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Módosítás  1 
Marta Andreasen 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. emellett meglehetısen aggasztja, hogy 

hogyan értékelje a Tanács 2011-es 

költségvetési tervezetrıl szóló álláspontját, 

tekintettel arra, hogy az elfogadott 

csökkentések nem felelnek meg a 

világosan meghatározott céloknak, sıt 

ellenkezıleg, úgy tőnik, hogy a 

csökkentéseket véletlenszerően és 

radikális módon alkalmazták a 

költségvetés egészében; úgy véli, hogy az 

elıirányzatok önkényes csökkentése nem 

áll összhangban a hatékony és 

eredményes költségvetés-tervezés elvével; 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  2 
Marta Andreasen 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. megérti az egyes tanácsi küldöttségek 

által kifejtett aggályokat, miszerint a 2011-

es költségvetési évben különösen nagy 

nyomás nehezedik a tagállami 

költségvetésekre, és annál is inkább 

szükség van megtakarításokra, ugyanakkor 

úgy véli, hogy a kifizetési elıirányzatok 

önkényes csökkentése nem áll 

összhangban a helyes költségvetési 

gazdálkodás elvével; továbbá úgy véli, 

hogy a kötelezettségvállalási elıirányzatok 

önkényes csökkentése veszélybe sodorja a 

már elfogadott uniós politikák és 

programok megvalósítását; 

6. megérti az egyes tanácsi küldöttségek 

által kifejtett aggályokat, miszerint a 2011-

es költségvetési évben különösen nagy 

nyomás nehezedik a tagállami 

költségvetésekre, és annál is inkább 

szükség van megtakarításokra; 

Or. en 
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Módosítás  3 
Marta Andreasen 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0284/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi költségvetési tervezetrıl – összes 

szakasz 

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
7 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. ismételten emlékeztet arra, hogy az 

uniós költségvetés semmiképpen sem 

tekinthetı és értékelhetı egyszerően a 

nemzeti költségvetésekre további terhet 

rovó pénzügyi tételnek, hanem éppen 

ellenkezıleg lehetıséget kell látni benne 

az Unió egészének érdekeit szolgáló és 

hozzáadott értéket jelentı 

kezdeményezések és beruházások 

fellendítésére, amelyek legtöbbjérıl a 

Parlament és a Tanács közösen dönt, és 

így nemzeti szintő legitimációval is 

bírnak; felszólítja au uniós intézményeket, 

hogy határozzanak meg egy megfelelı 

mechanizmust „az európai összefogás 

hiánya” költségeinek felmérésére és 

értékelésére, ami rámutatna arra, hogy 

milyen megtakarításokat eredményez a 

nemzeti költségvetésekben a források 

egyesítése; 

törölve 

Or. en 

 

 

 


