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2.3.2016 A8-0036/24 

Pakeitimas 24 

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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ba. kadangi siekiant kompensuoti menką 

ekonomikos atsigavimą, naujas 

nematomas krizės tendencijas ir 

padidėjusius skirtumus ES, svarbu 

tinkamai padidinti Sąjungos biudžetą 

siekiant užtikrinti tinkamą išteklių lygį 

kitų metų biudžete, ypatingą dėmesį 

skiriant programoms ir projektams, 

kuriais siekiama skatinti augimą ir 

tinkamą užimtumą, skurdo panaikinimą ir 

investicijas į pažangų, tvarų, žaliąjį 

augimą ir vystymąsi; pabrėžia, kad tokiam 

biudžeto padidinimui skirti įnašai turėtų 

būti surinkti didinant didžiausias 

bendrąsias nacionalines pajamos (BNP) 

ir didžiausias pajamas per capita turinčių 

valstybių narių įmokas, pakoreguojant 

dabartinę šališką ir neteisingą įnašų 

dydžio nustatymo sistemą; primena, kad 

būtina didinti paramą valstybių narių, 

ypač tų, kurios patiria ekonomikos 

recesiją, investicijoms į infrastruktūrą, 

socialines sistemas, mokslinius tyrimus, 

inovacijas ir plėtrą; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

2.3.2016 A8-0036/25 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. pažymi, jog pasitvirtino, kad Sąjungos 

biudžetas – labai svarbūs ištekliai, 

naudojami įveikiant dabartines krizes ir 

reaguojant į poreikius, kurie galbūt nebuvo 

numatyti per derybas dėl 2014–2020 m. 

DFP, pvz., susijusius su Europos 

strateginių investicijų fondu (ESIF), 

migracijos ir pabėgėlių krize ar geopolitine 

įtampa Europos kaimynystėje, nes dėl to 

kilo daugybė rimtų problemų ir 

ekstremalios situacijos atvejų, ir tuo tarpu 

ES ekonominio atsigavimo ir investavimo 

sparta yra mažesnė, nei leidžia galimybės, 
ir vis dar esama investicijų trūkumo; 

1. pabrėžia, kad Sąjungos biudžetas turėtų 

būti naudojamas taip, kad prioritetas būtų 

teikiamas realios konvergencijos, 

integracijos ir sanglaudos politikai, 

pagrįstai socialine pažanga ir solidarumu, 

deramų, kokybiškų ir stabilių darbo vietų 

kūrimo užtikrinimu ir skatinimu, tausiu 

gamtos išteklių naudojimu ir aplinkos 

apsauga,  pabrėžia, jog pasitvirtino, kad 

Sąjungos biudžetas – ribotas, nepaisant jo 

potencialo tapti svarbiu ištekliumi, 

naudojamu įveikiant dabartines krizes ir 

reaguojant į poreikius, kurie nebūtinai 

buvo numatyti per derybas dėl 2014–

2020 m. DFP, pvz., susijusius su Europos 

strateginių investicijų fondu (ESIF), 

migracijos ir pabėgėlių krize ar geopolitine 

įtampa Europos kaimynystėje, dėl kurių 

kilo daugybė rimtų problemų ir 

ekstremalios situacijos atvejų, ir tuo tarpu 

ES ekonominio atsigavimo sparta ir jos 

potencialo nesiekiančios nuolat 

mažėjančios viešosios ir privačiosios 

investicijos lėmė investicijų trūkumą ir 

dar labiau padidino ES valstybių narių, 

regionų ir piliečių nelygybę; 
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Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

2.3.2016 A8-0036/26 

Pakeitimas 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  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1a. pabrėžia, kad ES griežta taupymo 

politika paskatino realių darbo 

užmokesčių mažinimą valstybėse narėse ir 

kad tai pratęs ekonominės ir socialinės 

krizės laikotarpį; mano, kad biudžetas 

turėtų būti naudojamas pastangoms, 

kuriomis siekiama padidinti realius darbo 

užmokesčius, remti ir kovai su socialiniu 

dempingu valstybėse narėse; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/27 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. pabrėžia, kad ribota galimybė 

naudojantis Sąjungos biudžetu įveikti šias 

krizes šiuo etapu pirmiausia atsiranda 

todėl, kad taikomos visos turimos 

priemonės, dėl kurių susitarta per derybas 

dėl DFP, ir visų pirma specialios 

priemonės, pvz., lankstumo priemonė; 

primena, kad Parlamentas atliko lemiamą 

vaidmenį nustatant šias priemones per 

derybas dėl DFP; vis dėlto atkreipia dėmesį 

į tai, kad, jei krizės toliau gilės, tai ir 

visapusiško esamų lankstumo nuostatų 

taikymo nepakaks siekiant išspręsti šią 

problemą; atsižvelgdamas į tai, primygtinai 

ragina Tarybą persvarstyti savo poziciją dėl 

DFP numatytų specialių priemonių 

biudžeto sudarymo siekiant sumažinti 

Sąjungos biudžetui tenkančius suvaržymus; 

ryšium su tuo pakartoja savo ilgalaikę 

poziciją, kad specialių priemonių 

(lankstumo priemonės, ES solidarumo 

fondo, Europos prisitaikymo prie 

globalizacijos padarinių fondo ir 

neatidėliotinos pagalbos rezervo) 

mokėjimai turėtų būti apskaičiuojami 

viršijant viršutines DFP mokėjimų ribas, 

2. pabrėžia, kad ribota galimybė 

naudojantis Sąjungos biudžetu įveikti šias 

krizes šiuo etapu pirmiausia atsiranda 

todėl, kad taikomos visos turimos 

priemonės, dėl kurių susitarta per derybas 

dėl DFP, ir visų pirma specialios 

priemonės, pvz., lankstumo priemonė; 

primena, kad Parlamentas atliko lemiamą 

vaidmenį nustatant šias priemones per 

derybas dėl DFP; vis dėlto atkreipia dėmesį 

į tai, kad, jei krizės toliau gilės, tai ir 

visapusiško esamų lankstumo nuostatų 

taikymo nepakaks siekiant išspręsti šią 

problemą; atsižvelgdamas į tai, primygtinai 

ragina Tarybą persvarstyti savo poziciją dėl 

DFP numatytų specialių priemonių 

biudžeto sudarymo siekiant sumažinti 

Sąjungos biudžetui tenkančius suvaržymus; 

ryšium su tuo pakartoja savo ilgalaikę 

poziciją, kad specialių priemonių 

(lankstumo priemonės, ES solidarumo 

fondo, Europos prisitaikymo prie 

globalizacijos padarinių fondo ir 

neatidėliotinos pagalbos rezervo) 

mokėjimai turėtų būti apskaičiuojami 

viršijant viršutines DFP mokėjimų ribas, 
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kaip tai daroma įsipareigojimų atveju; 

tikisi, kad šis klausimas bus išspręstas 

vykdant DFP laikotarpio vidurio peržiūrą; 

kaip tai daroma įsipareigojimų atveju; 

mano, kad išsamia DFP peržiūra reikėtų 

pasinaudoti kaip galimybe išspręsti su 

pagrindiniais klausimais susijusias 

problemas ir būsimą ES biudžeto krizę, 

užtikrinti pagrįstą lankstumo lygį ir 

nustatyti didesnes populiariausių ES 

programų biudžeto eilučių viršutines 

ribas, ypatingą dėmesį skiriant 

socialiniam vystymuisi; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/28 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 2a. pabrėžia, kad būtina parengti 

nuoseklią Europos investicijų strategiją 

sukuriant ES investicijų programą 

tvariam vystymuisi ir užimtumui skatinti, 

kuriai 10 metų laikotarpiu būtų skiriama 

bent 2 proc. ES BVP per metus – tai 

turėtų papildyti panašius valstybių narių 

veiksmus viešųjų investicijų srityje; 

pažymi, kad kylant BVP ir gaunant 

mokestines pajamas tokia investicijų 

programa iš dalies pati save finansuotų; 

ragina Komisiją ir Tarybą į savo 

pasiūlymą dėl 2017 m. biudžeto įtraukti 

reikalingas papildomas lėšas; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/29 

Pakeitimas 29 

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

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 paantraštė 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į 

ekonomines prognozes ir suderintas su 

Europos ekonominės politikos 

koordinavimo semestru 

Biudžeto sudarymas atsižvelgiant į 

ekonomines prognozes ir suderintas su 

Europos politikos koordinavimu 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/30 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) (po 2 paantraštės) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 2a. ragina parengti skubaus reagavimo 

planus, skirtus šalims, kuriose trejetas 

ėmėsi veiksmų, remti, pagal kuriuos būtų 

užtikrinami finansiniai ištekliai ir bendros 

rinkos veiklai bei bendrai politikai 

reikalingos išimtys; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/31 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. atkreipia dėmesį į Komisijos Europos 

ekonomikos prognozę (2015 m. ruduo), 

kurioje nurodoma, kad vyksta nuosaikus 

atsigavimas, tačiau vis dar iki galo 

neišnaudojamos ES augimo galimybės; 

visgi pabrėžia, kad atsigavimą būtina 

stiprinti plėtojant pagrindinius augimo 

veiksnius, kad būtų galima paskatinti darbo 

vietų kūrimą ir vėl pasiekti visišką 

užimtumą, ir pažymi, kad ilgalaikio ir itin 

ilgalaikio nedarbo, visų pirma nedarbo 

Sąjungos neturtingiausiuose regionuose ir 

jaunimo nedarbo, lygis vis dar kelia 

susirūpinimą ir kad ES patiria pramonės 

restruktūrizacijos sunkumų; pažymi, kad 

dar esama Europos regionų ir valstybių 

narių ekonominio vystymosi skirtumų, ir 

atkreipia dėmesį į atotrūkį tarp 

vargingiausių ir turtingiausių Europos 

gyventojų; be to, atkreipia dėmesį į 

iškilusias naujas problemas, kaip antai 

riziką, kad sulėtės augimas 

besiformuojančios rinkos ekonomikos 

šalyse ir pasaulinė prekyba, taip pat 

ypatingą spaudimą, atsiradusį dėl Kinijos 

rinkų nepastovumo, būtinybę įveikti 

3. atkreipia dėmesį į Komisijos Europos 

ekonomikos prognozę (2015 m. ruduo), 

kurioje nurodoma, kad vyksta labai 

nuosaikus ir lėtas atsigavimas, vis dar iki 

galo neišnaudojant ES augimo galimybių; 

visgi pabrėžia, kad atsigavimą būtina 

stiprinti plėtojant pagrindinius augimo 

veiksnius, kad būtų galima paskatinti darbo 

vietų kūrimą ir vėl greitai pasiekti visišką 

užimtumą; pažymi, kad ilgalaikio ir itin 

ilgalaikio nedarbo, visų pirma nedarbo 

Sąjungos neturtingiausiuose regionuose ir 

jaunimo nedarbo, lygis vis dar kelia 

susirūpinimą ir kad ES patiria pramonės 

restruktūrizacijos sunkumų; apgailestauja, 

kad dar esama Europos regionų ir valstybių 

narių skirtumų ekonominiu ir socialiniu 

požiūriais ir šie skirtumai didėja, ir 

atkreipia dėmesį į didėjantį atotrūkį tarp 

vargingiausių ir turtingiausių Europos 

gyventojų; be to, atkreipia dėmesį į 

iškilusias naujas problemas, kaip antai 

riziką, kad sulėtės augimas 

besiformuojančios rinkos ekonomikos 

šalyse ir pasaulinė prekyba, taip pat 

ypatingą spaudimą, atsiradusį dėl Kinijos 
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migrantų ir pabėgėlių krizę ir besitęsiančią 

geopolitinę įtampą; 

rinkų nepastovumo, būtinybę įveikti 

migrantų ir pabėgėlių krizę ir besitęsiančią 

geopolitinę įtampą; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/32 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. taip pat atkreipia dėmesį į Komisijos 

2016 m. metinę augimo apžvalgą; yra 

tvirtai įsitikinęs, kad investicijų skatinimas, 

be kita ko, geriau koordinuojant viešųjų ir 

privačiųjų investicijų didinimą ir 

daugiausia dėmesio skiriant strategijos 

„Europa 2020“ tikslams, yra tinkamas 

politinis atsakas siekiant labiau 

subalansuotos ekonomikos politikos; 

mano, kad į šiuos du aspektus turėtų būti 

atsižvelgta rengiant 2017 m. biudžeto 

projektą, nes tai turėtų padėti nustatyti 

prioritetus atsižvelgiant į ekonomines 

aplinkybes; todėl ragina užtikrinti didesnę 

Europos ekonominės politikos 

koordinavimo semestro ir Sąjungos 

biudžeto sąsają Sąjungos lygmeniu, nes 

tai taip pat yra kertinis stabilios euro 

zonos elementas; 

4. taip pat atkreipia dėmesį į Komisijos 

2016 m. metinę augimo apžvalgą; yra 

tvirtai įsitikinęs, kad investicijų skatinimas, 

be kita ko, geriau koordinuojant viešųjų ir 

privačiųjų investicijų didinimą ir 

daugiausia dėmesio skiriant strategijos 

„Europa 2020“ tikslams, yra tinkamas 

politinis atsakas siekiant labiau 

subalansuotos ekonomikos politikos; 

pabrėžia, kad norint padidinti investicijas 

reikėtų imtis tolesnių veiksmų, visų pirma, 

kurti naujas finansines priemones, 

grindžiamas naujuoju Europos viešųjų 

investicijų planu, finansuojamu iš naujų 

nuosavų išteklių, remiantis labiau 

suderinta ir progresyvia mokesčių tvarka; 

primygtinai tvirtina, kad apskaičiuojant 

valstybių narių struktūrinį deficitą 

neturėtų būti atsižvelgiama į jų įnašus į 

ES biudžetą; mano, kad į šiuos du aspektus 

turėtų būti atsižvelgta rengiant 2017 m. 

biudžeto projektą, nes tai turėtų padėti 

nustatyti prioritetus atsižvelgiant į 

ekonomines aplinkybes; todėl ragina 

užtikrinti visų pirma didesnę viešųjų 

investicijų politikos vykdant valstybių 

narių biudžetą ir Sąjungos biudžeto 
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sąveiką ir papildomumą, ypač tos, kuria 

siekiama skatinti augimą ir tvaraus 

užimtumo kūrimą, nes tai yra kertinis ES 
elementas;  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/33 

Pakeitimas 33 

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, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 

Komisijos pastangas, dedamas siekiant, 

kad daugiau Europos struktūrinių ir 

investicijų fondų lėšų būtų naudojama 

remiant pagrindinius prioritetinius tikslus, 

nustatytus konkrečioms šalims skirtose 

rekomendacijose; atkreipia dėmesį į 

Komisijos pasiūlymą dėl Struktūrinių 

reformų rėmimo programos parengimo ir 

primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad 

lėšos bus naudojamas ekonominei, 

socialinei ir teritorinei sanglaudai stiprinti, 

kaip numatyta Sutarties dėl ES veikimo 

174 straipsnyje; 

 

5. atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 

Komisijos pastangas, dedamas siekiant, 

kad daugiau Europos struktūrinių ir 

investicijų fondų lėšų būtų naudojama 

remiant pagrindinius prioritetinius tikslus; 

labai apgailestauja, kad per derybas dėl 

2016 m. ES biudžeto jau per pirmus 

Jaunimo užimtumo iniciatyvos 

įgyvendinimo metus buvo sustabdytas jos 

finansavimas, nors jaunimo nedarbo lygis 

ES tebėra nepaprastai aukštas, ir ragina 

ją sparčiai įvertinti ir greitai atnaujinti; 

atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą dėl 

Struktūrinių reformų rėmimo programos 

parengimo ir primygtinai ragina Komisiją 

užtikrinti, kad lėšos bus naudojamas 

ekonominei, socialinei ir teritorinei 

sanglaudai stiprinti, kaip numatyta 

Sutarties dėl ES veikimo 174 straipsnyje; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/34 

Pakeitimas 34 

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

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

Martínez, 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2016/2004(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pažymi, kad ir apgailestauja dėl to, kad 

dėl vengimo mokėti pelno mokesčius 

valstybės narės patyrė didžiulių mokestinių 

nuostolių, todėl buvo sumažintos ir jų 

įmokos į ES biudžetą; taip pat mano, kad 

tokia nesąžininga konkurencija mokesčių 

srityje tam tikrais atvejais reiškia, kad BVP 

perkeliamas iš vienos valstybės narės į kitą, 

BNP perkeliamos į ES teritorijai 

nepriklausančius mokesčių rojus ir taip 

sumažinamas bendras valstybės narės 

įnašas į ES biudžetą; 

7. pažymi, kad ir apgailestauja dėl to, kad 

dėl vengimo mokėti pelno mokesčius 

valstybės narės patyrė didžiulių mokestinių 

nuostolių, todėl buvo sumažintos ir jų 

įmokos į ES biudžetą; taip pat mano, kad 

tokia nesąžininga konkurencija mokesčių 

srityje tam tikrais atvejais reiškia, kad BVP 

perkeliamas iš vienos valstybės narės į kitą, 

BNP perkeliamos į ES teritorijai 

nepriklausančius mokesčių rojus ir taip 

sumažinamas bendras valstybės narės 

įnašas į ES biudžetą; ragina valstybes 

nares skatinti ir diegti konkrečias 

priemones, skirtas aktyviai kovai su 

korupcija vykdant viešuosius pirkimus; 

Or. en 

 

 


