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1.7.2015 A8-0217/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Bernd Kölmel and Richard Ashworth 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 

2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. vyjadruje presvedčenie, že návrh 
rozpočtu na rok 2016 je prvým krokom k 
dosiahnutiu skutočného zamerania a 
rozpočtovej disciplíny a je konkrétnym 
príkladom toho, ako Komisia plní svoj 
záväzok „robiť veľké kroky, pokiaľ ide o 
veľké veci, a malé kroky v prípade 
menších záležitostí“; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Bernd Kölmel and Richard Ashworth 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 

2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3b. pripomína Komisii jej preskúmanie 
rozpočtu na rok 2010, v ktorom určila 
„pridanú hodnotu EÚ“ ako jednu zo 
svojich hlavných zásad; trvá na tom, že 
táto zásada musí tvoriť základ všetkých 
výdavkov, ktoré sa zároveň musia riadiť 
efektívnosťou, účinnosťou a zhodnotením 
prostriedkov, pričom sa musí dodržiavať 
zásada subsidiarity, ako sa stanovuje v 
článku 5 ZEÚ a zakotvuje v protokole č. 1 
o úlohe národných parlamentov v 
Európskej únii; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Bernd Kölmel and Richard Ashworth 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 

2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 19a. rozhodne podporuje úsilie Komisie o 
udržanie situácie v oblasti platieb pod 
kontrolou a vyzýva Komisiu, aby ako 
prioritu stanovila programy, ktoré 
prispievajú ku skutočnému rastu, 
konkurencieschopnosti a tvorbe 
pracovných miest, a aby určila v rozpočte 
Únie oblasti, v ktorých možno dosiahnuť 
úspory a možno nájsť efektívne riešenia 
na posilnenie týchto priorít;  

Or. en 

 

 


