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Ändringsförslag  31 
Bernd Kölmel 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 
Punkt 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet upprepar att EU-

budgeten är ett komplement till de 

nationella budgetarna och påminner om att 

den främjar tillväxt och arbetstillfällen 

samt understryker att den, på grund av sin 

karaktär och begränsade storlek, inte bör 

hindras och tyglas genom godtyckliga 

minskningar utan tvärtom måste 

förstärkas inom utvalda områden. 

4. Europaparlamentet upprepar att EU-

budgeten är ett komplement till de 

nationella budgetarna och påminner om att 

den främjar tillväxt och arbetstillfällen 

samt understryker att principen om ett 

mervärde för EU måste utgöra grunden 

för alla EU-budgetar. 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

AM\1037342SV.doc  PE537.055v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

15.10.2014 A8-0014/32 

Ändringsförslag  32 
Bernd Kölmel 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 
Punkt 4a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 
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 4a. Europaparlamentet anser att de 

offentliga utgifterna i EU inte kan förbli 

opåverkade av de avsevärda insatser 

medlemsstaterna gör för att få kontroll 

över sina offentliga utgifter, och betonar 

att de ansträngningar som gjorts de 

senaste åren för att bromsa den årliga 

tillväxten av EU:s 

betalningsbemyndiganden därför bör 

ökas. 

Or. en 
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Betänkande A8-0014/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 
Punkt 5a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet anser att det i 

varje sund budgetprocess måste finnas en 

tillräckligt stor marginal mellan den 

överenskomna budgeten och det årliga 

taket för att göra det möjligt att hantera 

de oförutsedda påfrestningar som 

ofrånkomligen kommer att uppstå. 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


