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15. 10. 2014 A8-0014/31 

Pozměňovací návrh  31 

Bernd Kölmel 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. opakuje, že rozpočet Unie má ve vztahu 

k rozpočtům členských států doplňující 

povahu a vytváří impuls pro růst a pracovní 

místa, a zdůrazňuje, že právě vzhledem k 

jeho povaze a limitované velikosti by 

neměl být omezován a krácen svévolnými 

sníženími – naopak by měly být posíleny 

prostředky pro oblasti, na něž se 

zaměřuje; 

4. opakuje, že rozpočet Unie má ve vztahu 

k rozpočtům členských států doplňující 

povahu a vytváří impuls pro růst a pracovní 

místa, a zdůrazňuje, že základním 

kamenem všech rozpočtů EU musí být 

evropská přidaná hodnota; 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/32 

Pozměňovací návrh  32 

Bernd Kölmel 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. je přesvědčen, že evropské veřejné 

výdaje nemohou být vyloučeny 

z intenzivního úsilí členských států dostat 

své veřejné výdaje pod kontrolu;  

zdůrazňuje, že by proto měla být rozšířena 

opatření přijatá v posledních letech za 

účelem omezení meziročního nárůstu 

evropských prostředků na platby; 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/33 

Pozměňovací návrh  33 

Bernd Kölmel 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. je přesvědčen, že v každém řádném 

rozpočtovém procesu musí být dostatečně 

velké rozpětí mezi schváleným rozpočtem 

a ročním stropem, aby bylo možné 

zvládnout nepředvídatelné tlaky, které 

nevyhnutelně nastanou; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


