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2.3.2016 A8-0036/24 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  B bis. overwegende dat, ter compensatie 

van het matige economisch herstel, de 

recente ontwikkelen die op een latente 

crisis wijzen en de toenemende verschillen 

binnen de EU, een passende verhoging 

van de begroting van de Unie 

noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat er 

op de begroting van volgend jaar 

voldoende middelen beschikbaar zijn, met 

name voor programma's en projecten die 

erop gericht zijn groei en fatsoenlijke 

werkgelegenheid te bevorderen, armoede 

uit te bannen en te investeren in slimme, 

duurzame, groene groei en ontwikkeling; 

benadrukt dat deze verhoging tot stand 

moet komen door een grotere bijdrage van 

de lidstaten met het hoogste bni en het 

hoogste inkomen per hoofd van de 

bevolking, hetgeen een correctie betekent 

van de huidige subjectieve en oneerlijke 

bijdragesystematiek; herhaalt dat het 

noodzakelijk is de steun aan de lidstaten, 

met name aan de lidstaten die gebukt 

gaan onder economische recessie, voor 

investeringen in de infrastructuur, sociale 

voorzieningen, onderzoek, innovatie en 

ontwikkeling te verhogen; 
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Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/25 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. wijst erop dat de begroting van de Unie 

heeft bewezen een belangrijk instrument te 

zijn voor de aanpak van recente crises en 

voor het inspringen op behoeften die niet 

noodzakelijkerwijs waren voorzien tijdens 

de onderhandelingen over het MFK 2014-

2020, zoals het Europees fonds voor 

strategische investeringen (EFSI), de 

migratie- en vluchtelingencrisis of de 

geopolitieke spanningen in het Europese 

nabuurschap, leidend tot een aantal 

ernstige uitdagingen en noodsituaties, 

terwijl binnen de EU het tempo van 

economisch herstel en investeringen 

achterblijft bij hetgeen potentieel mogelijk 

is, en nog altijd sprake is van een 

investeringskloof; 

1. benadrukt dat de Uniebegroting aldus 

benut moet worden dat voorrang gegeven 

wordt aan beleid dat zich richt op 

daadwerkelijke convergentie, integratie en 

cohesie op basis van maatschappelijke 

vooruitgang en solidariteit, bescherming 

en bevordering van behoorlijke, 

hoogwaardige en stabiele 

werkgelegenheid, een duurzaam gebruik 

van natuurlijke hulpbronnen en 

bescherming van het milieu; benadrukt 
dat de begroting van de Unie heeft 

bewezen tekort te schieten, ondanks haar 

potentieel om een belangrijk instrument te 

zijn voor de aanpak van recente crises en 

voor het inspringen op behoeften die niet 

waren voorzien tijdens de 

onderhandelingen over het MFK 2014-

2020, zoals het Europees fonds voor 

strategische investeringen (EFSI), de 

migratie- en vluchtelingencrisis of de 

geopolitieke spanningen in het Europese 

nabuurschap, leidend tot een aantal 

ernstige uitdagingen en noodsituaties, 

terwijl binnen de EU het tempo van 

economisch herstel en de voortdurende 

verlagingen van zowel particuliere als 
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overheidsinvesteringen, achterblijvend bij 

hetgeen potentieel mogelijk is, geleid 

hebben tot een investeringskloof en een 

toename van de ongelijkheden tussen de 

EU-lidstaten, regio's en burgers; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/26 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. benadrukt dat het 

bezuinigingsbeleid van de EU voor een 

neerwaartse druk op de reële lonen in de 

lidstaten heeft gezorgd en dat daardoor de 

economische en sociale crisis langer zal 

duren; meent dat de begroting moet 

worden gebruikt ter ondersteuning van de 

inspanningen om de reële lonen in de 

lidstaten te verhogen en sociale dumping 

tegen te gaan; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/27 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat de beperkte capaciteit van 

de begroting van de Unie om deze crises 

aan te pakken in dit stadium voornamelijk 

het resultaat is van de gebruikmaking van 

alle beschikbare middelen waarover bij de 

MFK-onderhandelingen overeenstemming 

is bereikt, en in het bijzonder van speciale 

instrumenten zoals het 

flexibiliteitsinstrument; herinnert aan de 

beslissende rol van het Parlement bij de 

vormgeving van deze instrumenten tijdens 

de MFK-onderhandelingen; benadrukt 

echter dat indien de crises erger blijven 

worden zelfs de volledige gebruikmaking 

van de bestaande bepalingen voor 

flexibiliteit onvoldoende zal zijn om de 

problemen aan te pakken; dringt er bij de 

Raad in dit verband op aan zijn standpunt 

over het in de begroting opnemen van de 

speciale MFK-instrumenten te 

heroverwegen, om de last die op de 

begroting van de Unie drukt te verlichten; 

herinnert in dit verband aan zijn vaste 

standpunt dat de betalingskredieten voor de 

speciale instrumenten (het 

flexibiliteitsinstrument, het 

2. benadrukt dat de beperkte capaciteit van 

de begroting van de Unie om deze crises 

aan te pakken in dit stadium voornamelijk 

het resultaat is van de gebruikmaking van 

alle beschikbare middelen waarover bij de 

MFK-onderhandelingen overeenstemming 

is bereikt, en in het bijzonder van speciale 

instrumenten zoals het 

flexibiliteitsinstrument; herinnert aan de 

beslissende rol van het Parlement bij de 

vormgeving van deze instrumenten tijdens 

de MFK-onderhandelingen; benadrukt 

echter dat indien de crises erger blijven 

worden zelfs de volledige gebruikmaking 

van de bestaande bepalingen voor 

flexibiliteit onvoldoende zal zijn om de 

problemen aan te pakken; dringt er bij de 

Raad in dit verband op aan zijn standpunt 

over het in de begroting opnemen van de 

speciale MFK-instrumenten te 

heroverwegen, om de last die op de 

begroting van de Unie drukt te verlichten; 

herinnert in dit verband aan zijn vaste 

standpunt dat de betalingskredieten voor de 

speciale instrumenten (het 

flexibiliteitsinstrument, het 
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Solidariteitsfonds van de EU, het Europees 

Fonds voor aanpassing aan de globalisering 

en de reserve voor noodhulp) buiten de 

MFK-plafonds om moeten worden 

berekend, zoals dat ook het geval is voor 

de vastleggingen; verwacht dat deze 

kwestie in het kader van de tussentijdse 

herziening van het MFK zal worden 

opgelost; 

Solidariteitsfonds van de EU, het Europees 

Fonds voor aanpassing aan de globalisering 

en de reserve voor noodhulp) buiten de 

MFK-plafonds om moeten worden 

berekend, zoals dat ook het geval is voor 

de vastleggingen; is van mening dat een 

grondige herziening van het MFK gezien 

moet worden als een goede gelegenheid 

om tekortkomingen met betrekking tot 

belangrijke kwesties en de komende crisis 

binnen de begroting van de Unie aan te 

pakken, zodat een redelijke mate van 

flexibiliteit wordt gewaarborgd, en om 

hogere plafonds vast te stellen voor de 

begrotingslijnen van die EU-programma's 

waarnaar de meeste vraag is, met de 

nadruk op maatschappelijke 

ontwikkeling; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/28 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. benadrukt dat er een coherente 

Europese investeringsstrategie moet 

worden uitgestippeld in de vorm van een 

"EU-investeringsprogramma voor 

duurzame ontwikkeling en 

werkgelegenheid" van ten minste 2 % van 

het jaarlijkse bbp van de EU gedurende 

een periode van 10 jaar, dat soortgelijke 

overheidsinvesteringen van de lidstaten 

moet aanvullen; wijst erop dat een 

dergelijk investeringsprogramma ten dele 

zelffinancierend zou zijn omdat het bbp 

zou groeien en de belastinginkomsten 

omhoog zouden gaan; verzoekt de 

Commissie en de Raad de noodzakelijke 

aanvullende financiële middelen op te 

nemen in hun voorstel voor de begroting 

2017; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/29 

Amendement  29 

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

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Tussentitel 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Bij het budgetteren rekening houden met 

economische prognoses en aansluiten bij 

het Europees semester voor economische 
beleidscoördinatie 

Bij het budgetteren rekening houden met 

economische prognoses en aansluiten bij 

de Europese beleidscoördinatie 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/30 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) (na tussentitel 2) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. wenst dat er ter ondersteuning van 

de economieën van landen waar de trojka 

heeft ingegrepen noodplannen worden 

opgesteld die voorzien in financiële 

middelen en in de noodzakelijke 

uitzonderingen op de bepalingen inzake 

de werking van de interne markt en het 

gemeenschappelijk beleid; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/31 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. neemt kennis van de Europese 

economische prognose van de Commissie 

(najaar 2015), waarin een bescheiden 

herstel wordt voorspeld, dat echter nog 

steeds achterblijft bij het groeipotentieel 

van de EU; benadrukt echter dat op dit 

herstel moet worden voortgebouwd door de 

basisvoorwaarden voor groei te verbeteren, 

om het scheppen van banen en de terugkeer 

naar volledige werkgelegenheid te 

stimuleren; wijst erop dat langdurige en 

zeer langdurige werkloosheid, met name in 

de armste regio's van de Unie en onder 

jongeren, nog steeds op een verontrustend 

hoog niveau verkeren, en dat de EU moeite 

heeft met industriële herstructurering; wijst 

erop dat de verschillen op het gebied van 

economische ontwikkeling tussen 

Europese regio's en lidstaten blijven 

bestaan, en wijst op de kloof tussen de 

armste en de rijkste Europeanen; wijst 

verder op het opdoemen van nieuwe 

uitdagingen, zoals het risico op vertraging 

van de groei van opkomende economische 

markten en de wereldhandel, met de druk 

die specifiek wordt veroorzaakt door de 

3. neemt kennis van de Europese 

economische prognose van de Commissie 

(najaar 2015), waarin een zeer bescheiden 

en langzaam herstel wordt voorspeld, dat 

achterblijft bij het groeipotentieel van de 

EU; benadrukt echter dat op dit herstel 

moet worden voortgebouwd door de 

basisvoorwaarden voor groei te verbeteren, 

om het scheppen van banen en een snelle 

terugkeer naar volledige werkgelegenheid 

te stimuleren; wijst erop dat langdurige en 

zeer langdurige werkloosheid, met name in 

de armste regio's van de Unie en onder 

jongeren, nog steeds op een verontrustend 

hoog niveau verkeren, en dat de EU moeite 

heeft met industriële herstructurering; 

betreurt de aanhoudende en toenemende 

economische en sociale verschillen tussen 

de Europese regio's en lidstaten, en wijst 

op de steeds dieper wordende kloof tussen 

de armste en de rijkste Europeanen; wijst 

verder op het opdoemen van nieuwe 

uitdagingen, zoals het risico op vertraging 

van de groei van opkomende economische 

markten en de wereldhandel, met de druk 

die specifiek wordt veroorzaakt door de 
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schommelingen op Chinese markten, de 

noodzaak van het aanpakken van de 

migranten- en vluchtelingencrisis en de 

aanhoudende geopolitieke spanningen; 

schommelingen op Chinese markten, de 

noodzaak van het aanpakken van de 

migranten- en vluchtelingencrisis en de 

aanhoudende geopolitieke spanningen; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/32 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. wijst tevens op de jaarlijkse groeianalyse 

van de Commissie voor 2016; is er sterk 

van overtuigd dat een beleid gericht op het 

stimuleren van investeringen, onder meer 

door een gecoördineerde verhoging van 

overheids- en particuliere investeringen 

met het oog op de Europa 2020-

doelstellingen, een passende 

beleidsoplossing is voor het 

verwezenlijken van een evenwichtiger 

economisch beleid; is van mening dat met 

deze twee elementen rekening moet 

worden gehouden bij de voorbereiding van 

de ontwerpbegroting voor 2017, om bij te 

dragen aan het vaststellen van prioriteiten 

binnen een economisch kader; roept 

derhalve op tot meer synergieën tussen de 

Uniedimensie van het Europees semester 

voor coördinatie van het economisch 

beleid en de begroting van de Unie, dat 

ook de hoeksteen vormt van een stabiele 

eurozone; 

4. wijst tevens op de jaarlijkse groeianalyse 

van de Commissie voor 2016; is er sterk 

van overtuigd dat een beleid gericht op het 

stimuleren van investeringen, onder meer 

door een gecoördineerde verhoging van 

overheids- en particuliere investeringen 

met het oog op de Europa 2020-

doelstellingen, een passende 

beleidsoplossing is voor het 

verwezenlijken van een evenwichtiger 

economisch beleid; benadrukt dat er meer 

inspanningen geleverd moeten worden om 

investeringen te bevorderen, met name 

door nieuwe financiële instrumenten te 

ontwikkelen, gebaseerd op een nieuw 

Europees plan voor openbare 

investeringen dat bekostigd wordt met 

nieuwe eigen middelen op basis van een 

meer geharmoniseerd, progressief 

belastingstelsel; is stellig van mening dat 

de bijdragen van de lidstaten aan de EU-

begroting niet moeten worden 

meegerekend bij de berekening van de 

structurele tekorten van de lidstaten; is 

van mening dat met deze twee elementen 

rekening moet worden gehouden bij de 

voorbereiding van de ontwerpbegroting 
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voor 2017, om bij te dragen aan het 

vaststellen van prioriteiten binnen een 

economisch kader; roept derhalve op tot 

meer synergieën en complementariteit 

tussen de begrotingen van de lidstaten en 

van de Unie, met name wat betreft de 

financiering van beleidsmaatregelen 

inzake openbare investeringen, in het 

bijzonder maatregelen gericht op het 

bevorderen van groei en duurzame 

werkgelegenheid, hetgeen de hoeksteen 

vormt van de EU; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/33 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. verwelkomt in dit verband de 

inspanningen van de Commissie om meer 

gebruik te maken van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen ter 

ondersteuning van de hoofdprioriteiten als 

aangegeven in de landenspecifieke 

aanbevelingen; neemt nota van het 

Commissievoorstel tot vaststelling van het 

steunprogramma voor structurele 

hervormingen, en dringt er bij de 

Commissie op aan ervoor te zorgen dat de 

financiering wordt ingezet met het oog op 

het versterken van de economische, sociale 

en territoriale samenhang, overeenkomstig 

artikel 174 VWEU; 

5. verwelkomt in dit verband de 

inspanningen van de Commissie om meer 

gebruik te maken van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen ter 

ondersteuning van de hoofdprioriteiten; 

betreurt ten zeerste dat tijdens de 

onderhandelingen over de EU-begroting 

2016 de financiering voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) 

na het allereerste jaar van de 

tenuitvoerlegging is stopgezet, ondanks 

het feit dat de jeugdwerkloosheid in de EU 

nog altijd op recordhoogte is, en dringt 

erop aan dat deze situatie snel wordt 

geëvalueerd en dat zo spoedig mogelijk 

weer middelen aan het YEI worden 

toegewezen; neemt nota van het 

Commissievoorstel tot vaststelling van het 

steunprogramma voor structurele 

hervormingen, en dringt er bij de 

Commissie op aan ervoor te zorgen dat de 

financiering wordt ingezet met het oog op 

het versterken van de economische, sociale 

en territoriale samenhang, overeenkomstig 

artikel 174 VWEU; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/34 

Amendement  34 
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Ontwerpresolutie Amendement 

7. neemt kennis van en betreurt het feit dat 

de ontduiking van vennootschapsbelasting 

heeft geleid tot omvangrijke derving van 

belastinginkomsten voor de lidstaten, en 

daardoor tot een verlaging van hun 

bijdrage aan de EU-begroting; is bovendien 

van mening dat dergelijke oneerlijke 

belastingconcurrentie in sommige gevallen 

betekent dat bbp wordt overgedragen van 

de ene lidstaat naar de andere en dat bni 

wordt overgedragen naar 

belastingparadijzen buiten de EU, leidend 

tot lagere totale bijdragen van de lidstaten 

aan de EU-begroting; 

7. neemt kennis van en betreurt het feit dat 

de ontduiking van vennootschapsbelasting 

heeft geleid tot omvangrijke derving van 

belastinginkomsten voor de lidstaten, en 

daardoor tot een verlaging van hun 

bijdrage aan de EU-begroting; is bovendien 

van mening dat dergelijke oneerlijke 

belastingconcurrentie in sommige gevallen 

betekent dat bbp wordt overgedragen van 

de ene lidstaat naar de andere en dat bni 

wordt overgedragen naar 

belastingparadijzen buiten de EU, leidend 

tot lagere totale bijdragen van de lidstaten 

aan de EU-begroting; roept alle lidstaten 

op concrete maatregelen te bevorderen en 

uit te voeren voor een actieve bestrijding 

van corruptie op het gebied van openbare 

aanbestedingen; 

Or. en 

 

 


