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Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

B a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ba. mivel a gyenge gazdasági fellendülés, 

az új látens válságtendenciák és az Unión 

belüli különbségek fokozódásának 

ellensúlyozása érdekében megfelelően 

növelni kell az uniós költségvetést, 

biztosítandó a következő évi költségvetés 

forrásainak megfelelő szintjét, különös 

tekintettel a növekedés fellendítését és a 

tisztességes foglalkoztatást, a szegénység 

megszüntetését és az intelligens, 

fenntartható és környezetbarát növekedési 

és fejlesztési beruházásokat célzó 

programokra és projektekre; 

hangsúlyozza, hogy az említett emeléshez 

szükséges összegeknek – a hozzájárulási 

kulcsok jelenlegi igazságtalan és 

méltánytalan rendszerének kiigazítása 

révén – a legmagasabb bruttó nemzeti 

jövedelemmel (GNI) és a legmagasabb egy 

főre jutó jövedelemmel rendelkező 

országok befizetéseinek növeléséből kell 

származniuk; ismételten hangsúlyozza, 

hogy rendkívül fontosnak tartja a 

tagállamok – különösen a gazdasági 

recesszióval küzdő tagállamok – számára 

az infrastruktúrába, a szociális 

létesítményekbe, a kutatásba, az 

innovációba és a fejlesztésbe történő 
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beruházásokhoz nyújtott támogatások 

növelését; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/25 

Módosítás  25 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. megállapítja, hogy az uniós költségvetés 

kulcsfontosságú forrásnak bizonyult a 

közelmúltbeli válságok kezelésére és a 

2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 

TPK megtárgyalása idején előre nem 

feltétlenül látott szükségletek kielégítésére 

– például az Európai Stratégiai Beruházási 

Alap (EFSI), a migrációs és menekültügyi 

válság, vagy az európai szomszédságban 

tapasztalt geopolitikai feszültségek 

kapcsán, melyek számos komoly kihívást 

és vészhelyzetet okoztak –, miközben az 

EU-ban a gazdasági fellendülés és a 

beruházások szintje a lehetséges alatt 

marad, és továbbra is fennáll a beruházási 

szakadék; 

1. hangsúlyozza, hogy az uniós 

költségvetést olyan módon kell 

felhasználni, hogy prioritást kapjanak a 

valódi konvergenciára irányuló, az 

integrációs és kohéziós politikák, amelyek 

a társadalmi haladáson és szolidaritáson, 

a tisztességes, jó minőségű és biztos 

munkahelyek létrehozásának 

védelmezésén és előmozdításán, a 

természeti erőforrások fenntartható 

felhasználásán és a környezet védelmén 

alapulnak; hangsúlyozza, hogy az uniós 

költségvetés szűkösnek bizonyult annak 

ellenére, hogy fontos forrás válhatna a 

közelmúltbeli válságok kezelésére és a 

2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 

TPK megtárgyalása idején előre nem látott 

szükségletek kielégítésére – például az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI), 

a migrációs és menekültügyi válság, vagy 

az európai szomszédságban tapasztalt 

geopolitikai feszültségek kapcsán, melyek 

számos komoly kihívást és vészhelyzetet 

okoztak –, miközben az EU-ban a 

gazdasági fellendülés üteme és  az állami 

és magánberuházások szintjéneka 
lehetséges szint alá való,  folyamatos 
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csökkenése beruházási szakadékhoz és az 

uniós tagállamok, régiók és polgárok 

közötti egyenlőtlenség növekedéséhez 

vezetett; 

  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/26 

Módosítás  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, 

Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. kiemeli, hogy az EU megszorító 

politikája lenyomta a reálbéreket a 

tagállamokban, és hogy ennek 

következtében elhúzódik a gazdasági és 

szociális válság; úgy véli, hogy a 

költségvetést fel kell használni a reálbérek 

emelésére irányuló erőfeszítések és a 

szociális dömping elleni küzdelem 

támogatására a tagállamokban; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/27 

Módosítás  27 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, 

Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. hangsúlyozza, hogy az uniós 

költségvetés jelenleg elsősorban a TPK-ra 

vonatkozó tárgyalásokon közösen rögzített 

valamennyi eszköz, és különösen a 

speciális eszközök, például a rugalmassági 

eszköz felhasználása révén korlátozottan 

képes e válságok kezelésére; emlékeztet rá, 

hogy a Parlament meghatározó szerepet 

töltött be ezen eszközök TPK-tárgyalások 

során való kialakításában; ugyanakkor 

kiemeli, hogy a válságok további 

súlyosbodása esetén a meglévő 

rugalmassági rendelkezések teljes körű 

felhasználása sem lesz elegendő a 

probléma megoldására; ezzel 

összefüggésben sürgeti a Tanácsot, hogy az 

uniós költségvetést szorító korlátok lazítása 

érdekében gondolja át a TPK speciális 

eszközeinek költségvetésbe való 

beállításával kapcsolatos álláspontját; e 

tekintetben ismételten hangot ad annak a 

régóta képviselt álláspontjának, hogy a 

speciális eszközökre (rugalmassági eszköz, 

az Európai Unió Szolidaritási Alapja, az 

Európai Globalizációs Alkalmazkodási 

Alap és a sürgősségisegély-tartalék) 

2. hangsúlyozza, hogy az uniós 

költségvetés jelenleg elsősorban a TPK-ra 

vonatkozó tárgyalásokon közösen rögzített 

valamennyi eszköz, és különösen a 

speciális eszközök, például a rugalmassági 

eszköz felhasználása révén korlátozottan 

képes e válságok kezelésére; emlékeztet rá, 

hogy a Parlament meghatározó szerepet 

töltött be ezen eszközök TPK-tárgyalások 

során való kialakításában; ugyanakkor 

kiemeli, hogy a válságok további 

súlyosbodása esetén a meglévő 

rugalmassági rendelkezések teljes körű 

felhasználása sem lesz elegendő a 

probléma megoldására; ezzel 

összefüggésben sürgeti a Tanácsot, hogy az 

uniós költségvetést szorító korlátok lazítása 

érdekében gondolja át a TPK speciális 

eszközeinek költségvetésbe való 

beállításával kapcsolatos álláspontját; e 

tekintetben ismételten hangot ad annak a 

régóta képviselt álláspontjának, hogy a 

speciális eszközökre (rugalmassági eszköz, 

az Európai Unió Szolidaritási Alapja, az 

Európai Globalizációs Alkalmazkodási 

Alap és a sürgősségisegély-tartalék) 



 

AM\1088423HU.doc  PE579.732v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

vonatkozó kifizetési előirányzatok 

kiszámításakor − a 

kötelezettségvállalásokhoz hasonlóan − túl 

kell lépni a TPK-ban meghatározott felső 

határokat; elvárja, hogy a TPK félidei 

felülvizsgálata keretében megoldják e 

kérdést; 

vonatkozó kifizetési előirányzatok 

kiszámításakor − a 

kötelezettségvállalásokhoz hasonlóan − túl 

kell lépni a TPK-ban meghatározott felső 

határokat; úgy véli, hogy a TPK alapos 

felülvizsgálatát lehetőségnek kell tekinteni 

a kulcskérdések terén jelentkező 

hiányosságok és az Unió költségvetésében 

várható válság kezelésére, a rugalmasság 

ésszerű szintjének biztosítására és 

magasabb felső határok megállapítására 

azon uniós programok költségvetési tételei 

vonatkozásában, amelyekre a legnagyobb 

az igény, a hangsúlyt a társadalmi 

fejlesztésre helyezve; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/28 

Módosítás  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2a. hangsúlyozza egy következetes európai 

beruházási stratégia szükségességét egy 

„a fenntartható fejlődést és foglalkoztatást 

szolgáló uniós beruházási program” 

formájában, mely az EU GDP-jének 10 

éven át évente legalább 2%-át teszi ki, és 

amely kiegészítené a tagállamok hasonló 

állami beruházási erőfeszítéseit; 

megjegyzi, hogy egy ilyen beruházási 

program részben finanszírozná magát a 

nagyobb GDP-növekedésből és az 

adóbevételekből; felhívja a Bizottságot és 

a Tanácsot, hogy a 2017. évi 

költségvetésre vonatkozó javaslatukban 

biztosítsák a szükséges pótlólagos 

pénzügyi eszközöket; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/29 

Módosítás  29 

Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Marisa Matias, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 alfejezet 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A gazdasági előrejelzéseket figyelembe 

vevő, a gazdaságpolitikai koordináció 

európai szemeszterével összhangban álló 

költségvetés-tervezés 

A gazdasági előrejelzéseket figyelembe 

vevő, az európai politikai koordinációval 

összhangban álló költségvetés-tervezés 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/30 

Módosítás  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, 

Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (2 alcím után) (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2a. vészhelyzeti tervek kidolgozását kéri 

azon országok gazdaságának 

támogatására, amelyekben a trojka 

fellépésére került sor, mely tervek 

pénzügyi forrásokat nyújtanak és 

biztosítják a szükséges kivételeket az 

egységes piac és a közös politikák 

működése tekintetében; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/31 

Módosítás  31 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. tudomásul veszi a Bizottság európai 

gazdasági előrejelzését (2015. ősz), amely 

az EU növekedési potenciáljától még 

mindig elmaradó, mérsékelt fellendülést 

jelez; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy erre 

a fellendülésre a növekedés alapjainak 

megerősítésével kell építeni a 

munkahelyteremtés fellendítése és a teljes 

foglalkoztatáshoz való visszatérés 

érdekében; megjegyzi, hogy a tartós és a 

rendkívül tartós munkanélküliség továbbra 

is aggasztó szinten van, különösen az Unió 

legszegényebb régióiban és a fiatalok 

körében, és az EU nehézségekkel küzd az 

ipari szerkezetátalakítás terén;megjegyzi, 

hogy az európai régiók és a tagállamok 

között a gazdasági fejlődés terén továbbra 

is egyenlőtlenségek állnak fenn, és rámutat 

a legszegényebb és leggazdagabb 

európaiak közötti szakadékra; rámutat 

továbbá olyan új kihívások megjelenésére, 

mint a feltörekvő piacgazdaságok és a 

világkereskedelem lassulásának kockázata 

– melyet tovább súlyosbít a kínai piacok 

volatilitása –, a migráns- és menekültügyi 

válság kezelésének szükségessége és a nem 

3. tudomásul veszi a Bizottság európai 

gazdasági előrejelzését (2015. ősz), amely 

az EU növekedési potenciáljától még 

mindig elmaradó, nagyon mérsékelt és 

lassú fellendülést jelez; hangsúlyozza 

ugyanakkor, hogy erre a fellendülésre a 

növekedés alapjainak megerősítésével kell 

építeni a munkahelyteremtés fellendítése és 

a teljes foglalkoztatáshoz való gyors 

visszatérés érdekében; megjegyzi, hogy a 

tartós és a rendkívül tartós 

munkanélküliség továbbra is aggasztó 

szinten van, különösen az Unió 

legszegényebb régióiban és a fiatalok 

körében, és az EU nehézségekkel küzd az 

ipari szerkezetátalakítás terén; sajnálja, 

hogy az európai régiók és a tagállamok 

között a gazdasági és társadalmi 

szempontok terén továbbra is 

egyenlőtlenségek állnak fenn és ezek 

súlyosbodnak, és rámutat a legszegényebb 

és leggazdagabb európaiak közötti mélyülő 

szakadékra; rámutat továbbá olyan új 

kihívások megjelenésére, mint a feltörekvő 

piacgazdaságok és a világkereskedelem 

lassulásának kockázata – melyet tovább 



 

AM\1088423HU.doc  PE579.732v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

szűnő geopolitikai feszültségek; súlyosbít a kínai piacok volatilitása –, a 

migráns- és menekültügyi válság 

kezelésének szükségessége és a nem szűnő 

geopolitikai feszültségek; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/32 

Módosítás  32 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Javier Couso Permuy, 

Kostadinka Kuneva 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0036/2016 

Jens Geier 

Iránymutatások a 2017. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2016/2004(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. nyugtázza továbbá a Bizottság 2016-ra 

vonatkozó éves növekedési jelentését; 

határozottan úgy gondolja, hogy a 

beruházások fellendítése – többek között az 

állami és magánberuházások 

összehangoltabb növelése az Európa 2020 

célkitűzéseire összpontosítva – megfelelő 

szakpolitikai válasz egy 

kiegyensúlyozottabb gazdaságpolitika 

kialakítása érdekében; úgy véli, hogy ezt a 

két elemet figyelembe kell venni a 2017-es 

költségvetési tervezet megalkotásakor, 

mivel ez segíthet a prioritások gazdasági 

kontextusban való meghatározásához; 

következésképpen felszólít a 

gazdaságpolitikai koordináció európai 

szemeszterének uniós dimenziója és az 

uniós költségvetés közötti szinergiák 

szélesítésére, ami az euróövezet 

stabilitásának is sarokköve; 

4. nyugtázza továbbá a Bizottság 2016-ra 

vonatkozó éves növekedési jelentését; 

határozottan úgy gondolja, hogy a 

beruházások fellendítése – többek között az 

állami és magánberuházások 

összehangoltabb növelése az Európa 2020 

célkitűzéseire összpontosítva – megfelelő 

szakpolitikai válasz egy 

kiegyensúlyozottabb gazdaságpolitika 

kialakítása érdekében; hangsúlyozza, hogy 

további erőfeszítéseket kell tenni a 

beruházások növelése érdekében, 

különösen olyan új pénzügyi eszközök 

kialakításán keresztül, amelyek alapját 

egy harmonizált és progresszív 

adórendszeren alapuló, új saját 

forrásokból finanszírozott, új európai 

közberuházási terv képezi; kitart amellett, 

hogy a tagállamok strukturális hiányának 

kiszámításakor nem szabad figyelembe 

venni a tagállamok által az uniós 

költségvetéshez nyújtott hozzájárulást; 
úgy véli, hogy ezt a két elemet figyelembe 

kell venni a 2017-es költségvetési tervezet 

megalkotásakor, mivel ez segíthet a 

prioritások gazdasági kontextusban való 

meghatározásához; következésképpen 
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felszólít a különösen a tagállami 

költségvetésekben követett állami 

beruházási politikák és az uniós 

költségvetés közötti szinergiák és egymást 

kiegészítő jellegük szélesítésére, 

különösen a növekedés és a fenntartható 

munkahelyek létrehozásának 

előmozdítására irányuló politikák 

tekintetében, ami az EU sarokkövét 

képezi;  

Or. en 
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5. e tekintetben üdvözli a Bizottság európai 

strukturális és beruházási alapok 

felhasználásának fokozására irányuló 

erőfeszítéseit az országspecifikus 

ajánlásokban kiemelt fő prioritások 

támogatása céljából; nyugtázza a 

strukturálisreform-támogató program 

létrehozására irányuló bizottsági javaslatot, 

és sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa a 

finanszírozást a gazdasági, társadalmi és 

területi kohézió megerősítése érdekében, 

összhangban az EUSZM 174. cikkével; 

 

5. e tekintetben üdvözli a Bizottság európai 

strukturális és beruházási alapok 

felhasználásának fokozására irányuló 

erőfeszítéseit a fő prioritások támogatása 

céljából; mélyen sajnálja, hogy az Unió 

2016-os költségvetésének tárgyalása során 

az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 

(IFK) finanszírozását végrehajtásának 

legelső éve után felfüggesztették, 

miközben a fiatalkori munkanélküliségi 

ráta továbbra is a legmagasabb szintjén 

van az EU-ban, és kéri az IFK gyors 

értékelését és sürgős újbóli bevezetését; 

nyugtázza a strukturálisreform-támogató 

program létrehozására irányuló bizottsági 

javaslatot, és sürgeti a Bizottságot, hogy 

biztosítsa a finanszírozást a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió megerősítése 

érdekében, összhangban az EUSZM 174. 

cikkével; 

Or. en 
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7. megállapítja és sajnálja, hogy a társasági 

adó terén az adókikerülés óriási kiesést 

okozott a tagállamok adóbevételeiben, és 

ezáltal az uniós költségvetéshez nyújtott 

hozzájárulásukban; úgy véli továbbá, hogy 

ez a tisztességtelen adóverseny bizonyos 

esetekben az egyik tagállamból a másikba 

történő GDP-transzferrel, valamint a nem 

uniós adóparadicsomokba irányuló GNI-

transzferrel jár együtt, csökkentve az uniós 

költségvetéshez nyújtott összesített 

tagállami hozzájárulásokat; 

7. megállapítja és sajnálja, hogy a társasági 

adó terén az adókikerülés óriási kiesést 

okozott a tagállamok adóbevételeiben, és 

ezáltal az uniós költségvetéshez nyújtott 

hozzájárulásukban; úgy véli továbbá, hogy 

ez a tisztességtelen adóverseny bizonyos 

esetekben az egyik tagállamból a másikba 

történő GDP-transzferrel, valamint a nem 

uniós adóparadicsomokba irányuló GNI-

transzferrel jár együtt, csökkentve az uniós 

költségvetéshez nyújtott összesített 

tagállami hozzájárulásokat; felhív minden 

tagállamot, hogy a közbeszerzések terén a 

korrupció elleni tevőleges küzdelem 

érdekében támogassanak és léptessenek 

életbe konkrét intézkedéseket; 

Or. en 

 

 


