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1.7.2015 A8-0217/5 

Amendement  5 

Bernd Kölmel en Richard Ashworth 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. is van mening dat de 

ontwerpbegroting 2016 een eerste stap is 

in de richting van een reële focus en van 

begrotingsdiscipline en dat zij een 

concreet voorbeeld is van de manier 

waarop de Commissie haar engagement 

nakomt om groot te zijn in grote zaken en 

klein in kleine zaken; 

Or. en 
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8.7.2015 A8-0217/6 

Amendement  6 

Bernd Kölmel en Richard Ashworth 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 ter. herinnert de Commissie aan haar 

begrotingsevaluatie 2010, waarin EU-

meerwaarde werd geïdentificeerd als een 

van haar kernprincipes; benadrukt het 

feit dat dit principe de hoeksteen moet zijn 

van alle uitgaven, die voorts moeten 

worden gestuurd door efficiëntie, 

effectiviteit en waar voor het bestede geld, 

terwijl tegelijk het principe wordt 

geëerbiedigd van subsidiariteit, dat wordt 

gedefinieerd in artikel 5 van het VEU en 

verankerd is in Protocol 1 betreffende de 

rol van de nationale parlementen in de 

Europese Unie; 

Or. en 
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8.7.2015 A8-0217/7 

Amendement  7 

Bernd Kölmel en Richard Ashworth 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Begroting 2016 - mandaat voor de trialoog 

2015/2074(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. steunt krachtig de inspanningen 

van de Commissie om de betalingssituatie 

onder controle te houden en verzoekt haar 

prioriteit te blijven geven aan 

programma's die bijdragen tot reële groei, 

concurrentiekracht en banenschepping en 

gebieden binnen de Uniebegroting te 

identificeren waar bespaard kan worden 

en efficiëntiewinsten mogelijk zijn, om 

deze prioriteiten te versterken; 

Or. en 

 

 

 


