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2.3.2016 A8-0036/24 

Pozmeňujúci návrh  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  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ba. keďže na to, aby sa kompenzovalo 

slabé oživenie hospodárstva, nové skryté 

tendencie ku kríze a zvyšujúce sa rozdiely 

v EÚ, je potrebné zabezpečiť primerané 

zvýšenie rozpočtu Únie, aby sa zaručila 

zodpovedajúca úroveň zdrojov pre 

rozpočet na budúci rok, pričom treba 

klásť osobitný dôraz na programy 

a projekty zamerané na posilnenie rastu 

a dôstojného zamestnávania, 

odstraňovanie chudoby a investovanie do 

inteligentného, udržateľného 

a ekologického rastu a rozvoja; 

zdôrazňuje, že príspevky na toto zvýšenie 

by mali pochádzať zo zvýšenia platieb 

členských štátov s najvyšším HND 

a najvyšším príjmom na osobu, čím by sa 

upravil súčasný neprimeraný 

a nespravodlivý spôsob získavania 

príspevkov; pripomína, že je mimoriadne 

dôležité, aby sa zvýšila podpora pre 

členské štáty, najmä pre tie, ktoré čelia 

hospodárskej recesii, určená na investície 

do infraštruktúry, sociálnych zariadení, 

výskumu, inovácie a rozvoja; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/25 

Pozmeňujúci návrh  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  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. poznamenáva, že rozpočet Únie je 

dôležitým zdrojom pre riešenie nedávnych 

kríz a napĺňanie potrieb, s ktorými sa 

nevyhnutne nepočítalo počas rokovaní 

o VFR na roky 2014 – 2020, ako sú 

migrácia a utečenecká kríza alebo 

geopolitické napätia v európskom 

susedstve, v dôsledku ktorých vzniklo 

niekoľko vážnych núdzových situácií, 

zatiaľ čo neustále sa znižujúca úroveň 

investícií v Únii vedie k ich nedostatku; 

1. zdôrazňuje, že rozpočet Únie by sa mal 

používať tak, aby sa uprednostňovali 

politiky skutočného zbližovania, 

integrácie a súdržnosti založené na 

sociálnom pokroku a solidarite, 

zabezpečovaní a presadzovaní vytvárania 

dôstojných, kvalitných a stabilných 

pracovných miest, trvalo udržateľnom 

využívaní prírodných zdrojov a ochrane 

životného prostredia; zdôrazňuje, že 

rozpočet Únie sa ukázal  nedostatočný 

napriek svojmu potenciálu stať sa 

dôležitým zdrojom pre riešenie nedávnych 

kríz a napĺňanie potrieb, s ktorými sa 

nepočítalo počas rokovaní o VFR na roky 

2014 – 2020, ako sú migrácia a utečenecká 

kríza alebo geopolitické napätia 

v európskom susedstve, v dôsledku ktorých 

vzniklo niekoľko vážnych núdzových 

situácií, zatiaľ čo sústavné znižovanie 

úrovne verejných aj súkromných 
investícií, ktoré sú pod svojimi reálnymi 

možnosťami,  v Únii, viedlo k nedostatku 

investícií a nárastu nerovnosti medzi 

členskými štátmi, regiónmi a občanmi EÚ 
; 
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Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/26 

Pozmeňujúci návrh  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  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. zdôrazňuje, že politika úsporných 

opatrení EÚ vytvára tlak na znižovanie 

reálnych miezd v členských štátoch a že 

týmto sa predĺži trvanie hospodárskej a 

sociálnej krízy; domnieva sa, že rozpočet 

by sa mal využívať na podporu úsilia o 

zvyšovanie reálnych miezd a na boj proti 

sociálnemu dampingu v členských 

štátoch; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/27 

Pozmeňujúci návrh  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  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že obmedzená schopnosť 

rozpočtu Únie prispieť k riešeniu týchto 

kríz v tejto fáze vyplýva najmä z použitia 

všetkých dostupných prostriedkov 

dohodnutých v rokovaniach o VFR, 

a najmä z použitia osobitných nástrojov, 

ako je nástroj flexibility; pripomína 

rozhodujúcu úlohu Parlamentu vo 

formovaní týchto nástrojov počas rokovaní 

o VFR; zdôrazňuje však, že ak sa budú 

krízy aj naďalej prehlbovať, ani úplná 

aktivácia platných ustanovení o flexibilite 

nebude postačovať na riešenie tohto 

problému; v tejto súvislosti naliehavo 

vyzýva Radu, aby prehodnotila svoju 

pozíciu k otázke zahrnutia osobitných 

nástrojov VFR do rozpočtu, aby sa tak 

zmiernili obmedzenia, ktoré zaťažujú 

rozpočet Únie; opakuje v tejto súvislosti 

svoju dlhodobú pozíciu, podľa ktorej by sa 

platobné rozpočtové prostriedky na 

osobitné nástroje (nástroj flexibility, Fond 

solidarity EÚ, Európsky fond na 

prispôsobenie sa globalizácii a rezerva na 

núdzovú pomoc) mali počítať nad rámec 

stropov VFR, ako je to v prípade záväzkov; 

2. zdôrazňuje, že obmedzená schopnosť 

rozpočtu Únie prispieť k riešeniu týchto 

kríz v tejto fáze vyplýva najmä z použitia 

všetkých dostupných prostriedkov 

dohodnutých v rokovaniach o VFR, 

a najmä z použitia osobitných nástrojov, 

ako je nástroj flexibility; pripomína 

rozhodujúcu úlohu Parlamentu vo 

formovaní týchto nástrojov počas rokovaní 

o VFR; zdôrazňuje však, že ak sa budú 

krízy aj naďalej prehlbovať, ani úplná 

aktivácia platných ustanovení o flexibilite 

nebude postačovať na riešenie tohto 

problému; v tejto súvislosti naliehavo 

vyzýva Radu, aby prehodnotila svoju 

pozíciu k otázke zahrnutia osobitných 

nástrojov VFR do rozpočtu, aby sa tak 

zmiernili obmedzenia, ktoré zaťažujú 

rozpočet Únie; opakuje v tejto súvislosti 

svoju dlhodobú pozíciu, podľa ktorej by sa 

platobné rozpočtové prostriedky na 

osobitné nástroje (nástroj flexibility, Fond 

solidarity EÚ, Európsky fond na 

prispôsobenie sa globalizácii a rezerva na 

núdzovú pomoc) mali počítať nad rámec 

stropov VFR, ako je to v prípade záväzkov; 
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očakáva, že táto otázka sa vyrieši 

v súvislosti s preskúmaním VFR v polovici 

trvania; 

domnieva sa, že dôkladné preskúmanie 

VFR by sa malo vnímať ako príležitosť 

na riešenie nedostatkov v kľúčových 

otázkach a nadchádzajúcej krízy v rámci 

rozpočtu Únie, s cieľom zabezpečiť 

primeranú úroveň flexibility a zaviesť 

vyššie stropy pre rozpočtové riadky 

najžiadanejších programov EÚ, a to 

s dôrazom na sociálny rozvoj; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/28 

Pozmeňujúci návrh  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  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. zdôrazňuje, že je potrebné uplatňovať 

ucelenú európsku investičnú stratégiu v 

podobe investičného programu EÚ pre 

trvalo udržateľný rozvoj a zamestnanosť, 

na ktorý budú vyčlenené najmenej 2 % 

HDP EÚ ročne po obdobie 10 rokov a 

ktorý by mal dopĺňať podobné opatrenia 

členských štátov na podporu verejných 

investícií; poznamenáva, že tento 

investičný program by sa čiastočne 

financoval sám vďaka väčšiemu rastu 

HDP a vyšším daňovým príjmom; vyzýva 

Komisiu a Radu, aby zahrnuli potrebné 

dodatočné finančné prostriedky do svojho 

návrhu rozpočtu na rok 2017; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

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

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Zostavovanie rozpočtu zohľadňujúce 

hospodárske prognózy a v súlade s 

európskym semestrom pre koordináciu 
hospodárskych politík 

Zostavovanie rozpočtu zohľadňujúce 

hospodárske prognózy a v súlade s 

koordináciou európskych politík 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/30 

Pozmeňujúci návrh  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  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) (po nadpise 2) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. žiada vypracovanie krízových plánov 

na podporu hospodárstva krajín, v 

ktorých zasahovala trojka, ktorá zabezpečí 

finančné prostriedky a potrebné výnimky z 

fungovania jednotného trhu a spoločných 

politík; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/31 

Pozmeňujúci návrh  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  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. poukazuje na Európsku hospodársku 

prognózu Komisie z jesene 2015, podľa 

ktorej došlo k miernemu oživeniu, ktoré je 

však stále pod úrovňou rastového 

potenciálu EÚ; zdôrazňuje však, že toto 

oživenie musí vychádzať z posilnenia 

základov rastu s cieľom stimulovať 

vytváranie pracovných miest a návrat k 

úplnej zamestnanosti, konštatuje, že 

dlhodobá a veľmi dlhodobá 

nezamestnanosť, najmä v najchudobnejších 

regiónoch Únie a medzi mladými ľuďmi, 

má stále znepokojujúcu úroveň a že EÚ má 

ťažkosti s priemyselnou 

reštrukturalizáciou; konštatuje, že 

pretrvávajú rozdiely z hľadiska 

hospodárskeho rozvoja medzi 

jednotlivými európskymi regiónmi a 

členskými štátmi, a poukazuje na rozdiel 

medzi najchudobnejšími a najbohatšími 

Európanmi; poukazuje tiež na vznik 

nových výziev, ako sú riziko spomalenia 

rastu rozvíjajúcich sa hospodárstiev 

a globálneho obchodu s osobitným tlakom 

vyplývajúcim z nestability na čínskych 

trhoch, potreba riešiť migračnú 

3. poukazuje na Európsku hospodársku 

prognózu Komisie z jesene 2015, podľa 

ktorej došlo k veľmi miernemu a 

pomalému oživeniu, ktoré je však stále pod 

úrovňou rastového potenciálu EÚ; 

zdôrazňuje však, že toto oživenie musí 

vychádzať z posilnenia základov rastu s 

cieľom stimulovať vytváranie pracovných 

miest a urýchlený návrat k úplnej 

zamestnanosti; konštatuje, že dlhodobá 

a veľmi dlhodobá nezamestnanosť, najmä 

v najchudobnejších regiónoch Únie 

a medzi mladými ľuďmi, má stále 

znepokojujúcu úroveň a že EÚ má ťažkosti 

s priemyselnou reštrukturalizáciou; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

pretrvávajú a narastajú rozdiely medzi 

jednotlivými európskymi regiónmi a 

členskými štátmi, pokiaľ  ide o 

hospodárske a sociálne aspekty, a 

poukazuje na prehlbujúci sa rozdiel medzi 

najchudobnejšími a najbohatšími 

Európanmi; poukazuje tiež na vznik 

nových výziev, ako sú riziko spomalenia 

rastu rozvíjajúcich sa hospodárstiev 

a globálneho obchodu s osobitným tlakom 
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a utečeneckú krízu a pretrvávajúce 

geopolitické napätia; 

vyplývajúcim z nestability na čínskych 

trhoch, potreba riešiť migračnú 

a utečeneckú krízu a pretrvávajúce 

geopolitické napätia; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/32 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. poukazuje okrem toho na ročný 

prieskum rastu na rok 2016, ktorý 

uskutočnila Komisia; je pevne 

presvedčený, že posilnenie investícií, a to 

aj lepšie koordinovaným zvyšovaním 

verejných a súkromných investícií so 

zameraním na ciele stratégie Európa 2020, 

je vhodnou politickou odpoveďou v 

záujme vyrovnanejšej hospodárskej 

politiky; domnieva sa, že tieto dva prvky 

by sa mali zvážiť pri príprave návrhu 

rozpočtu na rok 2017, pretože by to malo 

pomôcť určiť priority v rámci 

ekonomického kontextu; požaduje teda 

väčšiu súčinnosť medzi úniovým 

rozmerom európskeho semestra pre 

koordináciu hospodárskych politík 
a rozpočtom Únie, čo je tiež základným 

kameňom stabilnej eurozóny; 

4. poukazuje okrem toho na ročný 

prieskum rastu na rok 2016, ktorý 

uskutočnila Komisia; je pevne 

presvedčený, že posilnenie investícií, a to 

aj lepšie koordinovaným zvyšovaním 

verejných a súkromných investícií so 

zameraním na ciele stratégie Európa 2020, 

je vhodnou politickou odpoveďou v 

záujme vyrovnanejšej hospodárskej 

politiky; zdôrazňuje, že je potrebné prijať 

ďalšie opatrenia na zvýšenie investícií, 

a to najmä vyvinutím nových finančných 

nástrojov založených na novom 

európskom pláne verejných investícií 

financovanom z vlastných nových zdrojov 

na základe harmonizovanejšieho 

a pokrokovejšieho daňového režimu; trvá 

na tom, že príspevky členských štátov do 

rozpočtu EÚ by sa nemali započítať pri 

výpočte štrukturálnych deficitov členských 

štátov; domnieva sa, že tieto dva prvky by 

sa mali zvážiť pri príprave návrhu rozpočtu 

na rok 2017, pretože by to malo pomôcť 

určiť priority v rámci ekonomického 

kontextu; požaduje teda väčšiu súčinnosť a 

doplnkovosť najmä medzi politikami 

verejných investícií v rozpočte členských 
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štátov a v rozpočte a rozpočte Únie, 

predovšetkým tými, ktoré sú zamerané na 

podporu rastu a udržateľnej tvorby 

pracovných miest, ktoré sú základným 

kameňom EÚ;  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/33 

Pozmeňujúci návrh  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  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. víta v tejto súvislosti úsilie Komisie 

o rozšírenie využívania európskych 

štrukturálnych a investičných fondov na 

podporu kľúčových priorít zdôraznených 

v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny; 

berie na vedomie návrh Komisie na 

vytvorenie programu na podporu 

štrukturálnej reformy a naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby zaručila, že financovanie sa 

bude využívať na posilnenie hospodárskej, 

sociálnej a územnej súdržnosti v súlade s 

článkom 174 ZFEÚ; 

 

5. víta v tejto súvislosti úsilie Komisie 

o rozšírenie využívania európskych 

štrukturálnych a investičných fondov na 

podporu kľúčových priorít; vyjadruje 

hlboké poľutovanie nad tým, že počas 

rokovaní o rozpočte EÚ na rok 2016 sa 

prijalo rozhodnutie o ukončení 

financovania iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí iba po prvom 

roku jej vykonávania, kým 

nezamestnanosť mladých ľudí stále 

dosahuje najvyššiu mieru v EÚ, a vyzýva 

na urýchlený postup jej hodnotenia a na 

jej okamžité obnovenie; berie na vedomie 

návrh Komisie na vytvorenie programu na 

podporu štrukturálnej reformy a naliehavo 

vyzýva Komisiu, aby zaručila, že 

financovanie sa bude využívať na 

posilnenie hospodárskej, sociálnej a 

územnej súdržnosti v súlade s článkom 174 

ZFEÚ; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/34 

Pozmeňujúci návrh  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  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. berie na vedomie a ľutuje skutočnosť, že 

vyhýbanie sa daňovým povinnostiam 

právnických osôb spôsobilo obrovské 

straty v daňových príjmoch členských 

štátov, a tým aj zníženie ich príspevkov do 

rozpočtu EÚ; okrem toho sa domnieva, že 

takáto nespravodlivá daňová súťaž 

v niektorých prípadoch znamená presun 

HDP z jedného členského štátu do druhého 

a presun HND do daňových rajov mimo 

EÚ, čím sa znižujú celkové príspevky 

členských štátov do rozpočtu EÚ; 

7. berie na vedomie a ľutuje skutočnosť, že 

vyhýbanie sa daňovým povinnostiam 

právnických osôb spôsobilo obrovské 

straty v daňových príjmoch členských 

štátov, a tým aj zníženie ich príspevkov do 

rozpočtu EÚ; okrem toho sa domnieva, že 

takáto nespravodlivá daňová súťaž 

v niektorých prípadoch znamená presun 

HDP z jedného členského štátu do druhého 

a presun HND do daňových rajov mimo 

EÚ, čím sa znižujú celkové príspevky 

členských štátov do rozpočtu EÚ; vyzýva 

všetky členské štáty, aby zaviedli 

a presadzovali konkrétne opatrenia na 

aktívny boj proti korupcii pri verejnom 

obstarávaní; 

Or. en 

 

 


