközökkel 

mozdítsák ezt elő; 

77. felkéri a tagállamokat, hogy új globális 

követelményként minden nemzetközi 

fórumon támogassák az adóigazgatások 

közötti automatikus információcserét; 

felkéri különösen a Bizottságot, az OECD-t 

és a G20-csoportot, hogy egy inkluzív 

globális folyamaton belül a legmegfelelőbb 

és legeredményesebb eszközökkel 

mozdítsák ezt elő; az automatikus 

információcsere hatékonysága érdekében 

szorgalmazza közös európai 
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adóazonosítószám-rendszer létrehozását; 

Or. en 

 

Módosítás  669 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. felkéri a tagállamokat, hogy új globális 

követelményként minden nemzetközi 

fórumon támogassák az adóigazgatások 

közötti automatikus információcserét; 

felkéri különösen a Bizottságot, az OECD-t 

és a G20-csoportot, hogy egy inkluzív 

globális folyamaton belül a legmegfelelőbb 

és legeredményesebb eszközökkel 

mozdítsák ezt elő; 

77. felkéri a tagállamokat, hogy új globális 

követelményként minden nemzetközi 

fórumon támogassák az adóigazgatások 

közötti automatikus információcserét; 

felkéri különösen a Bizottságot, az OECD-t 

és a G20-csoportot, hogy egy inkluzív 

globális folyamaton belül a legmegfelelőbb 

és legeredményesebb eszközökkel 

mozdítsák ezt elő; ilyen például az 

adóügyi közigazgatási együttműködésről 

szóló egyezmény; 

Or. en 

 

Módosítás  670 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

77 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 77a. sürgeti a tagállamokat, hogy 

kötelezzék belföldi pénzintézeteiket arra, 

hogy az információgyűjtési folyamat 

eredményességének fokozása, valamint 

annak érdekében, hogy az automatikus 

információcsere során kiküszöböljék a 

nemkívánatos és kontraproduktív 

kétértelműséget, a kezdetektől fogva 

azonosítsák valamennyi számlatulajdonos 

székhelyét; sürgeti továbbá a tagállamokat 

és a Bizottságot, hogy az adócsalási 



 

AM\1075014HU.doc 135/216 PE567.781v02-00 

 HU 

rendszerek kiküszöbölése céljából illesszék 

be a végrehajtási rendeletbe – amelyen a 

Bizottság a komitológiai eljárás keretében 

jelenleg dolgozik –, továbbá határozzák is 

meg az automatikus információcserére 

vonatkozó, tagállamonkénti bontásban 

megadott átfogó, nyilvános statisztikák 

közlésének követelményét a működés első 

évétől kezdődően, beleértve egy 

összefoglaló statisztikát a 2013 és 2015 

közötti évekre vonatkozóan; 

Or. en 

 

Módosítás  671 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. felkéri a tagállamokat annak 

figyelembevételére, hogy minden, 

határokon átnyúló jellegű feltételes 

adómegállapítást, különösen ha az 

transzferárképzést is magában foglal, 

valamennyi érintett országgal 

együttműködésben kell meghatározni, 

hogy a vonatkozó információkat ezek 

között automatikusan ki kell cserélni, és 

hogy közösen kell végrehajtani az 

adókikerülés és az EU-n belüli adóalap-

erózió csökkentésére irányuló mindenfajta 

nemzeti intézkedést, kellően figyelembe 

véve a FISCALIS 2020 program révén 

szerzett tapasztalatokat; megismétli azt az 

álláspontját, miszerint valamennyi olyan 

feltételes adómegállapítás alapvető elemeit, 

amely más tagállamokra is hatással van, 

nemcsak meg kell osztani az 

adóigazgatások és a Bizottság között, 

hanem be is kell mutatni a 

multinacionális vállalatok országonkénti 

beszámolóiban; 

78. felkéri a tagállamokat annak 

figyelembevételére, hogy a határokon 

átnyúló feltételes adómegállapításokra 

vonatkozó információkat automatikusan ki 

kell cserélni a nemzeti adóigazgatások és a 

Bizottság között; hangsúlyozza, hogy 

valamennyi olyan feltételes 

adómegállapítás alapvető elemeit, amely 

más tagállamokra is hatással van, meg kell 

osztani az érintett adóigazgatások és a 

Bizottság között; 

Or. en 
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Módosítás  672 

Markus Ferber 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. felkéri a tagállamokat annak 

figyelembevételére, hogy minden, 

határokon átnyúló jellegű feltételes 

adómegállapítást, különösen ha az 

transzferárképzést is magában foglal, 

valamennyi érintett országgal 

együttműködésben kell meghatározni, 

hogy a vonatkozó információkat ezek 

között automatikusan ki kell cserélni, és 

hogy közösen kell végrehajtani az 

adókikerülés és az EU-n belüli adóalap-

erózió csökkentésére irányuló mindenfajta 

nemzeti intézkedést, kellően figyelembe 

véve a FISCALIS 2020 program révén 

szerzett tapasztalatokat; megismétli azt az 

álláspontját, miszerint valamennyi olyan 

feltételes adómegállapítás alapvető 

elemeit, amely más tagállamokra is 

hatással van, nemcsak meg kell osztani az 

adóigazgatások és a Bizottság között, 

hanem be is kell mutatni a 

multinacionális vállalatok országonkénti 

beszámolóiban; 

78. felkéri a tagállamokat annak 

figyelembevételére, hogy minden, 

határokon átnyúló jellegű feltételes 

adómegállapítást, különösen ha az 

transzferárképzést is magában foglal, 

valamennyi érintett országgal 

együttműködésben kell meghatározni, 

hogy a vonatkozó információkat ezek 

között automatikusan, teljes körűen és 

haladéktalanul ki kell cserélni, és hogy 

közösen kell végrehajtani az adókikerülés 

és az EU-n belüli adóalap-erózió 

csökkentésére irányuló mindenfajta 

nemzeti intézkedést, kellően figyelembe 

véve a FISCALIS 2020 program révén 

szerzett tapasztalatokat; 

Or. de 

 

Módosítás  673 

Tom Vandenkendelaere 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. felkéri a tagállamokat annak 

figyelembevételére, hogy minden, 

határokon átnyúló jellegű feltételes 

78. felkéri a tagállamokat annak 

figyelembevételére, hogy minden, 

határokon átnyúló jellegű feltételes 
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adómegállapítást, különösen ha az 

transzferárképzést is magában foglal, 

valamennyi érintett országgal 

együttműködésben kell meghatározni, 

hogy a vonatkozó információkat ezek 

között automatikusan ki kell cserélni, és 

hogy közösen kell végrehajtani az 

adókikerülés és az EU-n belüli adóalap-

erózió csökkentésére irányuló mindenfajta 

nemzeti intézkedést, kellően figyelembe 

véve a FISCALIS 2020 program révén 

szerzett tapasztalatokat; megismétli azt az 

álláspontját, miszerint valamennyi olyan 

feltételes adómegállapítás alapvető elemeit, 

amely más tagállamokra is hatással van, 

nemcsak meg kell osztani az 

adóigazgatások és a Bizottság között, 

hanem be is kell mutatni a 

multinacionális vállalatok országonkénti 

beszámolóiban; 

adómegállapítást, különösen ha az 

transzferárképzést is magában foglal, 

valamennyi érintett országgal 

együttműködésben kell meghatározni, 

hogy a vonatkozó információkat ezek 

között automatikusan ki kell cserélni, és 

hogy közösen kell végrehajtani az 

adókikerülés és az EU-n belüli adóalap-

erózió csökkentésére irányuló mindenfajta 

nemzeti intézkedést, kellően figyelembe 

véve a FISCALIS 2020 program révén 

szerzett tapasztalatokat; megismétli azt az 

álláspontját, miszerint valamennyi olyan 

feltételes adómegállapítás alapvető elemeit, 

amely más tagállamokra is hatással van, 

meg kell osztani az adóigazgatások és a 

Bizottság között; 

Or. en 

 

Módosítás  674 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. felkéri a tagállamokat annak 

figyelembevételére, hogy minden, 

határokon átnyúló jellegű feltételes 

adómegállapítást, különösen ha az 

transzferárképzést is magában foglal, 

valamennyi érintett országgal 

együttműködésben kell meghatározni, 

hogy a vonatkozó információkat ezek 

között automatikusan ki kell cserélni, és 

hogy közösen kell végrehajtani az 

adókikerülés és az EU-n belüli adóalap-

erózió csökkentésére irányuló mindenfajta 

nemzeti intézkedést, kellően figyelembe 

véve a FISCALIS 2020 program révén 

78. felszólítja a tagállamokat annak 

figyelembevételére, hogy minden, 

határokon átnyúló jellegű feltételes 

adómegállapítást, különösen ha az 

transzferárképzést is magában foglal, 

valamennyi érintett ország 

adóigazgatásával együttműködésben kell 

meghatározni, hogy a vonatkozó 

információkat ezek között automatikusan 

ki kell cserélni, és hogy közösen kell 

végrehajtani az adókikerülés és az EU-n 

belüli adóalap-erózió csökkentésére 

irányuló mindenfajta nemzeti intézkedést, 

kellően figyelembe véve a FISCALIS 
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szerzett tapasztalatokat; megismétli azt az 

álláspontját, miszerint valamennyi olyan 

feltételes adómegállapítás alapvető elemeit, 

amely más tagállamokra is hatással van, 

nemcsak meg kell osztani az 

adóigazgatások és a Bizottság között, 

hanem be is kell mutatni a multinacionális 

vállalatok országonkénti beszámolóiban; 

2020 program révén szerzett 

tapasztalatokat; megismétli azt az 

álláspontját, miszerint valamennyi olyan 

feltételes adómegállapítás alapvető elemeit, 

amely más tagállamokra is hatással van, 

nemcsak meg kell osztani az 

adóigazgatások és a Bizottság között, 

hanem be is kell mutatni a multinacionális 

vállalatok országonkénti nyilvános 

beszámolóiban; 

Or. en 

 

Módosítás  675 

Luděk Niedermayer 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. felkéri a tagállamokat annak 

figyelembevételére, hogy minden, 

határokon átnyúló jellegű feltételes 

adómegállapítást, különösen ha az 

transzferárképzést is magában foglal, 

valamennyi érintett országgal 

együttműködésben kell meghatározni, 

hogy a vonatkozó információkat ezek 

között automatikusan ki kell cserélni, és 

hogy közösen kell végrehajtani az 

adókikerülés és az EU-n belüli adóalap-

erózió csökkentésére irányuló mindenfajta 

nemzeti intézkedést, kellően figyelembe 

véve a FISCALIS 2020 program révén 

szerzett tapasztalatokat; megismétli azt az 

álláspontját, miszerint valamennyi olyan 

feltételes adómegállapítás alapvető elemeit, 

amely más tagállamokra is hatással van, 

nemcsak meg kell osztani az 

adóigazgatások és a Bizottság között, 

hanem be is kell mutatni a multinacionális 

vállalatok országonkénti beszámolóiban; 

78. felkéri a tagállamokat annak 

figyelembevételére, hogy minden, 

határokon átnyúló jellegű feltételes 

adómegállapításnak, különösen ha az 

transzferárképzést is magában foglal, más 

országok adóbevételeire vonatkozó 

adómegállapítás hatását is figyelembe kell 

vennie, hogy a vonatkozó információkat 

ezek között automatikusan ki kell cserélni, 

és hogy közösen kell végrehajtani az 

adókikerülés és az EU-n belüli adóalap-

erózió csökkentésére irányuló mindenfajta 

nemzeti intézkedést, kellően figyelembe 

véve a FISCALIS 2020 program révén 

szerzett tapasztalatokat; megismétli azt az 

álláspontját, miszerint valamennyi olyan 

feltételes adómegállapítás alapvető elemeit, 

amely más tagállamokra is hatással van, 

nemcsak meg kell osztani az 

adóigazgatások és a Bizottság között, 

hanem a nagyközönség számára is 

átláthatóbbá kell tenni; 

Or. en 
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Módosítás  676 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. felkéri a tagállamokat annak 

figyelembevételére, hogy minden, 

határokon átnyúló jellegű feltételes 

adómegállapítást, különösen ha az 

transzferárképzést is magában foglal, 

valamennyi érintett országgal 

együttműködésben kell meghatározni, 

hogy a vonatkozó információkat ezek 

között automatikusan ki kell cserélni, és 

hogy közösen kell végrehajtani az 

adókikerülés és az EU-n belüli adóalap-

erózió csökkentésére irányuló mindenfajta 

nemzeti intézkedést, kellően figyelembe 

véve a FISCALIS 2020 program révén 

szerzett tapasztalatokat; megismétli azt az 

álláspontját, miszerint valamennyi olyan 

feltételes adómegállapítás alapvető elemeit, 

amely más tagállamokra is hatással van, 

nemcsak meg kell osztani az 

adóigazgatások és a Bizottság között, 

hanem be is kell mutatni a multinacionális 

vállalatok országonkénti beszámolóiban; 

78. felkéri a tagállamokat annak 

figyelembevételére, hogy minden, 

határokon átnyúló jellegű feltételes 

adómegállapítást, különösen ha az 

transzferárképzést is magában foglal, 

valamennyi érintett országgal 

együttműködésben kell meghatározni, 

hogy a vonatkozó információkat ezek 

között automatikusan ki kell cserélni, és 

hogy közösen kell végrehajtani az 

adókikerülés és az EU-n belüli adóalap-

erózió csökkentésére irányuló mindenfajta 

nemzeti intézkedést, kellően figyelembe 

véve a FISCALIS 2020 program révén 

szerzett tapasztalatokat; megismétli azt az 

álláspontját, miszerint valamennyi olyan 

feltételes adómegállapítás alapvető elemeit, 

amely más tagállamokra is hatással van, 

nemcsak meg kell osztani az 

adóigazgatások és a Bizottság között, 

hanem be is kell mutatni a multinacionális 

vállalatok országonkénti nyilvános 

beszámolóiban; 

Or. en 

 

Módosítás  677 

Morten Messerschmidt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. felkéri a tagállamokat annak 

figyelembevételére, hogy minden, 

határokon átnyúló jellegű feltételes 

adómegállapítást, különösen ha az 

transzferárképzést is magában foglal, 

78. felkéri a tagállamokat annak 

figyelembevételére, hogy minden, 

határokon átnyúló jellegű feltételes 

adómegállapítást, különösen ha az 

transzferárképzést is magában foglal, 
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valamennyi érintett országgal 

együttműködésben kell meghatározni, 

hogy a vonatkozó információkat ezek 

között automatikusan ki kell cserélni, és 

hogy közösen kell végrehajtani az 

adókikerülés és az EU-n belüli adóalap-

erózió csökkentésére irányuló mindenfajta 

nemzeti intézkedést, kellően figyelembe 

véve a FISCALIS 2020 program révén 

szerzett tapasztalatokat; megismétli azt az 

álláspontját, miszerint valamennyi olyan 

feltételes adómegállapítás alapvető elemeit, 

amely más tagállamokra is hatással van, 

nemcsak meg kell osztani az 

adóigazgatások és a Bizottság között, 

hanem be is kell mutatni a multinacionális 

vállalatok országonkénti beszámolóiban; 

valamennyi érintett országgal 

együttműködésben kell meghatározni, 

hogy a vonatkozó információkat ezek 

között automatikusan ki kell cserélni, és 

hogy közösen kell végrehajtani az 

adókikerülés és az EU-n belüli adóalap-

erózió csökkentésére irányuló mindenfajta 

nemzeti intézkedést, kellően figyelembe 

véve a FISCALIS 2020 program révén 

szerzett tapasztalatokat; megismétli azt az 

álláspontját, miszerint valamennyi olyan 

feltételes adómegállapítás alapvető elemeit, 

amely más tagállamokra is hatással van, 

nemcsak meg kell osztani az 

adóigazgatások és a Bizottság között, 

hanem be is kell mutatni a multinacionális 

vállalatok országonkénti beszámolóiban; 

hangsúlyozza, hogy a vállalkozások által 

rendelkezésre bocsátott érzékeny 

kereskedelmi információkat védeni kell, a 

szélesebb értelemben vett adatvédelmi 

szabályokat pedig tiszteletben kell tartani; 

Or. en 

 

Módosítás  678 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. felkéri a tagállamokat annak 

figyelembevételére, hogy minden, 

határokon átnyúló jellegű feltételes 

adómegállapítást, különösen ha az 

transzferárképzést is magában foglal, 

valamennyi érintett országgal 

együttműködésben kell meghatározni, 

hogy a vonatkozó információkat ezek 

között automatikusan ki kell cserélni, és 

hogy közösen kell végrehajtani az 

adókikerülés és az EU-n belüli adóalap-

erózió csökkentésére irányuló mindenfajta 

nemzeti intézkedést, kellően figyelembe 

78. arra kéri a tagállamokat, hogy vegyék 

figyelembe, hogy minden, határokon 

átnyúló jellegű feltételes adómegállapítást, 

különösen ha az transzferárképzést is 

magában foglal, valamennyi érintett 

országgal együtt kell meghatározni, hogy a 

vonatkozó információkat ezek között 

automatikusan ki kell cserélni, és hogy 

közösen kell végrehajtani az adókikerülés 

és az EU-n belüli adóalap-erózió 

csökkentésére irányuló mindenfajta 

nemzeti intézkedést, kellően figyelembe 

véve a FISCALIS 2020 program révén 
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véve a FISCALIS 2020 program révén 

szerzett tapasztalatokat; megismétli azt az 

álláspontját, miszerint valamennyi olyan 

feltételes adómegállapítás alapvető 

elemeit, amely más tagállamokra is 

hatással van, nemcsak meg kell osztani az 

adóigazgatások és a Bizottság között, 

hanem be is kell mutatni a multinacionális 

vállalatok országonkénti beszámolóiban; 

szerzett tapasztalatokat; megismétli, hogy 

valamennyi olyan feltételes 

adómegállapításra vonatkozó információt, 

amely más tagállamokra is hatással van, 

nemcsak meg kell osztani az 

adóigazgatások és a Bizottság között, 

hanem be is kell mutatni a multinacionális 

vállalatok országonkénti beszámolóiban; 

Or. en 

 

Módosítás  679 

Barbara Kappel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

az automatikus információcsere 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy 

olyan klíringrendszert kér, amelyen 

keresztül uniós szinten átvilágítják a 

feltételes adómegállapításokat annak 

ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra; 

ezenfelül egy olyan keretet kér, amely 

eredményesen ellenőrzi az automatikus 

információcsere végrehajtását; 

Or. de 

 

Módosítás  680 

Luděk Niedermayer 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

az automatikus információcsere 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy 

olyan klíringrendszert kér, amelyen 

keresztül uniós szinten átvilágítják a 

feltételes adómegállapításokat annak 

ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

az automatikus információcsere 

végrehajtását; 

Or. en 

 

Módosítás  681 

Andreas Schwab 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

az automatikus információcsere 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy 

olyan klíringrendszert kér, amelyen 

keresztül uniós szinten átvilágítják a 

feltételes adómegállapításokat annak 

ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi releváns feltételes 

adómegállapításra való kiterjesztését; 

ezenfelül egy olyan keretet kér, amely 

eredményesen ellenőrzi az automatikus 

információcsere végrehajtását; 

 (Jelenleg nem valósítható meg egy olyan 

klíringrendszer, amelyen keresztül uniós 

szinten átvilágítják a feltételes 
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adómegállapításokat annak ellenőrzése 

céljából, hogy azok más tagállamokra 

káros hatást gyakorolnak-e, mivel az 

Európai Bizottságnak nincs adóhatósági 

hatásköre.) 

Or. de 

 

Módosítás  682 

Markus Ferber 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

az automatikus információcsere 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy 

olyan klíringrendszert kér, amelyen 

keresztül uniós szinten átvilágítják a 

feltételes adómegállapításokat annak 

ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; kéri, hogy 2016. 

december 31-ig hozzanak létre egy 

biztonságos központi nyilvántartást, amely 

megkönnyíti az érintett adóhatóságok 

közötti információcserét; 

 (A jelentéstervezet hozzáigazítása a 

2011/16/EU irányelvnek az adózás 

területére vonatkozó kötelező automatikus 

információcsere tekintetében történő 

módosításáról szóló irányelvre vonatkozó 

javaslatról szóló véleményhez (2015/0068 

(CNS)).) 

Or. de 

 

Módosítás  683 

Krišjānis Kariņš 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

az automatikus információcsere 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy 

olyan klíringrendszert kér, amelyen 

keresztül uniós szinten átvilágítják a 

feltételes adómegállapításokat annak 

ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését uniós szintű központi 

nyilvántartás formájában, amelyhez a 

Bizottság és az illetékes hatóságok 

férnének hozzá; 

Or. en 

 

Módosítás  684 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

az automatikus információcsere 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy 

olyan klíringrendszert kér, amelyen 

keresztül uniós szinten átvilágítják a 

feltételes adómegállapításokat annak 

ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra; és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; hangsúlyozza azonban, 

hogy mindezt úgy kell kivitelezni, hogy a 

nagy tömegű összegyűjtött információ ne 

akadályozza a valóban problematikus 

esetek észlelését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely lehetővé teszi az 

automatikus információcsere eredményes 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy 

olyan biztonságos központi adatbázis 
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üzemeltetését, ahol a feltételes 

adómegállapításokkal kapcsolatban a 

tagállamok által rendelkezésre bocsátott 

információkat rögzítik és tárolják; 

határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy 

kulcsfontosságú a Bizottság bevonása a 

feltételes adómegállapításokkal 

kapcsolatos adatok gyűjtésének és 

elemzésének folyamatába; 

Or. en 

 

Módosítás  685 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

az automatikus információcsere 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy 

olyan klíringrendszert kér, amelyen 

keresztül uniós szinten átvilágítják a 

feltételes adómegállapításokat annak 

ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és 

felhívja a Bizottságot, hogy készítsen 

javaslatot az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztésére; felhívja a 

tagállamokat, hogy írják elő a lejárat 

nélküli vagy hosszú ideig érvényes 

feltételes adómegállapításaik rendszeres 

felülvizsgálatát, különösen azt 

ellenőrizzék, hogy a transzferár-

számítások során megfelelő 

teljesítménymutatókat használnak-e; 

felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson egy 

olyan keretet, amely eredményesen 

ellenőrzi az automatikus információcsere 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy 

olyan klíringrendszert, amelyen keresztül a 

Bizottság uniós szinten átvilágítja a 

feltételes adómegállapításokat annak 

ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 
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Or. en 

 

Módosítás  686 

Bernd Lucke 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

az automatikus információcsere 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy 

olyan klíringrendszert kér, amelyen 

keresztül uniós szinten átvilágítják a 

feltételes adómegállapításokat annak 

ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

az automatikus információcsere 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy – 

lehetőleg független – adózási versennyel 

foglalkozó ügynökséget kér, amelyen 

keresztül uniós szinten átvilágítják a 

feltételes adómegállapításokat annak 

ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 

Or. en 

 

Módosítás  687 

Tom Vandenkendelaere 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi, tagállami kormányzat vagy 

adóhatóság, illetve azok bármely területi 

vagy közigazgatási alegysége – köztük a 
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az automatikus információcsere 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy 

olyan klíringrendszert kér, amelyen 

keresztül uniós szinten átvilágítják a 

feltételes adómegállapításokat annak 

ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 

helyi hatóságok – által vagy nevében 

kibocsátott feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését, függetlenül attól, hogy 

az adott feltételes adómegállapítás 

hivatalos, nem hivatalos, jogilag kötelező 

erejű-e vagy sem, továbbá a kkv-ra 

vonatkozó küszöbérték alkalmazása 

nélkül; ezenfelül olyan központi szerepet 

kér a Bizottság számára a feltételes 

adómegállapításokkal kapcsolatos 

információk cseréje terén, ami lehetővé 

teszi, hogy a Bizottság eredményesen 

ellenőrizze és értékelje az automatikus 

információcsere végrehajtását és 

alkalmazását; felkéri a Bizottságot annak 

tanulmányozására, hogy hosszabb távon 

megvalósítható és kívánatos lenne-e egy 

olyan klíringrendszer létrehozása, 

amelyen keresztül uniós szinten 

szisztematikusan átvilágítják a feltételes 

adómegállapítások gyakorlatát abból a 

szempontból, hogy azok más tagállamokra 

káros hatást gyakorolnak-e; 

Or. en 

 

Módosítás  688 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

az automatikus információcsere 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy 

olyan klíringrendszert kér, amelyen 

keresztül uniós szinten átvilágítják a 

feltételes adómegállapításokat annak 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra; egy 

olyan keretet kér, amely eredményesen 

ellenőrzi az automatikus információcsere 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy 

olyan klíringrendszert kér, amelyen 

keresztül uniós szinten átvilágítják a 

feltételes adómegállapításokat annak 

ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 
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ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 

Or. en 

 

Módosítás  689 

Emmanuel Maurel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

az automatikus információcsere 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy 

olyan klíringrendszert kér, amelyen 

keresztül uniós szinten átvilágítják a 

feltételes adómegállapításokat annak 

ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

az automatikus információcsere 

végrehajtását, 2020-ra pedig egy olyan 

klíringrendszert szorgalmaz, amelyen 

keresztül uniós szinten átvilágítják a 

feltételes adómegállapításokat annak 

ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 

Or. fr 

 

Módosítás  690 

Ulla Tørnæs 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 
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való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

az automatikus információcsere 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy 

olyan klíringrendszert kér, amelyen 

keresztül uniós szinten átvilágítják a 

feltételes adómegállapításokat annak 

ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 

való kiterjesztését – kellő tekintettel az 

érzékeny kereskedelmi információk 

védelmére, és az adatvédelmi előírások 

maradéktalan tiszteletben tartása mellett; 

ezenfelül egy olyan keretet kér, amely 

eredményesen ellenőrzi az automatikus 

információcsere végrehajtását, hosszabb 

távon pedig egy olyan klíringrendszert kér, 

amelyen keresztül uniós szinten 

átvilágítják a feltételes 

adómegállapításokat annak ellenőrzése 

céljából, hogy azok más tagállamokra 

káros hatást gyakorolnak-e; 

Or. en 

 

Módosítás  691 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

az automatikus információcsere 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy 

olyan klíringrendszert kér, amelyen 

keresztül uniós szinten átvilágítják a 

feltételes adómegállapításokat annak 

ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely – például megfelelő 

szankciókon keresztül – eredményesen 

ellenőrzi és biztosítja az automatikus 

információcsere végrehajtását, hosszabb 

távon pedig egy olyan klíringrendszert kér, 

amelyen keresztül uniós szinten 

átvilágítják a feltételes 

adómegállapításokat annak ellenőrzése 

céljából, hogy azok más tagállamokra 

káros hatást gyakorolnak-e; 

Or. en 
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Módosítás  692 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

az automatikus információcsere 

végrehajtását, hosszabb távon pedig egy 

olyan klíringrendszert kér, amelyen 

keresztül uniós szinten átvilágítják a 

feltételes adómegállapításokat annak 

ellenőrzése céljából, hogy azok más 

tagállamokra káros hatást gyakorolnak-e; 

79. ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy 

nemcsak a határokon átnyúló, hanem a 

nemzeti feltételes adómegállapítások is 

hatással lehetnek más tagállamokra, és kéri 

ezért az automatikus információcsere 

valamennyi feltételes adómegállapításra 

való kiterjesztését; ezenfelül egy olyan 

keretet kér, amely eredményesen ellenőrzi 

az automatikus információcsere 

végrehajtását; biztosítja statisztikák 

gyűjtését és közzétételét azon 

információkból, amelyek kicserélésére sor 

kerül; hosszabb távon pedig egy olyan 

klíringrendszert kér, amelyen keresztül 

uniós szinten átvilágítják a feltételes 

adómegállapításokat annak ellenőrzése 

céljából, hogy azok más tagállamokra 

káros hatást gyakorolnak-e; 

Or. en 

 

Módosítás  693 

Markus Ferber 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 79a. annak érdekében, hogy növelje a 

polgárok számára az átláthatóságot, a 

Bizottságnak éves jelentést kell 

közzétennie, amely összefoglalja a 

biztonságos központi adattárban szereplő 

fő eseteket; ennek során a Bizottságnak 

figyelembe kell vennie a jogsegélyről szóló 

irányelv cikkeiben a titoktartásról rögzített 

rendelkezéseket; 
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 (A jelentéstervezet hozzáigazítása a 

2011/16/EU irányelvnek az adózás 

területére vonatkozó kötelező automatikus 

információcsere tekintetében történő 

módosításáról szóló irányelvre vonatkozó 

javaslatról szóló véleményhez (2015/0068 

(CNS)).) 

Or. de 

 

Módosítás  694 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

79 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 79a. rámutat, hogy a feltételes 

adómegállapításokkal kapcsolatos 

információk közzétételére vonatkozó 

kérések nem lehetnek károsak a 

kereskedelmi érdekekre, és a közzétételnek 

az üzleti titoktartásnak teljes mértékben 

megfelelő módon kell történnie; e 

tekintetben aggályát fejezi ki amiatt, hogy 

az egyedi ügyekre vonatkozó adatok 

anonimizálhatók-e olyan módon, ami 

valóban lehetetlenné teszi a versenytársak 

számára az érintett vállalat azonosítását; 

felhívja a figyelmet annak kockázatára, 

hogy az egyes cégek által használt 

technikákra vonatkozó túlzottan részletes 

információk közzététele ösztönzőleg 

hathat más vállalatokra, amikor új 

adótrükközési stratégiákat tervelnek ki; 

ezért azt a változatot támogatja, hogy a 

feltételes adómegállapításokra vonatkozó 

információkat összesített vagy rövidített 

formában tegyék közzé; 

Or. en 
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Módosítás  695 

Markus Ferber 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

80. felhívja a Bizottságot, hogy mérlegelje 

a feltételes adómegállapítások 

tekintetében egy közös uniós szintű keret 

létrehozását, amely közös kritériumokat 

tartalmaz, amelyek különösen a 

következők: 

törölve 

– az arra vonatkozó követelmény, hogy 

azokat átfogó elemzés alapján kell 

meghatározni, valamennyi érintett fél és 

ország bevonásával; 

 

– azok vagy teljes egészében, vagy 

egyszerűsített formában történő, nyilvános 

közzététele, a titoktartási követelmények 

maradéktalan tiszteletben tartása mellett; 

 

– egyenlő bánásmód és elérhetőség 

valamennyi adófizető számára; 

 

– a mérlegelési lehetőség hiánya és a 

mögöttes adórendelkezéseknek való 

maradéktalan megfelelés; 

 

Or. de 

 

Módosítás  696 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés – bevezető rész 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

80. felhívja a Bizottságot, hogy mérlegelje 

a feltételes adómegállapítások tekintetében 

egy közös uniós szintű keret létrehozását, 

amely közös kritériumokat tartalmaz, 

amelyek különösen a következők: 

80. felhívja a Bizottságot, hogy minden 

rendelkezésre álló eszközzel segítse a 

feltételes adómegállapításoknak az 

adófizetők számára ismert jogi vagy 

adminisztratív kereten alapuló 
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gyakorlatait, és gátoljon meg mindenfajta 

informális adómegállapodást; felhívja a 

Bizottságot, hogy mérlegelje a feltételes 

adómegállapítások és a hozzájuk 

kapcsolódó eljárások tekintetében egy 

közös uniós szintű keret létrehozását, vagy 

ezzel egyenértékű intézkedések 

meghozatalát, azok megnevezésétől 

függetlenül; ennek a keretnek a feltételes 

adómegállapításokkal foglalkozó, 

iránymutatási és koordinációs 

jogkörökkel felruházott európai bizottság 

létrehozásával kell párosulnia, amely 

másodfokon elbírálná a feltételes 

adómegállapítás iránti kérelmeket; a 

feltételes adómegállapításokra vonatkozó 

közös kritériumok közé kell tartozniuk a 

következőknek: 

Or. en 

 

Módosítás  697 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés – bevezető rész 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

80. felhívja a Bizottságot, hogy mérlegelje 

a feltételes adómegállapítások tekintetében 

egy közös uniós szintű keret létrehozását, 

amely közös kritériumokat tartalmaz, 

amelyek különösen a következők: 

80. felhívja a Bizottságot, hogy mérlegelje 

a határokon átnyúló feltételes 

adómegállapítások tekintetében egy közös 

uniós szintű keret létrehozását, amely 

közös kritériumokat tartalmaz, amelyek 

különösen a következők: 

Or. en 

 

Módosítás  698 

Tom Vandenkendelaere 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés – bevezető rész 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

80. felhívja a Bizottságot, hogy mérlegelje 

a feltételes adómegállapítások 

tekintetében egy közös uniós szintű keret 

létrehozását, amely közös kritériumokat 

tartalmaz, amelyek különösen a 

következők: 

80. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 

javaslatot közös uniós keretre, amely 

megállapítja a feltételes 

adómegállapításokra vonatkozó általános 

eljárási követelményeket, például a 

következőket: 

Or. en 

 

Módosítás  699 

Luděk Niedermayer 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés – 1 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– az arra vonatkozó követelmény, hogy 

azokat átfogó elemzés alapján kell 

meghatározni, valamennyi érintett fél és 

ország bevonásával; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  700 

Tom Vandenkendelaere 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés – 1 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– az arra vonatkozó követelmény, hogy 

azokat átfogó elemzés alapján kell 

meghatározni, valamennyi érintett fél és 

ország bevonásával; 

– az arra vonatkozó követelmény, hogy 

azokat átfogó elemzés alapján kell 

meghatározni; 

Or. en 
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Módosítás  701 

Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, 

Romana Tomc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés – 1 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– az arra vonatkozó követelmény, hogy 

azokat átfogó elemzés alapján kell 

meghatározni, valamennyi érintett fél és 

ország bevonásával; 

– az arra vonatkozó követelmény, hogy 

azokat átfogó elemzés alapján kell 

meghatározni, valamennyi érintett fél és 

ország bevonásával, és erre vonatkozóan a 

kérelmezők nyilatkozatot nyújthatnának 

be kérelmük jogalapjáról és a kérelmüket 

alátámasztó indokokról, amely 

nyilatkozatot figyelembe lehetne venni; 

Or. en 

 

Módosítás  702 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés – 1 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– az arra vonatkozó követelmény, hogy 

azokat átfogó elemzés alapján kell 

meghatározni, valamennyi érintett fél és 

ország bevonásával; 

– az arra vonatkozó követelmény, hogy 

azokat átfogó elemzés – többek között a 

feltételes adómegállapítások más országok 

adóalapjára gyakorolt hatásainak 

elemzése – alapján kell meghatározni, 

valamennyi érintett fél és ország 

bevonásával; 

Or. en 

 

Módosítás  703 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés – 1 francia bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– az arra vonatkozó követelmény, hogy 

azokat átfogó elemzés alapján kell 

meghatározni, valamennyi érintett fél és 

ország bevonásával; 

– az arra vonatkozó követelmény, hogy 

azokat átfogó, a tovagyűrűző hatásokat is 

vizsgáló elemzés alapján kell 

meghatározni, valamennyi érintett fél és 

ország bevonásával; 

Or. en 

 

Módosítás  704 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– azok vagy teljes egészében, vagy 

egyszerűsített formában történő, nyilvános 

közzététele, a titoktartási követelmények 

maradéktalan tiszteletben tartása mellett; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  705 

Andreas Schwab 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– azok vagy teljes egészében, vagy 

egyszerűsített formában történő, nyilvános 

közzététele, a titoktartási követelmények 

maradéktalan tiszteletben tartása mellett; 

– a titoktartási követelmények 

maradéktalan tiszteletben tartása; 

Or. de 

 

Módosítás  706 

Tom Vandenkendelaere 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– azok vagy teljes egészében, vagy 

egyszerűsített formában történő, nyilvános 

közzététele, a titoktartási követelmények 

maradéktalan tiszteletben tartása mellett; 

– arra vonatkozó kötelezettség, hogy 

minden esetben a feltételes 

adómegállapítások anonimizált és 

összefoglalt verzióját teszik közzé, a 

titoktartási követelmények maradéktalan 

tiszteletben tartása mellett; 

Or. en 

 

Módosítás  707 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– azok vagy teljes egészében, vagy 

egyszerűsített formában történő, nyilvános 

közzététele, a titoktartási követelmények 

maradéktalan tiszteletben tartása mellett; 

– azok nyilvános közzététele, a titoktartási 

követelmények maradéktalan tiszteletben 

tartása mellett; 

Or. en 

 

Módosítás  708 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– azok vagy teljes egészében, vagy 

egyszerűsített formában történő, nyilvános 

közzététele, a titoktartási követelmények 

maradéktalan tiszteletben tartása mellett; 

– összesített vagy egyszerűsített formában 

történő, nyilvános közzététel, a titoktartási 

követelmények maradéktalan tiszteletben 

tartása mellett; 
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Or. en 

 

Módosítás  709 

Tom Vandenkendelaere 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – a feltételes adómegállapítások 

megadására, elutasítására és 

visszavonására vonatkozó kritériumok 

közzétételének kötelezettsége; 

Or. en 

 

Módosítás  710 

Tom Vandenkendelaere 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – az a követelmény, hogy a feltételes 

adómegállapításokra vonatkozó 

határozatokat legalább két (belső vagy 

külső) tisztviselőnek jóvá kell hagynia; 

Or. en 

 

Módosítás  711 

Evelyn Regner 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés – 4 a francia bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – az állami támogatásokra vonatkozó 

uniós jogszabályok előírásainak 

alkalmazása, mivel egyedül ezek az 
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eszközök alkalmasak arra, hogy 

megfelelően felvegyék a küzdelmet a 

multinacionális vállalatok számára vonzó, 

kiterjedt adókedvezményeket vagy 

adómentességet nyújtó közös gyakorlattal 

szemben; ezért munkacsoportot kell 

létrehozni a tiltott állami támogatások 

esetében az adó-visszatérítések és a 

kiegészítő adó-visszatérítések nyomon 

követésére; 

Or. en 

 

Módosítás  712 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 80a. felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy az adójogszabályok 

egyszerűsítésével és a feltételes 

adómegállapításokat szabályozó szigorúbb 

keret létrehozásával kapcsolatban 

elvégzett munkával összefüggésben és e 

munkán felül mérlegeljék olyan 

kérdésekből álló lista összeállítását, 

amelyek közigazgatási megállapodások 

alapján nem kezelhetők, viszont kizárólag 

jogszabályi úton rendezhetők; 

Or. en 

 

Módosítás  713 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Andreas 

Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 b bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 80b. szorgalmazza Unió-szerte 

adóügyekben a közigazgatási gyakorlatok 

fokozottabb harmonizálását; 

hangsúlyozza, hogy e harmonizációnak 

elsőbbséget kell biztosítani, ami a 

feltételes adómegállapítások megadására 

vonatkozó közös iránymutatásokkal is 

kezdődhet, de ennél tovább kell mennie, és 

referenciaértékhez viszonyításon 

(benchmarking) kell alapulnia, amelynek 

révén a bevált gyakorlatokat azonosítják 

és támogatják; 

Or. en 

 

Módosítás  714 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 80a. arra kéri a Bizottságot, hogy 

határozzon meg közös európai 

iránymutatásokat a szokásos piaci ár 

OECD-elvének alkalmazására, amelynek 

célja az uniós tagállami gyakorlatok 

összehangolása a transzferárképzés olyan 

módon való rögzítése érdekében, hogy a 

transzferárképzésről szóló 

megállapodások megkötésekor a nemzeti 

hatóságoknak eszköz legyen a kezében 

arra, hogy ne csak a hasonló 

tranzakciókat, hanem a hasonló 

vállalkozásokat is össze tudják 

hasonlítani; 

Or. en 
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Módosítás  715 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 80b. megjegyzi, hogy a jogsegély iránti 

megkeresések az igazságügyi szervek 

közötti kölcsönös jogsegély nem hatékony 

eszközei; felhívja a Bizottságot, hogy 

vegye fontolóra korszerű és fejlett uniós 

mechanizmusok létrehozását a határokon 

átnyúló adóbűncselekmények, a korrupció 

és a pénzmosás kivizsgálása és 

büntetőeljárás alá vonása terén 

megvalósuló igazgatási és igazságügyi 

együttműködésben; hangsúlyozza, hogy e 

mechanizmusoknak biztonságos, 

megbízható és gyors kommunikációt kell 

biztosítaniuk az igazságügyi hatóságok 

között, és hogy az együttműködés 

hiányának szankció kiszabását kell maga 

után vonnia; 

Or. en 

 

Módosítás  716 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 80a. úgy véli, hogy a méltányos és 

hatékony adórendszerhez megfelelő szintű 

átláthatóságra és bizalmas kezelésre van 

szükség; ennélfogva meggyőződése, hogy 

a tagállami adóhatóságoknak és adott 

esetben a Bizottságnak bármely jogi aktus 

és/vagy feltételes adómegállapítás végső 

kedvezményezettjeivel kapcsolatos 

információkhoz hozzáféréssel kell 

rendelkeznie; 
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Or. en 

 

Módosítás  717 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 80b. felszólítja a Bizottságot, hogy egyes 

konkrét jogi aktusok végső 

kedvezményezettjeinek megállapításához 

használja fel többek között a pénzügyi 

rendszereknek a pénzmosás, valamint 

terrorizmus finanszírozása céljára való 

felhasználásának megelőzéséről szóló 

2015/849/EU irányelvet, amely az 

„adóbűncselekményeket” is a tágabb 

értelemben vett „bűncselekmények” közé 

sorolja; 

Or. en 

 

Módosítás  718 

Emmanuel Maurel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 80a. kéri a Bizottságot, hogy hozzon létre 

a Bizottságon belül nyilvános központi 

nyilvántartást valamennyi, a társasági 

adót érintő törvényi mentességről, 

kedvezményről és adójóváírásról, 

tagállamonként értékelve azok számszerű 

költségvetési hatását; 

Or. fr 
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Módosítás  719 

Brian Hayes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 alcím 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Közös konszolidált társaságiadó-alap 

(KKTA) 

Közös társaságiadó-alap 

Or. en 

 

Módosítás  720 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 

2015. június 17-én javasolt cselekvési 

tervet, amelynek célja az EU-ban az 

adókikerülés kezelése és a méltányos és 

hatékony társasági adózás előmozdítása; 

felhívja a Bizottságot, hogy az egész EU-

ra kiterjedő kötelező közös konszolidált 

társaságiadó-alap (KKTA) gyors 

létrehozása érdekében gyorsítsa fel a 

jogalkotási módosítások előterjesztését, 

amely nemcsak a kedvezményes 

rendszerek és a nemzeti adórendszerek 

közötti eltérések problémáját oldaná meg, 

hanem az európai szinten adóalap-

erózióhoz vezető legtöbb problémát 

(különösen a transzferárképzési 

problémákat) is; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  721 

Matt Carthy 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 2015. június 17-

én javasolt cselekvési tervet, amelynek 

célja az EU-ban az adókikerülés kezelése 

és a méltányos és hatékony társasági 

adózás előmozdítása; felhívja a 

Bizottságot, hogy az egész EU-ra kiterjedő 

kötelező közös konszolidált társaságiadó-

alap (KKTA) gyors létrehozása érdekében 

gyorsítsa fel a jogalkotási módosítások 

előterjesztését, amely nemcsak a 

kedvezményes rendszerek és a nemzeti 

adórendszerek közötti eltérések 

problémáját oldaná meg, hanem az 

európai szinten adóalap-erózióhoz vezető 

legtöbb problémát (különösen a 

transzferárképzési problémákat) is; 

81. kinyilvánítja, hogy támogatja a 

Bizottság által a 2015. június 17-én 

javasolt cselekvési tervben 

megfogalmazott szándékot, amely az EU-

ban az adókikerülés kezelésére és a 

méltányos és hatékony társasági adózás 

előmozdítására irányul; hangsúlyozza, 

hogy az európai piac nem homogén, és 

hogy a nemzeti piacok eltérő ütemben 

fejlődnek és eltérő szükségleteik vannak; 

Or. en 

 

Módosítás  722 

Morten Messerschmidt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 2015. június 17-

én javasolt cselekvési tervet, amelynek 

célja az EU-ban az adókikerülés kezelése 

és a méltányos és hatékony társasági 

adózás előmozdítása; felhívja a 

Bizottságot, hogy az egész EU-ra kiterjedő 

kötelező közös konszolidált társaságiadó-

alap (KKTA) gyors létrehozása érdekében 

gyorsítsa fel a jogalkotási módosítások 

előterjesztését, amely nemcsak a 

kedvezményes rendszerek és a nemzeti 

adórendszerek közötti eltérések 

problémáját oldaná meg, hanem az 

81. kinyilvánítja, hogy támogatja a 

Bizottság által 2015. június 17-én javasolt 

cselekvési tervet, amelynek célja az EU-

ban az adókikerülés kezelése és a 

méltányos és hatékony társasági adózás 

előmozdítása; felhívja a Bizottságot, hogy 

az egész EU-ra kiterjedő önkéntes közös 

konszolidált társaságiadó-alap (KKTA) 

esetleges létrehozása érdekében terjesszen 

elő jogalkotási módosításokat, amely a 

kedvezményes rendszerek és a nemzeti 

adórendszerek közötti eltérések kérdései, 

valamint az európai szinten adóalap-

erózióhoz vezető problémák (különösen a 
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európai szinten adóalap-erózióhoz vezető 

legtöbb problémát (különösen a 

transzferárképzési problémákat) is; 

transzferárképzési problémák) 

megoldásában is segíthet; 

Or. en 

 

Módosítás  723 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 

2015. június 17-én javasolt cselekvési 

tervet, amelynek célja az EU-ban az 

adókikerülés kezelése és a méltányos és 

hatékony társasági adózás előmozdítása; 

felhívja a Bizottságot, hogy az egész EU-

ra kiterjedő kötelező közös konszolidált 

társaságiadó-alap (KKTA) gyors 

létrehozása érdekében gyorsítsa fel a 

jogalkotási módosítások előterjesztését, 

amely nemcsak a kedvezményes 

rendszerek és a nemzeti adórendszerek 

közötti eltérések problémáját oldaná meg, 

hanem az európai szinten adóalap-

erózióhoz vezető legtöbb problémát 

(különösen a transzferárképzési 

problémákat) is; 

81. kinyilvánítja, hogy szükség van a 

Bizottság által 2015. június 17-én javasolt 

cselekvési tervre, amelynek célja az EU-

ban az adókikerülés kezelése és a 

méltányos és hatékony társasági adózás 

előmozdítása; kéri a KKTA és a KTA 

hatásainak értékelését; 

Or. en 

 

Módosítás  724 

Marian Harkin 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 2015. június 17-

81. kinyilvánítja, hogy támogatja a 

Bizottság által 2015. június 17-én javasolt 
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én javasolt cselekvési tervet, amelynek 

célja az EU-ban az adókikerülés kezelése 

és a méltányos és hatékony társasági 

adózás előmozdítása; felhívja a 

Bizottságot, hogy az egész EU-ra kiterjedő 

kötelező közös konszolidált társaságiadó-

alap (KKTA) gyors létrehozása érdekében 

gyorsítsa fel a jogalkotási módosítások 

előterjesztését, amely nemcsak a 

kedvezményes rendszerek és a nemzeti 

adórendszerek közötti eltérések 

problémáját oldaná meg, hanem az 

európai szinten adóalap-erózióhoz vezető 

legtöbb problémát (különösen a 

transzferárképzési problémákat) is; 

cselekvési tervet, amelynek célja az EU-

ban az adókikerülés kezelése és a 

méltányos és hatékony társasági adózás 

előmozdítása; 

Or. en 

 

Módosítás  725 

Brian Hayes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 2015. június 17-

én javasolt cselekvési tervet, amelynek 

célja az EU-ban az adókikerülés kezelése 

és a méltányos és hatékony társasági 

adózás előmozdítása; felhívja a 

Bizottságot, hogy az egész EU-ra kiterjedő 

kötelező közös konszolidált társaságiadó-

alap (KKTA) gyors létrehozása érdekében 

gyorsítsa fel a jogalkotási módosítások 

előterjesztését, amely nemcsak a 

kedvezményes rendszerek és a nemzeti 

adórendszerek közötti eltérések 

problémáját oldaná meg, hanem az európai 

szinten adóalap-erózióhoz vezető legtöbb 

problémát (különösen a transzferárképzési 

problémákat) is; 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 2015. június 17-

én javasolt cselekvési tervet, amelynek 

célja az EU-ban az adókikerülés kezelése 

és a méltányos és hatékony társasági 

adózás előmozdítása; felhívja a 

Bizottságot, hogy az egész EU-ra kiterjedő 

kötelező közös társaságiadó-alap (KTA) 

gyors létrehozása érdekében gyorsítsa fel a 

jogalkotási módosítások előterjesztését, 

amely nemcsak a kedvezményes 

rendszerek és a nemzeti adórendszerek 

közötti eltérések problémáját kezelné, 

hanem az európai szinten adóalap-

erózióhoz vezető legtöbb problémát 

(különösen a transzferárképzési 

problémákat) is; 

Or. en 
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Módosítás  726 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 2015. június 17-

én javasolt cselekvési tervet, amelynek 

célja az EU-ban az adókikerülés kezelése 

és a méltányos és hatékony társasági 

adózás előmozdítása; felhívja a 

Bizottságot, hogy az egész EU-ra kiterjedő 

kötelező közös konszolidált társaságiadó-

alap (KKTA) gyors létrehozása érdekében 

gyorsítsa fel a jogalkotási módosítások 

előterjesztését, amely nemcsak a 

kedvezményes rendszerek és a nemzeti 

adórendszerek közötti eltérések 

problémáját oldaná meg, hanem az európai 

szinten adóalap-erózióhoz vezető legtöbb 

problémát (különösen a transzferárképzési 

problémákat) is; 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 2015. június 17-

én javasolt cselekvési tervben 

megfogalmazott szándékot, amely az EU-

ban az adókikerülés kezelésére és a 

méltányos és hatékony társasági adózás 

előmozdítására irányul; felhívja a 

Bizottságot, hogy az Európai Parlament 

által módosított 2011-es KKTA-

javaslatnak megfelelően az egész EU-ra 

kiterjedő kötelező közös konszolidált 

társaságiadó-alap (KKTA) gyors 

létrehozása érdekében gyorsítsa fel a 

jogalkotási módosítások előterjesztését, 

amely nemcsak a kedvezményes 

rendszerek és a nemzeti adórendszerek 

közötti eltérések problémáját oldaná meg, 

hanem az európai szinten adóalap-

erózióhoz vezető legtöbb problémát 

(különösen a transzferárképzési 

problémákat) is; sürgeti, hogy a Bizottság 

a felülvizsgált KKTA-javaslatában ne 

késleltesse a nyereség és veszteség 

konszolidációját; sürgeti a Bizottságot, 

hogy vesse el azon terveit, amelyek 

lehetővé teszik a multinacionális 

vállalatok számára, hogy a konszolidáció 

előtt szabadon áthelyezzék veszteségüket 

az EU-n belül, mivel ez valószínűsíthetően 

a multinacionális vállalatokra irányadó 

tényleges adókulcs csökkenését 

eredményezné és új kiskapukra teremtene 

lehetőséget az adószabályokkal való 

agresszív visszaélés irányában; 

Or. en 

 

Módosítás  727 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 
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Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 2015. június 17-

én javasolt cselekvési tervet, amelynek 

célja az EU-ban az adókikerülés kezelése 

és a méltányos és hatékony társasági 

adózás előmozdítása; felhívja a 

Bizottságot, hogy az egész EU-ra kiterjedő 

kötelező közös konszolidált társaságiadó-

alap (KKTA) gyors létrehozása érdekében 

gyorsítsa fel a jogalkotási módosítások 

előterjesztését, amely nemcsak a 

kedvezményes rendszerek és a nemzeti 

adórendszerek közötti eltérések 

problémáját oldaná meg, hanem az európai 

szinten adóalap-erózióhoz vezető legtöbb 

problémát (különösen a transzferárképzési 

problémákat) is; 

81. kinyilvánítja, hogy támogatja a 

Bizottság által 2015. június 17-én javasolt 

cselekvési tervet, amelynek célja az EU-

ban az adókikerülés kezelése és a 

méltányos és hatékony társasági adózás 

előmozdítása; felhívja a Bizottságot, hogy 

az Európai Parlament 2012-es 

állásfoglalása alapján az egész EU-ra 

kiterjedő kötelező közös konszolidált 

társaságiadó-alap (KKTA) gyors 

létrehozása érdekében gyorsítsa fel a 

jogalkotási módosítások előterjesztését, 

amely nemcsak a kedvezményes 

rendszerek és a nemzeti adórendszerek 

közötti eltérések problémáját oldaná meg, 

hanem az európai szinten adóalap-

erózióhoz vezető legtöbb problémát 

(különösen a transzferárképzési 

problémákat) is; felszólítja a Bizottságot, 

hogy ne terjesszen elő a nyereség és 

veszteség offshore áthelyezésével 

kapcsolatos átmeneti megoldást, amely 

eltérítheti a politikai és technikai vitát a 

KKTA-tól; 

Or. en 

 

Módosítás  728 

Krišjānis Kariņš 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 

2015. június 17-én javasolt cselekvési 

tervet, amelynek célja az EU-ban az 

81. tudomásul veszi a Bizottság által 

2015. június 17-én javasolt cselekvési 

tervet, amelynek célja az EU-ban az 

adókikerülés kezelése és a méltányos és 
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adókikerülés kezelése és a méltányos és 

hatékony társasági adózás előmozdítása; 

felhívja a Bizottságot, hogy az egész EU-ra 

kiterjedő kötelező közös konszolidált 

társaságiadó-alap (KKTA) gyors 

létrehozása érdekében gyorsítsa fel a 

jogalkotási módosítások előterjesztését, 

amely nemcsak a kedvezményes 

rendszerek és a nemzeti adórendszerek 

közötti eltérések problémáját oldaná meg, 

hanem az európai szinten adóalap-

erózióhoz vezető legtöbb problémát 

(különösen a transzferárképzési 

problémákat) is; 

hatékony társasági adózás előmozdítása; 

felhívja a Bizottságot, hogy az egész EU-ra 

kiterjedő közös konszolidált társaságiadó-

alap (KKTA) gyors létrehozása érdekében 

gyorsítsa fel a jogalkotási módosítások 

előterjesztését, amely nemcsak a 

kedvezményes rendszerek és a nemzeti 

adórendszerek közötti eltérések 

problémáját oldaná meg, hanem az európai 

szinten adóalap-erózióhoz vezető legtöbb 

problémát (különösen a transzferárképzési 

problémákat) is – a tagállamok adóügyi 

szuverenitásának sérelme nélkül; 

Or. en 

 

Módosítás  729 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 2015. június 17-

én javasolt cselekvési tervet, amelynek 

célja az EU-ban az adókikerülés kezelése 

és a méltányos és hatékony társasági 

adózás előmozdítása; felhívja a 

Bizottságot, hogy az egész EU-ra kiterjedő 

kötelező közös konszolidált társaságiadó-

alap (KKTA) gyors létrehozása érdekében 

gyorsítsa fel a jogalkotási módosítások 

előterjesztését, amely nemcsak a 

kedvezményes rendszerek és a nemzeti 

adórendszerek közötti eltérések 

problémáját oldaná meg, hanem az európai 

szinten adóalap-erózióhoz vezető legtöbb 

problémát (különösen a transzferárképzési 

problémákat) is; 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 2015. június 17-

én javasolt cselekvési tervet, amelynek 

célja az EU-ban az adókikerülés kezelése 

és a méltányos és hatékony társasági 

adózás előmozdítása; felhívja a 

Bizottságot, hogy az egész EU-ra kiterjedő 

kötelező közös konszolidált társaságiadó-

alap (KKTA) létrehozása érdekében vegye 

figyelembe az egyes érdekelt felek által 

előterjesztett fenntartásokat, és gondosan 

készítse elő a jogalkotási módosításokat, 

amely nemcsak a kedvezményes 

rendszerek és a nemzeti adórendszerek 

közötti eltérések problémáját oldaná meg, 

hanem az európai szinten adóalap-

erózióhoz vezető legtöbb problémát 

(különösen a transzferárképzési 

problémákat) is; 

Or. en 
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Módosítás  730 

Esther de Lange 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 2015. június 17-

én javasolt cselekvési tervet, amelynek 

célja az EU-ban az adókikerülés kezelése 

és a méltányos és hatékony társasági 

adózás előmozdítása; felhívja a 

Bizottságot, hogy az egész EU-ra kiterjedő 

kötelező közös konszolidált társaságiadó-

alap (KKTA) gyors létrehozása érdekében 

gyorsítsa fel a jogalkotási módosítások 

előterjesztését, amely nemcsak a 

kedvezményes rendszerek és a nemzeti 

adórendszerek közötti eltérések 

problémáját oldaná meg, hanem az európai 

szinten adóalap-erózióhoz vezető legtöbb 

problémát (különösen a transzferárképzési 

problémákat) is; 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 2015. június 17-

én javasolt cselekvési tervet, amelynek 

célja az EU-ban az adókikerülés kezelése 

és a méltányos és hatékony társasági 

adózás előmozdítása; felhívja a 

Bizottságot, hogy egy uniós szintű közös 

társaságiadó-alap (KTA), majd egy 

későbbi fázisban az egész EU-ra kiterjedő 

közös konszolidált társaságiadó-alap 

(KKTA) gyors létrehozása érdekében az 

OECD által megállapított nemzetközi 

transzferárképzési szabályok alapján 

terjesszen elő hatékony és eredményes 
jogalkotási módosításokat, amely nemcsak 

a kedvezményes rendszerek és a nemzeti 

adórendszerek közötti eltérések 

problémáját oldaná meg, hanem az európai 

szinten adóalap-erózióhoz vezető legtöbb 

problémát (különösen a transzferárképzési 

problémákat) is; 

Or. en 

 

Módosítás  731 

Emmanuel Maurel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 2015. június 17-

én javasolt cselekvési tervet, amelynek 

célja az EU-ban az adókikerülés kezelése 

és a méltányos és hatékony társasági 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 2015. június 17-

én javasolt cselekvési tervet, amelynek 

célja az EU-ban az adókikerülés kezelése 

és a méltányos és hatékony társasági 
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adózás előmozdítása; felhívja a 

Bizottságot, hogy az egész EU-ra kiterjedő 

kötelező közös konszolidált társaságiadó-

alap (KKTA) gyors létrehozása érdekében 

gyorsítsa fel a jogalkotási módosítások 

előterjesztését, amely nemcsak a 

kedvezményes rendszerek és a nemzeti 

adórendszerek közötti eltérések 

problémáját oldaná meg, hanem az európai 

szinten adóalap-erózióhoz vezető legtöbb 

problémát (különösen a transzferárképzési 

problémákat) is; 

adózás előmozdítása; felhívja a 

Bizottságot, hogy az egész EU-ra kiterjedő 

kötelező közös konszolidált társaságiadó-

alap (KKTA) gyors létrehozása érdekében 

gyorsítsa fel a jogalkotási módosítások 

előterjesztését, amely nemcsak a 

kedvezményes rendszerek és a nemzeti 

adórendszerek közötti eltérések 

problémáját oldaná meg, hanem az európai 

szinten adóalap-erózióhoz vezető legtöbb 

problémát (különösen a transzferárképzési 

problémákat) is; kéri a Bizottságot, hogy 

vesse el a KKTA bevezetésének fakultatív 

voltával kapcsolatos megközelítést, amely 

csak fokozná az adminisztráció 

bonyolultságát, valamint gyengítené az 

agresszív adótervezési gyakorlatok és a 

transzferárakkal való manipuláció 

felszámolása iránti szándékot; 

Or. fr 

 

Módosítás  732 

Tom Vandenkendelaere 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 2015. június 17-

én javasolt cselekvési tervet, amelynek 

célja az EU-ban az adókikerülés kezelése 

és a méltányos és hatékony társasági 

adózás előmozdítása; felhívja a 

Bizottságot, hogy az egész EU-ra kiterjedő 

kötelező közös konszolidált társaságiadó-

alap (KKTA) gyors létrehozása érdekében 

gyorsítsa fel a jogalkotási módosítások 

előterjesztését, amely nemcsak a 

kedvezményes rendszerek és a nemzeti 

adórendszerek közötti eltérések 

problémáját oldaná meg, hanem az európai 

szinten adóalap-erózióhoz vezető legtöbb 

problémát (különösen a transzferárképzési 

81. kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

támogatja a Bizottság által 2015. június 17-

én javasolt cselekvési tervet, amelynek 

célja az EU-ban az adókikerülés kezelése 

és a méltányos és hatékony társasági 

adózás előmozdítása; felhívja a 

Bizottságot, hogy az egész EU-ra kiterjedő, 

a multinacionális vállalatokra vonatkozó 

– lehetőség szerint a kkv-k kivételével – 
kötelező közös konszolidált társaságiadó-

alap (KKTA) gyors létrehozása érdekében 

gyorsítsa fel a jogalkotási módosítások 

előterjesztését, amely nemcsak a 

kedvezményes rendszerek és a nemzeti 

adórendszerek közötti eltérések 

problémáját oldaná meg, hanem az európai 

szinten adóalap-erózióhoz vezető legtöbb 
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problémákat) is; problémát (különösen a transzferárképzési 

problémákat) is; 

Or. en 

 

Módosítás  733 

Evelyn Regner 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 81a. hangsúlyozza, hogy az Európai 

Unióra vonatkozóan kollektív minimális 

adómértéket kell megállapítani; 

Or. en 

 

Módosítás  734 

Alain Lamassoure 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

81 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 81a. kéri a Bizottságot, hogy 

haladéktalanul folytassa a KKTA 

létrehozásáról szóló tanácsi határozatra 

irányuló javaslattal kapcsolatban 2011-

ben lezárt munkát, figyelembe véve az 

azóta felmerült új tényezőket, és foglalja 

bele az OECD munkája nyomán levont 

legújabb következtetéseket, különösen az 

adóalap-erózióval és a 

nyereségátcsoportosítással kapcsolatos 

cselekvési tervből eredő normákat, hogy 

2016 folyamán elkészülhessen egy 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg; 

Or. fr 
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Módosítás  735 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

82 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

82. felhívja a Bizottságot, hogy 

javaslataiba vegyen fel olyan 

rendelkezéseket, amelyek célja a K+F 

beruházások és az állandó telephely 

fogalmának a gazdasági tartalommal 

összhangban történő pontosítása, a digitális 

gazdaságra is kiterjedően; rámutat a K+F 

beruházások fontosságára és arra, hogy a 

digitális gazdaságban inkább 

megkönnyíteni, mintsem gátolni kell a 

beruházást és a növekedést, a kialakulóban 

lévő európai digitális ágazat számára az 

Egyesült Államokban és másutt működő 

más szereplőkkel szemben versenyelőnyt 

biztosítva; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy 

az ilyen rendszerekkel való visszaélést 

vagy azok kihasználását minimálisra kell 

szorítani a tagállamok általi összehangolt 

fellépés és arra vonatkozó közös 

szabványok és fogalommeghatározások 

révén, hogy mi minősül a K+F 

előmozdításának és mi nem; 

82. felhívja a Bizottságot, hogy 

javaslataiba vegyen fel olyan 

rendelkezéseket, amelyek célja a K+F 

beruházások és az állandó telephely 

fogalmának a gazdasági tartalommal 

összhangban történő pontosítása, a digitális 

gazdaságra is kiterjedően; rámutat a K+F 

beruházások fontosságára és arra, hogy a 

digitális gazdaságban inkább 

megkönnyíteni, mintsem gátolni kell a 

beruházást és a növekedést, a kialakulóban 

lévő európai digitális ágazat számára az 

Egyesült Államokban és másutt működő 

más szereplőkkel szemben versenyelőnyt 

biztosítva; hangsúlyozza, hogy a meglévő 

bizonyítékok tanúsága szerint a 

szabadalmi adókedvezmények nem 

járulnak hozzá az innováció 

ösztönzéséhez, és a 

nyereségátcsoportosítás miatt 

nagymértékű adóalap-eróziót 

eredményezhetnek; hangsúlyozza 

ugyanakkor, hogy az ilyen rendszerekkel 

való visszaélést vagy azok kihasználását 

minimálisra kell szorítani a tagállamok 

általi összehangolt fellépés és arra 

vonatkozó közös szabványok és 

fogalommeghatározások révén, hogy mi 

minősül a K+F előmozdításának és mi 

nem; hangsúlyozza, hogy a szabadalmi 

adókedvezményekre vonatkozó, a BEPS-

kezdeményezés által javasolt ún. 

módosított nexus módszer nem lesz 

elegendő ahhoz, hogy kellően korlátozza a 

szabadalmi adókedvezményekkel 

kapcsolatos problémákat; 

Or. en 
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Módosítás  736 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

82 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

82. felhívja a Bizottságot, hogy 

javaslataiba vegyen fel olyan 

rendelkezéseket, amelyek célja a K+F 

beruházások és az állandó telephely 

fogalmának a gazdasági tartalommal 

összhangban történő pontosítása, a 

digitális gazdaságra is kiterjedően; rámutat 

a K+F beruházások fontosságára és arra, 

hogy a digitális gazdaságban inkább 

megkönnyíteni, mintsem gátolni kell a 

beruházást és a növekedést, a kialakulóban 

lévő európai digitális ágazat számára az 

Egyesült Államokban és másutt működő 

más szereplőkkel szemben versenyelőnyt 

biztosítva; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy 

az ilyen rendszerekkel való visszaélést 

vagy azok kihasználását minimálisra kell 

szorítani a tagállamok általi összehangolt 

fellépés és arra vonatkozó közös 

szabványok és fogalommeghatározások 

révén, hogy mi minősül a K+F 

előmozdításának és mi nem; 

82. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 

javaslatot a K+F beruházások és az állandó 

telephely fogalmának a gazdasági 

tartalommal összhangban történő 

pontosítására, a digitális gazdaságra is 

kiterjedően; rámutat a K+F beruházások 

fontosságára és arra, hogy a digitális 

gazdaságban inkább megkönnyíteni, 

mintsem gátolni kell a beruházást és a 

növekedést, a kialakulóban lévő európai 

digitális ágazat számára az Egyesült 

Államokban és másutt működő más 

szereplőkkel szemben versenyelőnyt 

biztosítva; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy 

az ilyen rendszerekkel való visszaélést 

vagy azok kihasználását ki kell küszöbölni 

a tagállamok általi összehangolt fellépés 

révén; hangsúlyozza, hogy az OECD által 

vezetett BEPS-kezdeményezés nem megy 

elég messzire ahhoz, hogy kellően 

korlátozza a szabadalmi és innovációs 

adókedvezményekkel kapcsolatos 

problémákat, és felhívja az Európai 

Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot 

közös európai szabványokra és 

fogalommeghatározásokra azzal 

kapcsolatban, hogy mi minősül a K+F 

előmozdításának és mi nem, valamint a 

szabadalmi és innovációs 

adókedvezmények használatának 

harmonizálására; 

Or. en 

 

Módosítás  737 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

82 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 82a. rámutat a digitális gazdaság igen 

jelentős tevékenységére és rendkívüli 

összetettségére, ami még nehezebbé teszi a 

gazdasági tevékenység helyének 

meghatározását; hangsúlyozza, hogy ezek 

a fejlemények fokozott kihívást jelentenek 

az adóhatóságok számára; ezzel 

összefüggésben felhívja a Bizottságot, 

hogy terjesszen elő javaslatot a digitális 

gazdaság megfelelő adóztatási keretére; 

Or. en 

 

Módosítás  738 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

83 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 

gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciálhat a különböző 

ágazatok között, figyelembe véve sajátos 

jellemzőiket, különös tekintettel a digitális 

vállalkozásokra; felhívja a Bizottságot, 

hogy folytassa az e felosztási kulcs 

konkrét kialakítási lehetőségeire irányuló 

munkáját, szem előtt tartva különösen az 

egyes ágazatok vonatkozásában az egyes 

tagállamok adóbevételeire gyakorolt 

hatást, az adott tagállam gazdasági 

szerkezetének megfelelően; hangsúlyozza 

továbbá, hogy a KKTA az adóalap-erózió 

és a nyereségátcsoportosítás elleni 

küzdelem és az európai hozzáadott érték 

teremtésének hasznos eszköze, függetlenül 

attól, hogy az adóbevételt esetleg részben 

törölve 
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az uniós költségvetés új saját forrásaként 

használják-e fel; 

Or. en 

 

Módosítás  739 

Marian Harkin 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

83 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 

gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciálhat a különböző 

ágazatok között, figyelembe véve sajátos 

jellemzőiket, különös tekintettel a digitális 

vállalkozásokra; felhívja a Bizottságot, 

hogy folytassa az e felosztási kulcs konkrét 

kialakítási lehetőségeire irányuló munkáját, 

szem előtt tartva különösen az egyes 

ágazatok vonatkozásában az egyes 

tagállamok adóbevételeire gyakorolt 

hatást, az adott tagállam gazdasági 

szerkezetének megfelelően; hangsúlyozza 

továbbá, hogy a KKTA az adóalap-erózió 

és a nyereségátcsoportosítás elleni 

küzdelem és az európai hozzáadott érték 

teremtésének hasznos eszköze, függetlenül 

attól, hogy az adóbevételt esetleg részben 

az uniós költségvetés új saját forrásaként 

használják-e fel; 

83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 

gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciálhat a különböző 

ágazatok között, figyelembe véve sajátos 

jellemzőiket, különös tekintettel a digitális 

vállalkozásokra; felhívja a Bizottságot, 

hogy folytassa az e felosztási kulcs konkrét 

kialakítási lehetőségeire irányuló munkáját; 

Or. en 

 

Módosítás  740 

Brian Hayes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

83 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 

gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciálhat a különböző 

ágazatok között, figyelembe véve sajátos 

jellemzőiket, különös tekintettel a digitális 

vállalkozásokra; felhívja a Bizottságot, 

hogy folytassa az e felosztási kulcs konkrét 

kialakítási lehetőségeire irányuló munkáját, 

szem előtt tartva különösen az egyes 

ágazatok vonatkozásában az egyes 

tagállamok adóbevételeire gyakorolt hatást, 

az adott tagállam gazdasági szerkezetének 

megfelelően; hangsúlyozza továbbá, hogy 

a KKTA az adóalap-erózió és a 

nyereségátcsoportosítás elleni küzdelem és 

az európai hozzáadott érték teremtésének 

hasznos eszköze, függetlenül attól, hogy az 

adóbevételt esetleg részben az uniós 

költségvetés új saját forrásaként 

használják-e fel; 

83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 

gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciálhat a különböző 

ágazatok között, figyelembe véve sajátos 

jellemzőiket, különös tekintettel a digitális 

vállalkozásokra; felhívja a Bizottságot, 

hogy folytassa az e felosztási kulcs konkrét 

kialakítási lehetőségeire irányuló munkáját, 

szem előtt tartva különösen az egyes 

ágazatok vonatkozásában az egyes 

tagállamok adóbevételeire gyakorolt hatást, 

az adott tagállam gazdasági szerkezetének 

megfelelően; hangsúlyozza továbbá, hogy 

a KTA az adóalap-erózió és a 

nyereségátcsoportosítás elleni küzdelem és 

az európai hozzáadott érték teremtésének 

hasznos eszköze, függetlenül attól, hogy az 

adóbevételt esetleg részben az uniós 

költségvetés új saját forrásaként 

használják-e fel; 

Or. en 

 

Módosítás  741 

Bernd Lucke 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

83 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 

gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciálhat a különböző 

ágazatok között, figyelembe véve sajátos 

jellemzőiket, különös tekintettel a digitális 

vállalkozásokra; felhívja a Bizottságot, 

hogy folytassa az e felosztási kulcs konkrét 

kialakítási lehetőségeire irányuló munkáját, 

szem előtt tartva különösen az egyes 

83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 

gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciálhat a különböző 

ágazatok között, figyelembe véve sajátos 

jellemzőiket, különös tekintettel a digitális 

vállalkozásokra; felhívja a Bizottságot, 

hogy folytassa az e felosztási kulcs konkrét 

kialakítási lehetőségeire irányuló munkáját, 

szem előtt tartva különösen az egyes 
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ágazatok vonatkozásában az egyes 

tagállamok adóbevételeire gyakorolt hatást, 

az adott tagállam gazdasági szerkezetének 

megfelelően; hangsúlyozza továbbá, hogy 

a KKTA az adóalap-erózió és a 

nyereségátcsoportosítás elleni küzdelem és 

az európai hozzáadott érték teremtésének 
hasznos eszköze, függetlenül attól, hogy 

az adóbevételt esetleg részben az uniós 

költségvetés új saját forrásaként 

használják-e fel; 

ágazatok vonatkozásában az egyes 

tagállamok adóbevételeire gyakorolt hatást, 

az adott tagállam gazdasági szerkezetének 

megfelelően; hangsúlyozza továbbá, hogy 

a KKTA az adóalap-erózió és a 

nyereségátcsoportosítás elleni küzdelem 

hasznos eszköze; 

Or. en 

 

Módosítás  742 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

83 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 

gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciálhat a különböző 

ágazatok között, figyelembe véve sajátos 

jellemzőiket, különös tekintettel a digitális 

vállalkozásokra; felhívja a Bizottságot, 

hogy folytassa az e felosztási kulcs konkrét 

kialakítási lehetőségeire irányuló munkáját, 

szem előtt tartva különösen az egyes 

ágazatok vonatkozásában az egyes 

tagállamok adóbevételeire gyakorolt hatást, 

az adott tagállam gazdasági szerkezetének 

megfelelően; hangsúlyozza továbbá, hogy 

a KKTA az adóalap-erózió és a 

nyereségátcsoportosítás elleni küzdelem és 

az európai hozzáadott érték teremtésének 

hasznos eszköze, függetlenül attól, hogy az 

adóbevételt esetleg részben az uniós 

költségvetés új saját forrásaként 

használják-e fel; 

83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 

gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciálhat a különböző 

ágazatok között, figyelembe véve sajátos 

jellemzőiket, különös tekintettel a digitális 

vállalkozásokra; felhívja a Bizottságot, 

hogy folytassa az e felosztási kulcs konkrét 

kialakítási lehetőségeire irányuló munkáját, 

szem előtt tartva különösen az egyes 

ágazatok vonatkozásában az egyes 

tagállamok adóbevételeire gyakorolt hatást, 

az adott tagállam gazdasági szerkezetének 

megfelelően; határozottan felszólítja a 

Bizottságot, hogy győződjön meg arról, 

hogy bármely KKTA-ban a képlet szerinti 

felosztás alapján nem nő az immateriális 

javak súlya, hiszen egyébként az adóalap-

erózió és a nyereségátcsoportosítás 

folytatódik; hangsúlyozza továbbá, hogy a 

KKTA az adóalap-erózió és a 

nyereségátcsoportosítás elleni küzdelem és 

az európai hozzáadott érték teremtésének 

hasznos eszköze, függetlenül attól, hogy az 
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adóbevételt esetleg részben az uniós 

költségvetés új saját forrásaként 

használják-e fel; 

Or. en 

 

Módosítás  743 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

83 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 

gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciálhat a különböző 

ágazatok között, figyelembe véve sajátos 

jellemzőiket, különös tekintettel a digitális 

vállalkozásokra; felhívja a Bizottságot, 

hogy folytassa az e felosztási kulcs konkrét 

kialakítási lehetőségeire irányuló munkáját, 

szem előtt tartva különösen az egyes 

ágazatok vonatkozásában az egyes 

tagállamok adóbevételeire gyakorolt hatást, 

az adott tagállam gazdasági szerkezetének 

megfelelően; hangsúlyozza továbbá, hogy 

a KKTA az adóalap-erózió és a 

nyereségátcsoportosítás elleni küzdelem és 

az európai hozzáadott érték teremtésének 

hasznos eszköze, függetlenül attól, hogy az 

adóbevételt esetleg részben az uniós 

költségvetés új saját forrásaként 

használják-e fel; 

83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 

gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciálhat a különböző 

ágazatok között, figyelembe véve sajátos 

jellemzőiket, különös tekintettel a digitális 

vállalkozásokra; felhívja a Bizottságot, 

hogy alaposan vegye fontolóra az Európai 

Parlament KKTA-val kapcsolatos 

állásfoglalását, valamint hogy olyan 

képlet szerinti felosztást fogadjon el, 

amely a vállalatok valós gazdasági 

teljesítményét tükrözi, és nem biztosít 

jogosulatlan előnyt bizonyos 

tagállamoknak; felhívja a Bizottságot, 

hogy folytassa az e felosztási kulcs konkrét 

kialakítási lehetőségeire irányuló munkáját, 

szem előtt tartva különösen az egyes 

ágazatok vonatkozásában az egyes 

tagállamok adóbevételeire gyakorolt hatást, 

az adott tagállam gazdasági szerkezetének 

megfelelően; hangsúlyozza továbbá, hogy 

a KKTA az adóalap-erózió és a 

nyereségátcsoportosítás elleni küzdelem és 

az európai hozzáadott érték teremtésének 

hasznos eszköze, függetlenül attól, hogy az 

adóbevételt esetleg részben az uniós 

költségvetés új saját forrásaként 

használják-e fel; 
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Or. en 

 

Módosítás  744 

Morten Messerschmidt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

83 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 

gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciálhat a különböző 

ágazatok között, figyelembe véve sajátos 

jellemzőiket, különös tekintettel a digitális 

vállalkozásokra; felhívja a Bizottságot, 

hogy folytassa az e felosztási kulcs konkrét 

kialakítási lehetőségeire irányuló munkáját, 

szem előtt tartva különösen az egyes 

ágazatok vonatkozásában az egyes 

tagállamok adóbevételeire gyakorolt hatást, 

az adott tagállam gazdasági szerkezetének 

megfelelően; hangsúlyozza továbbá, hogy 

a KKTA az adóalap-erózió és a 

nyereségátcsoportosítás elleni küzdelem és 

az európai hozzáadott érték teremtésének 

hasznos eszköze, függetlenül attól, hogy az 

adóbevételt esetleg részben az uniós 

költségvetés új saját forrásaként 

használják-e fel; 

83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 

gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciálhat a különböző 

ágazatok között, figyelembe véve sajátos 

jellemzőiket, különös tekintettel a digitális 

vállalkozásokra; felhívja a Bizottságot, 

hogy folytassa az e felosztási kulcs konkrét 

kialakítási lehetőségeire irányuló munkáját, 

szem előtt tartva különösen az egyes 

ágazatok vonatkozásában az egyes 

tagállamok adóbevételeire gyakorolt hatást, 

az adott tagállam gazdasági szerkezetének 

megfelelően; hangsúlyozza továbbá, hogy 

a KKTA az adóalap-erózió és a 

nyereségátcsoportosítás elleni küzdelem és 

az európai hozzáadott érték teremtésének 

hasznos eszköze lehet, függetlenül attól, 

hogy az adóbevételt esetleg részben az 

uniós költségvetés új saját forrásaként 

használják-e fel; 

Or. en 

 

Módosítás  745 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

83 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 
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gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciálhat a különböző 

ágazatok között, figyelembe véve sajátos 

jellemzőiket, különös tekintettel a digitális 

vállalkozásokra; felhívja a Bizottságot, 

hogy folytassa az e felosztási kulcs konkrét 

kialakítási lehetőségeire irányuló munkáját, 

szem előtt tartva különösen az egyes 

ágazatok vonatkozásában az egyes 

tagállamok adóbevételeire gyakorolt hatást, 

az adott tagállam gazdasági szerkezetének 

megfelelően; hangsúlyozza továbbá, hogy 

a KKTA az adóalap-erózió és a 

nyereségátcsoportosítás elleni küzdelem és 

az európai hozzáadott érték teremtésének 

hasznos eszköze, függetlenül attól, hogy az 

adóbevételt esetleg részben az uniós 

költségvetés új saját forrásaként 

használják-e fel; 

gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciál a különböző 

ágazatok között, különösen figyelembe 

véve sajátos jellemzőiket, tekintettel a 

digitális vállalkozásokra; felhívja a 

Bizottságot, hogy folytassa az e felosztási 

kulcs konkrét kialakítási lehetőségeire 

irányuló munkáját, szem előtt tartva 

különösen az egyes ágazatok 

vonatkozásában az egyes tagállamok 

adóbevételeire gyakorolt hatást, az adott 

tagállam gazdasági szerkezetének 

megfelelően; hangsúlyozza továbbá, hogy 

a KKTA az adóalap-erózió és a 

nyereségátcsoportosítás elleni küzdelem és 

az európai hozzáadott érték teremtésének 

hasznos eszköze, függetlenül attól, hogy az 

adóbevételt esetleg részben az uniós 

költségvetés új saját forrásaként 

használják-e fel; 

Or. en 

 

Módosítás  746 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

83 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 

gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciálhat a különböző 

ágazatok között, figyelembe véve sajátos 

jellemzőiket, különös tekintettel a digitális 

vállalkozásokra; felhívja a Bizottságot, 

hogy folytassa az e felosztási kulcs konkrét 

kialakítási lehetőségeire irányuló munkáját, 

szem előtt tartva különösen az egyes 

ágazatok vonatkozásában az egyes 

tagállamok adóbevételeire gyakorolt hatást, 

az adott tagállam gazdasági szerkezetének 

83. megjegyzi, hogy az adózás és a 

gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciálhat a különböző 

ágazatok között, figyelembe véve sajátos 

jellemzőiket, különös tekintettel a digitális 

vállalkozásokra, felhívja azonban a 

Bizottságot, hogy gondosan vizsgálja meg 

ezt az opciót, mivel túlbonyolíthatja a 

rendszert; felhívja a Bizottságot, hogy 

folytassa az e felosztási kulcs konkrét 

kialakítási lehetőségeire irányuló munkáját, 

szem előtt tartva különösen az egyes 
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megfelelően; hangsúlyozza továbbá, hogy 

a KKTA az adóalap-erózió és a 

nyereségátcsoportosítás elleni küzdelem és 

az európai hozzáadott érték teremtésének 

hasznos eszköze, függetlenül attól, hogy az 

adóbevételt esetleg részben az uniós 

költségvetés új saját forrásaként 

használják-e fel; 

ágazatok vonatkozásában az egyes 

tagállamok adóbevételeire gyakorolt hatást, 

az adott tagállam gazdasági szerkezetének 

megfelelően; hangsúlyozza továbbá, hogy 

a KKTA az adóalap-erózió és a 

nyereségátcsoportosítás elleni küzdelem és 

az európai hozzáadott érték teremtésének 

hasznos eszköze, függetlenül attól, hogy az 

adóbevételt esetleg részben az uniós 

költségvetés új saját forrásaként 

használják-e fel; 

Or. en 

 

Módosítás  747 

Esther de Lange 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

83 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 

gazdasági tartalom közötti kapcsolat 

helyreállítása és a fennálló eltérések 

korrigálása érdekében a „képlet szerinti 

felosztás” differenciálhat a különböző 

ágazatok között, figyelembe véve sajátos 

jellemzőiket, különös tekintettel a digitális 

vállalkozásokra; felhívja a Bizottságot, 

hogy folytassa az e felosztási kulcs konkrét 

kialakítási lehetőségeire irányuló munkáját, 

szem előtt tartva különösen az egyes 

ágazatok vonatkozásában az egyes 

tagállamok adóbevételeire gyakorolt hatást, 

az adott tagállam gazdasági szerkezetének 

megfelelően; hangsúlyozza továbbá, hogy 

a KKTA az adóalap-erózió és a 

nyereségátcsoportosítás elleni küzdelem és 

az európai hozzáadott érték teremtésének 

hasznos eszköze, függetlenül attól, hogy az 

adóbevételt esetleg részben az uniós 

költségvetés új saját forrásaként 

használják-e fel; 

83. hangsúlyozza, hogy az adózás és a 

gazdasági tartalom és értékteremtés közötti 

kapcsolat helyreállítása és a fennálló 

eltérések korrigálása érdekében a „képlet 

szerinti felosztás” differenciálhat a 

különböző ágazatok között, figyelembe 

véve sajátos jellemzőiket, különös 

tekintettel a digitális vállalkozásokra; 

felhívja a Bizottságot, hogy folytassa az e 

felosztási kulcs konkrét kialakítási 

lehetőségeire irányuló munkáját, szem előtt 

tartva különösen az egyes ágazatok 

vonatkozásában az egyes tagállamok 

adóbevételeire gyakorolt hatást, az adott 

tagállam gazdasági szerkezetének 

megfelelően; hangsúlyozza továbbá, hogy 

az OECD által megállapított nemzetközi 

transzferárképzési szabályok alapján a 

KKTA az adóalap-erózió és a 

nyereségátcsoportosítás elleni küzdelem és 

az európai hozzáadott érték teremtésének 

hasznos eszköze, függetlenül attól, hogy az 

adóbevételt esetleg részben az uniós 

költségvetés új saját forrásaként 
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használják-e fel; 

Or. en 

 

Módosítás  748 

Matt Carthy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA 

mielőbbi bevezetését, egy minimális 

tényleges adókulcs meghatározásával, 

valamint versenyképességi okból egy 

maximális tényleges adókulcs 

meghatározásával; tudomásul veszi a 

Bizottság felfogását, hogy a 2015. júniusi 

cselekvési tervében első lépésként egy 

egyszerű (nem konszolidált) közös 

társaságiadó-alapot terjesztett be, de 

rámutat arra, hogy ez sok kérdést nyitva 

fog hagyni, különösen az egységes piacon 

működő vállalkozások esetében, tekintettel 

arra, hogy a közös társaságiadó-alap nem 

biztosítja majd a konszolidálás miatti 

veszteségek kompenzálását, és nem oldja 

meg a multinacionális vállalatok által 

használt fő adókikerülési eszközök 

egyikével, a transzferárképzéssel járó 

bürokráciát és bizonytalanságot sem; 

felhívja a Bizottságot, hogy mellőzze a 

további hatásvizsgálatokat ezzel 

intézkedéssel kapcsolatban, amely 

évtizedek óta szerepel az EU napirendjén, 

és amellyel kapcsolatban széles körű 

előkészítési munka folyt, de amelyet 2011-

es hivatalos benyújtása után a Tanácsban 

most megvétóztak;  

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  749 

Zdzisław Krasnodębski 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA 

mielőbbi bevezetését, egy minimális 

tényleges adókulcs meghatározásával, 

valamint versenyképességi okból egy 

maximális tényleges adókulcs 

meghatározásával; tudomásul veszi a 

Bizottság felfogását, hogy a 2015. júniusi 

cselekvési tervében első lépésként egy 

egyszerű (nem konszolidált) közös 

társaságiadó-alapot terjesztett be, de 

rámutat arra, hogy ez sok kérdést nyitva 

fog hagyni, különösen az egységes piacon 

működő vállalkozások esetében, tekintettel 

arra, hogy a közös társaságiadó-alap nem 

biztosítja majd a konszolidálás miatti 

veszteségek kompenzálását, és nem oldja 

meg a multinacionális vállalatok által 

használt fő adókikerülési eszközök 

egyikével, a transzferárképzéssel járó 

bürokráciát és bizonytalanságot sem; 

felhívja a Bizottságot, hogy mellőzze a 

további hatásvizsgálatokat ezzel 

intézkedéssel kapcsolatban, amely 

évtizedek óta szerepel az EU napirendjén, 

és amellyel kapcsolatban széles körű 

előkészítési munka folyt, de amelyet 2011-

es hivatalos benyújtása után a Tanácsban 

most megvétóztak;  

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  750 

Esther de Lange 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

84. támogatja a Bizottság felfogását, hogy 

a 2015. júniusi cselekvési tervében első 
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adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt 

fő adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

lépésként egy egyszerű (nem konszolidált) 

közös társaságiadó-alapot terjesztett be; 

Or. en 

 

Módosítás  751 

Brian Hayes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

84. támogatja a KTA bevezetését, és 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be; felhívja a Bizottságot, hogy 

biztosítsa a KTA hatásának megfelelő és 

naprakész értékelését, kellő figyelmet 

fordítva egy ilyen javaslat tág értelemben 
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kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt 

fő adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

vett lehetséges következményeire; 

Or. en 

 

Módosítás  752 

Morten Messerschmidt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA 

mielőbbi bevezetését, egy minimális 

tényleges adókulcs meghatározásával, 

valamint versenyképességi okból egy 

maximális tényleges adókulcs 

meghatározásával; tudomásul veszi a 

Bizottság felfogását, hogy a 2015. júniusi 

cselekvési tervében első lépésként egy 

egyszerű (nem konszolidált) közös 

társaságiadó-alapot terjesztett be, de 

rámutat arra, hogy ez sok kérdést nyitva 

fog hagyni, különösen az egységes piacon 

működő vállalkozások esetében, tekintettel 

arra, hogy a közös társaságiadó-alap nem 

biztosítja majd a konszolidálás miatti 

veszteségek kompenzálását, és nem oldja 

meg a multinacionális vállalatok által 

használt fő adókikerülési eszközök 

84. támogatja az önkéntes KKTA mielőbbi 

bevezetését és tudomásul veszi a Bizottság 

felfogását, hogy a 2015. júniusi cselekvési 

tervében első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; hangsúlyozza, hogy 

minden új kezdeményezésnek megfelelő 

hatásvizsgálaton kell alapulnia; 
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egyikével, a transzferárképzéssel járó 

bürokráciát és bizonytalanságot sem; 

felhívja a Bizottságot, hogy mellőzze a 

további hatásvizsgálatokat ezzel 

intézkedéssel kapcsolatban, amely 

évtizedek óta szerepel az EU napirendjén, 

és amellyel kapcsolatban széles körű 

előkészítési munka folyt, de amelyet 2011-

es hivatalos benyújtása után a Tanácsban 

most megvétóztak; 

Or. en 

 

Módosítás  753 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt 

fő adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 
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benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

Or. it 

 

Módosítás  754 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA 

mielőbbi bevezetését, egy minimális 

tényleges adókulcs meghatározásával, 

valamint versenyképességi okból egy 

maximális tényleges adókulcs 

meghatározásával; tudomásul veszi a 

Bizottság felfogását, hogy a 2015. júniusi 

cselekvési tervében első lépésként egy 

egyszerű (nem konszolidált) közös 

társaságiadó-alapot terjesztett be, de 

rámutat arra, hogy ez sok kérdést nyitva 

fog hagyni, különösen az egységes piacon 

működő vállalkozások esetében, tekintettel 

arra, hogy a közös társaságiadó-alap nem 

biztosítja majd a konszolidálás miatti 

veszteségek kompenzálását, és nem oldja 

meg a multinacionális vállalatok által 

használt fő adókikerülési eszközök 

egyikével, a transzferárképzéssel járó 

bürokráciát és bizonytalanságot sem; 

felhívja a Bizottságot, hogy mellőzze a 

további hatásvizsgálatokat ezzel 

intézkedéssel kapcsolatban, amely 

évtizedek óta szerepel az EU napirendjén, 

és amellyel kapcsolatban széles körű 

előkészítési munka folyt, de amelyet 2011-

es hivatalos benyújtása után a Tanácsban 

most megvétóztak; 

84. tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

Or. en 
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Módosítás  755 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA 

mielőbbi bevezetését, egy minimális 

tényleges adókulcs meghatározásával, 

valamint versenyképességi okból egy 

maximális tényleges adókulcs 

meghatározásával; tudomásul veszi a 

Bizottság felfogását, hogy a 2015. júniusi 

cselekvési tervében első lépésként egy 

egyszerű (nem konszolidált) közös 

társaságiadó-alapot terjesztett be, de 

rámutat arra, hogy ez sok kérdést nyitva 

fog hagyni, különösen az egységes piacon 

működő vállalkozások esetében, tekintettel 

arra, hogy a közös társaságiadó-alap nem 

biztosítja majd a konszolidálás miatti 

veszteségek kompenzálását, és nem oldja 

meg a multinacionális vállalatok által 

használt fő adókikerülési eszközök 

egyikével, a transzferárképzéssel járó 

bürokráciát és bizonytalanságot sem; 

felhívja a Bizottságot, hogy mellőzze a 

további hatásvizsgálatokat ezzel 

intézkedéssel kapcsolatban, amely 

évtizedek óta szerepel az EU napirendjén, 

és amellyel kapcsolatban széles körű 

előkészítési munka folyt, de amelyet 2011-

es hivatalos benyújtása után a Tanácsban 

most megvétóztak; 

84. üdvözli a Bizottság felfogását, hogy a 

2015. júniusi cselekvési tervében első 

lépésként egy egyszerű (nem konszolidált) 

közös társaságiadó-alapot terjesztett be, de 

rámutat arra, hogy ez sok kérdést nyitva 

fog hagyni, különösen az egységes piacon 

működő vállalkozások esetében, tekintettel 

arra, hogy a közös társaságiadó-alap nem 

biztosítja majd a konszolidálás miatti 

veszteségek kompenzálását, és nem oldja 

meg a multinacionális vállalatok által 

használt fő adókikerülési eszközök 

egyikével, a transzferárképzéssel járó 

bürokráciát és bizonytalanságot sem; 

felhívja a Bizottságot, hogy mellőzze a 

további hatásvizsgálatokat ezzel 

intézkedéssel kapcsolatban, amely 

évtizedek óta szerepel az EU napirendjén, 

és amellyel kapcsolatban széles körű 

előkészítési munka folyt, de amelyet 2011-

es hivatalos benyújtása után a Tanácsban 

most megvétóztak; 

Or. en 

 

Módosítás  756 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését; tudomásul veszi a Bizottság 

felfogását, hogy a 2015. júniusi cselekvési 

tervében első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem, és ugyanígy nem 

szünteti meg eredményesen az 

adóátcsoportosítást az Unión belül; ezzel 

összefüggésben emlékeztet arra is, hogy az 

Uniónak kötelező KKTA-ra kell 

törekednie, esetlegesen mentességeket 

biztosítva a kkv-k és a határokon átnyúló 

tevékenységet nem folytató vállalatok 

számára; felhívja a Bizottságot, hogy 

mellőzze a további hatásvizsgálatokat ezzel 

intézkedéssel kapcsolatban, amely 

évtizedek óta szerepel az EU napirendjén, 

és amellyel kapcsolatban széles körű 

előkészítési munka folyt, de amelyet 2011-

es hivatalos benyújtása után a Tanácsban 

most megvétóztak;  

Or. en 

 

Módosítás  757 

Bernard Monot 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését; tudomásul veszi a Bizottság 
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adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

felfogását, hogy a 2015. júniusi cselekvési 

tervében első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel az intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

blokkolnak; 

Or. fr 

 

Módosítás  758 

Barbara Kappel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését; tudomásul veszi a Bizottság 

felfogását, hogy a 2015. júniusi cselekvési 

tervében első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 
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kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

Or. de 

 

Módosítás  759 

Tibor Szanyi 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

adókulcs meghatározásával; tudomásul 

veszi a Bizottság felfogását, hogy a 2015. 

júniusi cselekvési tervében első lépésként 

egy egyszerű (nem konszolidált) közös 

társaságiadó-alapot terjesztett be, de 

rámutat arra, hogy ez sok kérdést nyitva 

fog hagyni, különösen az egységes piacon 

működő vállalkozások esetében, tekintettel 

arra, hogy a közös társaságiadó-alap nem 

biztosítja majd a konszolidálás miatti 

veszteségek kompenzálását, és nem oldja 

meg a multinacionális vállalatok által 

használt fő adókikerülési eszközök 

egyikével, a transzferárképzéssel járó 

bürokráciát és bizonytalanságot sem; 

felhívja a Bizottságot, hogy mellőzze a 
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transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

további hatásvizsgálatokat ezzel 

intézkedéssel kapcsolatban, amely 

évtizedek óta szerepel az EU napirendjén, 

és amellyel kapcsolatban széles körű 

előkészítési munka folyt, de amelyet 2011-

es hivatalos benyújtása után a Tanácsban 

most megvétóztak; 

Or. hu 

 

Módosítás  760 

Bernd Lucke 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 
tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, tudomásul veszi a Bizottság 

felfogását, hogy a 2015. júniusi cselekvési 

tervében első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 
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benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

Or. en 

 

Módosítás  761 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését; tudomásul veszi a Bizottság 

felfogását, hogy a 2015. júniusi cselekvési 

tervében első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

Or. en 
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Módosítás  762 

Krišjānis Kariņš 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

84. támogatja egy olyan teljes körű KKTA 

mielőbbi bevezetését, amely nem ássa alá 

a nemzeti adójogszabályokat és 

tiszteletben tartja a tagállamok adóügyi 

szuverenitását; tudomásul veszi a 

Bizottság felfogását, hogy a 2015. júniusi 

cselekvési tervében első lépésként egy 

egyszerű (nem konszolidált) közös 

társaságiadó-alapot terjesztett be, de 

rámutat arra, hogy ez sok kérdést nyitva 

fog hagyni, különösen az egységes piacon 

működő vállalkozások esetében, tekintettel 

arra, hogy a közös társaságiadó-alap nem 

biztosítja majd a konszolidálás miatti 

veszteségek kompenzálását, és nem oldja 

meg a multinacionális vállalatok által 

használt fő adókikerülési eszközök 

egyikével, a transzferárképzéssel járó 

bürokráciát és bizonytalanságot sem; 

felhívja a Bizottságot, hogy mellőzze a 

további hatásvizsgálatokat ezzel 

intézkedéssel kapcsolatban, amely 

évtizedek óta szerepel az EU napirendjén, 

és amellyel kapcsolatban széles körű 

előkészítési munka folyt, de amelyet 2011-

es hivatalos benyújtása után a Tanácsban 

most megvétóztak; 

Or. en 

 

Módosítás  763 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt 

fő adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, minimális tényleges 

adókulcsokkal együtt, amelyek legalább 

20%-osak és – a tagállamok 

életszínvonalával, nagyságával és földrajzi 

helyzetével kapcsolatos – számos 

változótól függnek; kitart amellett, hogy a 

KKTA nem eredményezhet a kiinduló 

helyzethez képest alacsonyabb adóalapot, 

és szorgalmazza, hogy a tagállamok 

körében a közös adóalap fogalmát a 

legnagyobb közös nevező szerint 

határozzák meg; sajnálatát fejezi ki a 

Bizottság azon felfogása miatt, hogy a 

2015. júniusi cselekvési tervében első 

lépésként egy egyszerű (nem konszolidált) 

közös társaságiadó-alapot terjesztett be; 

felhívja a Bizottságot, hogy mellőzze a 

további hatásvizsgálatokat ezzel 

intézkedéssel kapcsolatban, amely 

évtizedek óta szerepel az EU napirendjén, 

és amellyel kapcsolatban széles körű 

előkészítési munka folyt, de amelyet 2011-

es hivatalos benyújtása után a Tanácsban 

most megvétóztak; 

Or. en 

 

Módosítás  764 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

adókulcs meghatározásával, valamint 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

adókulcs meghatározásával, amely 
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versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

megnyitja az utat egy európai 

társaságiadó-rendszer felé; sajnálatát 

fejezi ki a Bizottság felfogása miatt, hogy 

a 2015. júniusi cselekvési tervében első 

lépésként egy egyszerű (nem konszolidált) 

közös társaságiadó-alapot terjesztett be, 

mivel a konszolidáció e reform egyik 

kulcsfontosságú vonatkozása, és rámutat 

arra, hogy ez sok kérdést nyitva fog 

hagyni, különösen az egységes piacon 

működő vállalkozások esetében, tekintettel 

arra, hogy a közös társaságiadó-alap nem 

biztosítja majd a konszolidálás miatti 

veszteségek kompenzálását, és nem oldja 

meg a multinacionális vállalatok által 

használt fő adókikerülési eszközök 

egyikével, a transzferárképzéssel járó 

bürokráciát és bizonytalanságot sem; 

felhívja a Bizottságot, hogy mellőzze a 

további hatásvizsgálatokat ezzel 

intézkedéssel kapcsolatban, amely 

évtizedek óta szerepel az EU napirendjén, 

és amellyel kapcsolatban széles körű 

előkészítési munka folyt, de amelyet 2011-

es hivatalos benyújtása után a Tanácsban 

most megvétóztak; felhívja a Bizottságot, 

hogy az erőteljes KKTA lehetséges 

mellékszálaként folytassa a nemzetközi 

pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) 

és/vagy az egyes tagállamok számviteli 

szabályai alkalmasságának kutatását, és 

tárja fel egy európai szintű adóelszámolási 

standard alternatív keretét; 

Or. en 

 

Módosítás  765 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

84. határozottan támogatja a teljes körű 

KKTA mielőbbi bevezetését, egy 
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adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

minimális tényleges adókulcs 

meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával 

kizárólag a kkv-k számára, mivel ők a 

gazdaság és a foglalkoztatás hajtóereje; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; sürgeti ezért a 

Bizottságot, hogy tűzzön ki konkrét és 

rövid határidőt arra, hogy beépítsék a 

(hamis transzferárazás problémája 

megoldásának kulcsát képező) 

„konszolidációs elemet” a KKTA-

kezdeményezésbe; felhívja a Bizottságot, 

hogy mellőzze a további hatásvizsgálatokat 

ezzel intézkedéssel kapcsolatban, amely 

évtizedek óta szerepel az EU napirendjén, 

és amellyel kapcsolatban széles körű 

előkészítési munka folyt, de amelyet 2011-

es hivatalos benyújtása után a Tanácsban 

most megvétóztak; felhívja a Bizottságot, 

hogy a kettős adólevonás leállítása 

érdekében egészítse ki a javaslatot 

adókijátszás elleni kikötéssel; 

Or. en 

 

Módosítás  766 

Philippe De Backer 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, amelyeket meg 

kell vizsgálni a különböző jogi kerettel és 

különböző szintű költségvetési 

konszolidációval működő tagállamok és 

különösen az egységes piacon működő 

vállalkozások esetében, tekintettel arra, 

hogy a konszolidált közös társaságiadó-

alap nem biztosítja majd a konszolidálás 

miatti veszteségek kompenzálását, és nem 

oldja meg a multinacionális vállalatok által 

használt fő adókikerülési eszközök 

egyikével, a transzferárképzéssel járó 

bürokráciát és bizonytalanságot sem; 

felhívja a Bizottságot, hogy mellőzze a 

további hatásvizsgálatokat ezzel 

intézkedéssel kapcsolatban, amely 

évtizedek óta szerepel az EU napirendjén, 

és amellyel kapcsolatban széles körű 

előkészítési munka folyt, de amelyet 2011-

es hivatalos benyújtása után a Tanácsban 

most megvétóztak; 

Or. en 

 

Módosítás  767 

Emmanuel Maurel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 
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adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

adókulcs, valamint versenyképességi okból 

egy maximális tényleges adókulcs 

meghatározásával, az esetleges feltételes 

adómegállapítások alkalmazását követően 

számítva; tudomásul veszi a Bizottság 

felfogását, hogy a 2015. júniusi cselekvési 

tervében első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel az intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

blokkolnak; 

Or. fr 

 

Módosítás  768 

Esther de Lange 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

84. támogatja a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

84. támogatja az OECD által megállapított 

nemzetközi transzferárképzési szabályok 

alapján a teljes körű KKTA mielőbbi 

bevezetését, egy minimális tényleges 

adókulcs meghatározásával, valamint 

versenyképességi okból egy maximális 

tényleges adókulcs meghatározásával; 

tudomásul veszi a Bizottság felfogását, 

hogy a 2015. júniusi cselekvési tervében 
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terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

első lépésként egy egyszerű (nem 

konszolidált) közös társaságiadó-alapot 

terjesztett be, de rámutat arra, hogy ez sok 

kérdést nyitva fog hagyni, különösen az 

egységes piacon működő vállalkozások 

esetében, tekintettel arra, hogy a közös 

társaságiadó-alap nem biztosítja majd a 

konszolidálás miatti veszteségek 

kompenzálását, és nem oldja meg a 

multinacionális vállalatok által használt fő 

adókikerülési eszközök egyikével, a 

transzferárképzéssel járó bürokráciát és 

bizonytalanságot sem; felhívja a 

Bizottságot, hogy mellőzze a további 

hatásvizsgálatokat ezzel intézkedéssel 

kapcsolatban, amely évtizedek óta szerepel 

az EU napirendjén, és amellyel 

kapcsolatban széles körű előkészítési 

munka folyt, de amelyet 2011-es hivatalos 

benyújtása után a Tanácsban most 

megvétóztak; 

Or. en 

 

Módosítás  769 

Bernard Monot 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 84a. megerősíti, hogy a tagállamok teljes 

körű szuverenitást élveznek a közvetlen 

adók kulcsainak megállapítása 

tekintetében; 

Or. fr 

 

Módosítás  770 

Emmanuel Maurel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

84 a bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 84a. kéri a Bizottságot, hogy tegyen 

javaslatot egy, a „jogokkal való 

visszaélés” esetén alkalmazandó eljárás 

létrehozására az adóügyek területén, 

azon, több tagállamban létező adóügyi 

jogszabályok alapján, amelyek értelmében 

jogellenesnek tekintendő minden olyan 

adótervezési rendszer, amelynek 

kizárólagos célja az adóköteles adóalap 

egészének vagy egy részének kimentése; 

Or. fr 

 

Módosítás  771 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

85 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

85. 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 a 

transzferárképzést), készítsen elő egy 

határokon átnyúló nyereségeket és 

veszteségeket ellentételező rendszert, és 

vezessen be további visszaélés elleni 

szabályokat valamennyi érintett 

irányelvben; felhívja a Tanácsot, hogy 

készüljön fel e rendelkezések gyors 

elfogadására; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  772 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

85 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

85. 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 a 

transzferárképzést), készítsen elő egy 

határokon átnyúló nyereségeket és 

veszteségeket ellentételező rendszert, és 

vezessen be további visszaélés elleni 

szabályokat valamennyi érintett 

irányelvben; felhívja a Tanácsot, hogy 

készüljön fel e rendelkezések gyors 

elfogadására; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  773 

Morten Messerschmidt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

85 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

85. 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 a 

transzferárképzést), készítsen elő egy 

határokon átnyúló nyereségeket és 

veszteségeket ellentételező rendszert, és 

vezessen be további visszaélés elleni 

szabályokat valamennyi érintett 

irányelvben; felhívja a Tanácsot, hogy 

készüljön fel e rendelkezések gyors 

elfogadására; 

85. felhívja a Bizottságot, hogy az 

önkéntes 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 rendszert, és 

vezessen be további visszaélés elleni 

szabályokat valamennyi érintett 

irányelvben; felhívja a Tanácsot, hogy 

készüljön fel e rendelkezések gyors 

elfogadására; 

Or. en 
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Módosítás  774 

Brian Hayes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

85 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

85. 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 a 

transzferárképzést), készítsen elő egy 

határokon átnyúló nyereségeket és 

veszteségeket ellentételező rendszert, és 

vezessen be további visszaélés elleni 

szabályokat valamennyi érintett 

irányelvben; felhívja a Tanácsot, hogy 

készüljön fel e rendelkezések gyors 

elfogadására; 

85. felhívja a Bizottságot, hogy a KTA 

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 rendszert, és 

vezessen be további visszaélés elleni 

szabályokat valamennyi érintett 

irányelvben; felhívja a Tanácsot, hogy 

készüljön fel e rendelkezések gyors 

elfogadására; 

Or. en 

 

Módosítás  775 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

85 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

85. 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 a 

transzferárképzést), készítsen elő egy 

határokon átnyúló nyereségeket és 

veszteségeket ellentételező rendszert, és 

vezessen be további visszaélés elleni 

szabályokat valamennyi érintett 

irányelvben; felhívja a Tanácsot, hogy 

85. 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 a 

transzferárképzést), készítsen elő egy 

határokon átnyúló nyereségeket és 

veszteségeket ellentételező rendszert, és 

vezessen be további visszaélés elleni 

szabályokat valamennyi érintett 

irányelvben, többek között a 
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készüljön fel e rendelkezések gyors 

elfogadására; 
leggyakrabban alkalmazott héa-kikerülési 

módszerekből fakadó csalások korlátozása 

érdekében; felhívja a Tanácsot, hogy 

készüljön fel e rendelkezések gyors 

elfogadására; 

Or. it 

 

Módosítás  776 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

85 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

85. 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 a 

transzferárképzést), készítsen elő egy 

határokon átnyúló nyereségeket és 

veszteségeket ellentételező rendszert, és 

vezessen be további visszaélés elleni 

szabályokat valamennyi érintett 

irányelvben; felhívja a Tanácsot, hogy 

készüljön fel e rendelkezések gyors 

elfogadására; 

85. 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 a 

transzferárképzést), és vezessen be további 

visszaélés elleni 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; 

Or. en 

 

Módosítás  777 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

85 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

85. felhívja a Bizottságot, hogy a teljes 85. felhívja a Bizottságot, hogy a teljes 
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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 rendszert, és 

vezessen be további visszaélés elleni 

szabályokat valamennyi érintett 

irányelvben; felhívja a Tanácsot, hogy 

készüljön fel e rendelkezések gyors 

elfogadására; 

KKTA elfogadásáig és uniós szintű teljes 

körű végrehajtásáig hozzon azonnali 

intézkedést annak érdekében, hogy 

biztosítsa a tényleges adózást, csökkentse a 

nyereségátcsoportosítást (a 

transzferárképzésen és a tartozás-

átcsoportosítási mechanizmusokon 

keresztül), és vezessen be további 

visszaélés elleni szabályokat valamennyi 

érintett irányelvben; felhívja a Tanácsot, 

hogy készüljön fel e rendelkezések gyors 

elfogadására; 

Or. en 

 

Módosítás  778 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

85 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

85. 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 a 

transzferárképzést), készítsen elő egy 

határokon átnyúló nyereségeket és 

veszteségeket ellentételező rendszert, és 

vezessen be további visszaélés elleni 

szabályokat valamennyi érintett 

irányelvben; felhívja a Tanácsot, hogy 

készüljön fel e rendelkezések gyors 

elfogadására; 

85. 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 a 

transzferárképzést), és vezessen be további 

visszaélés elleni szabályokat valamennyi 

érintett irányelvben; hangsúlyozza, hogy a 

Bizottság átmeneti, határokon átnyúló 

veszteség-beszámítási rendszerre 

vonatkozó javaslatát csak akkor kell 

bevezetni, ha a Bizottság garantálni tudja, 

hogy a rendszer nem teremt lehetőséget 

agresszív adótervezésre irányuló 

visszaélésre; felhívja a Tanácsot, hogy 

készüljön fel e rendelkezések gyors 

elfogadására; 

Or. en 
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Módosítás  779 

Marian Harkin 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

85 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

85. 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 a 

transzferárképzést), készítsen elő egy 

határokon átnyúló nyereségeket és 

veszteségeket ellentételező rendszert, és 

vezessen be további visszaélés elleni 

szabályokat valamennyi érintett 

irányelvben; felhívja a Tanácsot, hogy 

készüljön fel e rendelkezések gyors 

elfogadására; 

85. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon 

azonnali intézkedést annak érdekében, 

hogy biztosítsa a tényleges adózást, 

léptessen életbe keretet a 

nyereségátcsoportosítás (főként a 

transzferárképzés) kezelésére, készítsen 

elő egy határokon átnyúló nyereségeket és 

veszteségeket ellentételező rendszert, és 

vezessen be további, megfelelő és 

hatékony visszaélés elleni szabályokat 

valamennyi érintett irányelvben; felhívja a 

Tanácsot, hogy készüljön fel e 

rendelkezések gyors elfogadására; 

Or. en 

 

Módosítás  780 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

86 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

86. felhívja a Bizottságot, hogy adjon ki 

egyértelmű iránymutatásokat a gazdasági 

tartalom és az állandó telephely 

fogalommeghatározására vonatkozóan, 

abból a célból, hogy oldja meg különösen a 

postafiókcégek kérdését, és dolgozzon ki 

olyan uniós kritériumokat és 

iránymutatásokat a K+F kezelése 

tekintetében, amelyek összeegyeztethetők 

az OECD azonos témájú munkájával, de 

nem korlátozódnak arra, mivel a 

tagállamok jelenleg dolgoznak az ezzel 

86. felhívja a Bizottságot, hogy adjon ki 

egyértelmű jogszabályokat a gazdasági 

tartalom és az állandó telephely 

fogalommeghatározására vonatkozóan, 

abból a célból, hogy oldja meg különösen a 

postafiókcégek kérdését, és dolgozzon ki 

olyan uniós kritériumokat és 

jogszabályokat a K+F kezelése 

tekintetében, amelyek összeegyeztethetők 

az OECD azonos témájú munkájával, de 

nem korlátozódnak arra, mivel a 

tagállamok jelenleg dolgoznak az ezzel 
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kapcsolatos stratégiák megreformálásán, 

gyakran a támogatásokkal összekapcsolva 

azt; 

kapcsolatos stratégiák megreformálásán, 

gyakran a támogatásokkal összekapcsolva 

azt; felhívja a Bizottságot, hogy az 

Európai Bíróság Cadbury Schweppes 

ügyben hozott ítélete (C-196/04) szerint 

vizsgálja felül a külföldi ellenőrzés alatt 

álló vállalatokra vonatkozó európai 

jogszabályokat és azok alkalmazását, a 

külföldi ellenőrzés alatt álló vállalatok 

teljesen mesterséges megállapodásokon 

túlmutató, teljes körű alkalmazásának 

biztosítása érdekében; felhívja a 

Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 

külföldi ellenőrzés alatt álló vállalatokra 

vonatkozó szabályok harmonizálására 

Európában; 

Or. en 

 

Módosítás  781 

Brian Hayes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

86 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

86. felhívja a Bizottságot, hogy adjon ki 

egyértelmű iránymutatásokat a gazdasági 

tartalom és az állandó telephely 

fogalommeghatározására vonatkozóan, 

abból a célból, hogy oldja meg különösen a 

postafiókcégek kérdését, és dolgozzon ki 

olyan uniós kritériumokat és 

iránymutatásokat a K+F kezelése 

tekintetében, amelyek összeegyeztethetők 

az OECD azonos témájú munkájával, de 

nem korlátozódnak arra, mivel a 

tagállamok jelenleg dolgoznak az ezzel 

kapcsolatos stratégiák megreformálásán, 

gyakran a támogatásokkal összekapcsolva 

azt; 

86. felhívja a Bizottságot, hogy adjon ki 

egyértelmű iránymutatásokat a gazdasági 

tartalom és az állandó telephely 

fogalommeghatározására vonatkozóan, 

abból a célból, hogy oldja meg különösen a 

postafiókcégek kérdését, és dolgozzon ki 

olyan uniós kritériumokat és 

iránymutatásokat a K+F kezelése 

tekintetében, amelyek összeegyeztethetők 

az OECD azonos témájú munkájával, 

mivel a tagállamok jelenleg dolgoznak az 

ezzel kapcsolatos stratégiák 

megreformálásán, gyakran a 

támogatásokkal összekapcsolva azt; 

Or. en 
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Módosítás  782 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

86 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

86. felhívja a Bizottságot, hogy adjon ki 

egyértelmű iránymutatásokat a gazdasági 

tartalom és az állandó telephely 

fogalommeghatározására vonatkozóan, 

abból a célból, hogy oldja meg különösen a 

postafiókcégek kérdését, és dolgozzon ki 

olyan uniós kritériumokat és 

iránymutatásokat a K+F kezelése 

tekintetében, amelyek összeegyeztethetők 

az OECD azonos témájú munkájával, de 

nem korlátozódnak arra, mivel a 

tagállamok jelenleg dolgoznak az ezzel 

kapcsolatos stratégiák megreformálásán, 

gyakran a támogatásokkal összekapcsolva 

azt; 

86. felhívja a Bizottságot, hogy adjon ki 

egyértelmű iránymutatásokat a gazdasági 

tartalom és az állandó telephely 

fogalommeghatározására vonatkozóan, 

abból a célból, hogy oldja meg különösen a 

postafiókcégek és e cégek adókikerülésre, 

pénzmosásra és más, társadalmi és 

gazdasági szempontból káros 

tevékenységre való felhasználásának 

kérdését, és dolgozzon ki olyan uniós 

kritériumokat és iránymutatásokat a K+F 

kezelése tekintetében, amelyek 

összeegyeztethetők az OECD azonos 

témájú munkájával, de nem korlátozódnak 

arra, mivel a tagállamok jelenleg 

dolgoznak az ezzel kapcsolatos stratégiák 

megreformálásán, gyakran a 

támogatásokkal összekapcsolva azt; 

Or. en 

 

Módosítás  783 

Petr Ježek 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

86 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

86. felhívja a Bizottságot, hogy adjon ki 

egyértelmű iránymutatásokat a gazdasági 

tartalom és az állandó telephely 

fogalommeghatározására vonatkozóan, 

abból a célból, hogy oldja meg különösen a 

postafiókcégek kérdését, és dolgozzon ki 

olyan uniós kritériumokat és 

iránymutatásokat a K+F kezelése 

tekintetében, amelyek összeegyeztethetők 

az OECD azonos témájú munkájával, de 

86. felhívja a Bizottságot, hogy adjon ki 

egyértelmű iránymutatásokat a gazdasági 

tartalom és az állandó telephely 

fogalommeghatározására vonatkozóan, 

abból a célból, hogy oldja meg különösen a 

postafiókcégek kérdését, és dolgozzon ki 

olyan uniós kritériumokat és 

iránymutatásokat a K+F kezelése 

tekintetében, amelyek összeegyeztethetők 

az OECD azonos témájú munkájával, de 
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nem korlátozódnak arra, mivel a 

tagállamok jelenleg dolgoznak az ezzel 

kapcsolatos stratégiák megreformálásán, 

gyakran a támogatásokkal összekapcsolva 

azt; 

nem korlátozódnak arra, mivel a 

tagállamok jelenleg dolgoznak az ezzel 

kapcsolatos stratégiák megreformálásán, 

gyakran a támogatásokkal összekapcsolva 

azt; ezen iránymutatásoknak 

egyértelműen jelezniük kell, hogy 

közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia az 

adóhatóság által biztosított kedvezményes 

rendszerek és a mögöttes K+F 

tevékenységek között; 

Or. en 

 

Módosítás  784 

Esther de Lange 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

86 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

86. felhívja a Bizottságot, hogy adjon ki 

egyértelmű iránymutatásokat a gazdasági 

tartalom és az állandó telephely 

fogalommeghatározására vonatkozóan, 

abból a célból, hogy oldja meg különösen a 

postafiókcégek kérdését, és dolgozzon ki 

olyan uniós kritériumokat és 

iránymutatásokat a K+F kezelése 

tekintetében, amelyek összeegyeztethetők 

az OECD azonos témájú munkájával, de 

nem korlátozódnak arra, mivel a 

tagállamok jelenleg dolgoznak az ezzel 

kapcsolatos stratégiák megreformálásán, 

gyakran a támogatásokkal összekapcsolva 

azt; 

86. felhívja a Bizottságot, hogy adjon ki 

egyértelmű iránymutatásokat a gazdasági 

tartalom és az értékteremtés és az állandó 

telephely fogalommeghatározására 

vonatkozóan, abból a célból, hogy oldja 

meg különösen a postafiókcégek kérdését, 

és dolgozzon ki olyan uniós kritériumokat 

és iránymutatásokat a K+F kezelése 

tekintetében, amelyek összeegyeztethetők 

az OECD azonos témájú munkájával, de 

nem korlátozódnak arra, mivel a 

tagállamok jelenleg dolgoznak az ezzel 

kapcsolatos stratégiák megreformálásán, 

gyakran a támogatásokkal összekapcsolva 

azt; 

Or. en 

 

Módosítás  785 

Philippe De Backer 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

86 a bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 86a. úgy véli, hogy a számos 

adórendszerben a tartozásokra és a 

kamatokra vonatkozóan alkalmazott 

kedvező bánásmód gátolja a 

vállalkozásfinanszírozási modellek 

diverzifikálását és akadályozza a 

vállalatok saját tőkével való 

finanszírozását az EU-ban, amely más 

országokban bevett gyakorlat; ezért 

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy ösztönözzék a vállalatok 

finanszírozási forrásainak fokozottabb 

diverzifikálását, ami kétségkívül 

kedvezően hatna a növekedésre és a 

foglalkoztatásra; 

Or. en 

 

Módosítás  786 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

86 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 86a. felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy szorítsák vissza és 

szüntessék meg a bizonyos társasági 

bevételekre – például a kamatra vagy a 

szabadalmakhoz fűződő bevételekre – 

vonatkozó külön adókulcsokat; 

Or. en 

 

Módosítás  787 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

86 b bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 86b. felhívja a Bizottságot, hogy az 

Európai Bíróság Cadbury Schweppes 

ügyben hozott ítélete (C-196/04) szerint 

vizsgálja felül a külföldi ellenőrzés alatt 

álló vállalatokra vonatkozó európai 

jogszabályokat és azok alkalmazását, az 

adóztatás kettős elmaradásának 

megakadályozása céljából a külföldi 

ellenőrzés alatt álló vállalatok teljes körű 

alkalmazása érdekében; felhívja a 

Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 

külföldi ellenőrzés alatt álló vállalatokra 

vonatkozó szabályok harmonizálására 

Európában; 

Or. en 

 

Módosítás  788 

Luděk Niedermayer 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

87 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

87. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy az 

általánosan elfogadott 

fogalommeghatározás hiányában 

folytasson további elemzéseket és 

vizsgálatokat a káros adózási gyakorlatok 

fogalmának meghatározása érdekében, 

figyelembe véve azok társadalomra 

gyakorolt különféle lehetséges negatív 

hatásait, biztosítsa azok nyomon 

követését, és azonosítsa pontosabban az 

adókikerülés EU-ban és a fejlődő 

országokban kifejtett hatását; kéri a 

Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges 

intézkedést annak érdekében, hogy 

pontosítsa valamennyi tagállam „függő 

joghatóságainak” pontos jogállását, 

valamint azt, hogy milyen eszközt lehetne 

felhasználni, hogy az EU-n belüli adóalap-

erózió elkerülése érdekében gyakorlataikat 

87. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy az 

általánosan elfogadott 

fogalommeghatározás hiányában 

folytasson további elemzéseket és 

vizsgálatokat az adókijátszásból és 

adókikerülésből fakadó adóhiány 

mérésére vonatkozó módszertan 

meghatározása, valamint annak biztosítása 

érdekében, hogy a folyamat nyomon 

követése céljából a mérést rendszeresen 

elvégzik, emellett vegye figyelembe az EU-

ban hozott feltételes 

adómegállapításoknak és adóztatási 

gyakorlatoknak a fejlődő országokra 

gyakorolt hatását; kéri a Bizottságot, hogy 

tegye meg a szükséges intézkedést annak 

érdekében, hogy pontosítsa valamennyi 

tagállam „függő joghatóságainak” pontos 

jogállását, valamint azt, hogy milyen 
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megváltoztassák; eszközt lehetne felhasználni, hogy az EU-n 

belüli adóalap-erózió elkerülése érdekében 

gyakorlataikat megváltoztassák; 

Or. en 

 

Módosítás  789 

Emmanuel Maurel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

87 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

87. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy az 

általánosan elfogadott 

fogalommeghatározás hiányában 

folytasson további elemzéseket és 

vizsgálatokat a káros adózási gyakorlatok 

fogalmának meghatározása érdekében, 

figyelembe véve azok társadalomra 

gyakorolt különféle lehetséges negatív 

hatásait, biztosítsa azok nyomon követését, 

és azonosítsa pontosabban az adókikerülés 

EU-ban és a fejlődő országokban kifejtett 

hatását; kéri a Bizottságot, hogy tegye meg 

a szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy pontosítsa valamennyi tagállam 

„függő joghatóságainak” pontos 

jogállását, valamint azt, hogy milyen 

eszközt lehetne felhasználni, hogy az EU-

n belüli adóalap-erózió elkerülése 

érdekében gyakorlataikat 

megváltoztassák; 

87. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy az 

általánosan elfogadott 

fogalommeghatározás hiányában 

folytasson további elemzéseket és 

vizsgálatokat a káros adózási gyakorlatok 

fogalmának meghatározása érdekében, 

figyelembe véve azok társadalomra 

gyakorolt különféle lehetséges negatív 

hatásait, biztosítsa azok nyomon követését, 

és azonosítsa pontosabban az adókikerülés 

EU-ban és a fejlődő országokban kifejtett 

hatását; kéri a Bizottságot, hogy tegye meg 

a szükséges intézkedéseket a független 

joghatóságok adórendszereinek az adott 

tagállamok adórendszereihez való 

közelítése felé történő előrelépés 

érdekében; 

Or. fr 

 

Módosítás  790 

Matt Carthy 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

87 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

87. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy az 

általánosan elfogadott 

fogalommeghatározás hiányában 

folytasson további elemzéseket és 

vizsgálatokat a káros adózási gyakorlatok 

fogalmának meghatározása érdekében, 

figyelembe véve azok társadalomra 

gyakorolt különféle lehetséges negatív 

hatásait, biztosítsa azok nyomon követését, 

és azonosítsa pontosabban az adókikerülés 

EU-ban és a fejlődő országokban kifejtett 

hatását; kéri a Bizottságot, hogy tegye meg 

a szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy pontosítsa valamennyi tagállam 

„függő joghatóságainak” pontos jogállását, 

valamint azt, hogy milyen eszközt lehetne 

felhasználni, hogy az EU-n belüli adóalap-

erózió elkerülése érdekében gyakorlataikat 

megváltoztassák; 

87. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy az 

általánosan elfogadott 

fogalommeghatározás hiányában 

folytasson további elemzéseket és 

vizsgálatokat a káros adózási gyakorlatok 

fogalmának meghatározása érdekében, 

felhívja a Bizottságot, hogy általánosan 

elfogadott fogalommeghatározás 

hiányában folytasson további elemzéseket 

és vizsgálatokat az agresszív adótervezés 

fogalmának meghatározása érdekében; 

figyelembe véve azok társadalomra 

gyakorolt különféle lehetséges negatív 

hatásait, biztosítsa azok nyomon követését, 

és azonosítsa pontosabban az adókikerülés 

EU-ban és a fejlődő országokban kifejtett 

hatását; kéri a Bizottságot, hogy tegye meg 

a szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy pontosítsa valamennyi tagállam 

„függő joghatóságainak” pontos jogállását, 

valamint azt, hogy milyen eszközt lehetne 

felhasználni, hogy az EU-n belüli adóalap-

erózió elkerülése érdekében gyakorlataikat 

megváltoztassák; 

Or. en 

 

Módosítás  791 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

87 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

87. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy az 

általánosan elfogadott 

fogalommeghatározás hiányában 

folytasson további elemzéseket és 

vizsgálatokat a káros adózási gyakorlatok 

fogalmának meghatározása érdekében, 

figyelembe véve azok társadalomra 

87. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy az 

általánosan elfogadott 

fogalommeghatározás hiányában 

folytasson további elemzéseket és 

vizsgálatokat a káros adózási gyakorlatok – 

különösen a kettős adóztatásról szóló 

szerződések és a hibrid meg nem felelési 
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gyakorolt különféle lehetséges negatív 

hatásait, biztosítsa azok nyomon követését, 

és azonosítsa pontosabban az adókikerülés 

EU-ban és a fejlődő országokban kifejtett 

hatását; kéri a Bizottságot, hogy tegye meg 

a szükséges intézkedést annak érdekében, 

hogy pontosítsa valamennyi tagállam 

„függő joghatóságainak” pontos jogállását, 

valamint azt, hogy milyen eszközt lehetne 

felhasználni, hogy az EU-n belüli adóalap-

erózió elkerülése érdekében gyakorlataikat 

megváltoztassák; 

megállapodások – fogalmának 

meghatározása érdekében, figyelembe véve 

azok társadalomra gyakorolt különféle 

lehetséges negatív hatásait, biztosítsa azok 

nyomon követését, és azonosítsa 

pontosabban az adókikerülés EU-ban és a 

fejlődő országokban kifejtett hatását; kéri a 

Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges 

intézkedést annak érdekében, hogy 

pontosítsa valamennyi tagállam „függő 

joghatóságainak” pontos jogállását, 

valamint azt, hogy milyen eszközt lehetne 

felhasználni, hogy az EU-n belüli adóalap-

erózió elkerülése érdekében gyakorlataikat 

megváltoztassák; 

Or. en 

 

Módosítás  792 

Philippe De Backer 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

87 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 87a. hangsúlyozza, hogy a bürokrácia 

csökkentésére irányuló célkitűzés 

maradéktalan teljesítéséhez a közös, 

konszolidált adóalap bevezetésének közös 

számviteli szabályok végrehajtásával 

kellene együtt járnia; 

Or. en 

 

Módosítás  793 

Peter Simon 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

87 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 87a. úgy véli, hogy az adókijátszásnak és a 
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feltételes adómegállapításoknak speciális 

euróövezeti dimenziója van, mivel az öt 

elnök jelentése szerint euróövezeti 

költségvetési kapacitást kell kialakítani; 

Or. en 

 

Módosítás  794 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

87 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 87a. emlékeztet arra, hogy a társaságiadó-

csaláson felül jókora a csalás mértéke a 

határokon átnyúló héával kapcsolatban is, 

amely adó minden államkincstár számára 

alapvető fontosságú; felhívja a 

Bizottságot, hogy dolgozzon ki 

intézkedéseket – köztük a nemzeti 

adóhatóságok közötti jobb koordinációt – 

e probléma leküzdésére; 

Or. en 

 


