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Бернд Кьолмел 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година - всички раздели 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. отново подчертава допълващия 

характер на бюджета на Съюза спрямо 

националните бюджети и създавания от 

него стимул за насърчаване на растежа и 

заетостта и изтъква, че предвид 

неговата същност и ограничен размер 

той не следва да бъде възпрепятстван 

и ограничаван от произволни 

намаления, а напротив, целевите 

области трябва да бъдат укрепвани; 

4. отново подчертава допълващия 

характер на бюджета на Съюза спрямо 

националните бюджети и създавания от 

него стимул за насърчаване на растежа и 

заетостта и изтъква, че принципът на 

добавена стойност на ЕС трябва да 

бъде основен принцип на всички 

бюджети на ЕС; 

Or. en 
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Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година - всички раздели 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 4 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4а. счита, че европейските публични 

разходи не могат да останат 

незасегнати от значителните усилия, 

полагани от държавите членки, за да 

овладеят своите публични разходи; 

подчертава, че по тази причина 

действията, предприети през 

последните години, за да се ограничи 

годишният ръст на европейските 

бюджетни кредити за плащания, 

следва да бъдат засилени; 

Or. en 
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Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиазабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година - всички раздели 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 5 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5а. счита, че при една правилна 

бюджетна процедура трябва да се 

оставя достатъчно голям марж 

между одобрения бюджет и годишния 

таван, за да има възможност да се 

реагира на непредвиден натиск, 

какъвто неизбежно възниква; 

Or. en 

 

 

 


