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1.7.2015 A8-0217/5 

Изменение  5 

Бернд Кьолмел и Ричард Ашуърт 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3а. счита, че проектобюджетът за 

2016 г. представлява първа крачка към 

постигането на реален фокус и реална 

бюджетна дисциплина, както и 

конкретен пример за начина, по 

който Комисията изпълнява своя 

ангажимент да бъде голяма за 

големите неща и малка за малките 

неща; 

Or. en 
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Изменение  6 

Бернд Кьолмел и Ричард Ашуърт 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3б. припомня на Комисията нейния 

преглед на бюджета за 2010 г., в 

който добавената стойност на ЕС се 

определя като един от основните му 

принципи; настоява, че този принцип 

трябва да представлява крайъгълен 

камък по отношение на всички 

разходи, които също така трябва да 

се ръководят от принципите на 

ефикасност, ефективност и 

икономичност, при зачитане на 

принципа на субсидиарност, 

предвиден в член 5 от Договора за 

Европейския съюз и заложен в 

Протокол № 1 относно ролята на 

националните парламенти в 

Европейския съюз; 

Or. en 
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Изменение  7 

Бернд Кьолмел и Ричард Ашуърт 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. решително подкрепя усилията на 

Комисията да упражнява контрол 

върху положението с плащанията и 

призовава Комисията да продължи да 

отдава приоритет на програми, 

които допринасят за реалния 

растеж, реалната 

конкурентоспособност и реалното 

създаване на работни места, и да 

определи областите в бюджета на 

Съюза, където могат да бъдат 

постигнати икономии и ефикасност с 

цел укрепване на тези приоритети; 

Or. en 

 

 


