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1.7.2015 A8-0217/5 

Poprawka  5 

Bernd Kölmel and Richard Ashworth 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

BudŜet na rok 2016 - upowaŜnienie do rozmów trójstronnych 

2015/2074(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. uwaŜa, Ŝe projekt budŜetu na 2016 r. 

jest pierwszym krokiem ku rzeczywistemu 

skupieniu się na priorytetach oraz 

przestrzeganiu dyscypliny budŜetowej oraz 

stanowi konkretny przykład na to, jak 

Komisja wywiązuje się z zobowiązania do 

działania na duŜą skalę w sprawach 

waŜnych, a na mniejszą w sprawach 

bardziej błahych; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/6 

Poprawka  6 

Bernd Kölmel and Richard Ashworth 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

BudŜet na rok 2016 - upowaŜnienie do rozmów trójstronnych 

2015/2074(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3b. przypomina Komisji o jej przeglądzie 

budŜetu na 2010 r., w którym określiła 

wartość dodaną UE jako jedną z jej 

głównych zasad; zaznacza, Ŝe ta zasada 

musi stanowić podstawę wszystkich 

wydatków, które muszą być równieŜ 

zgodne z zasadami wydajności, 

skuteczności i korzystnego stosunku 

wyników do ceny, a jednocześnie z zasadą 

pomocniczości określoną w art. 5 TUE i 

zawartą w Protokole nr 1 w sprawie roli 

parlamentów narodowych w Unii 

Europejskiej; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/7 

Poprawka  7 

Bernd Kölmel and Richard Ashworth 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

BudŜet na rok 2016 - upowaŜnienie do rozmów trójstronnych 

2015/2074(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. zdecydowanie popiera starania 

Komisji na rzecz kontrolowania płatności 

i zwraca się do Komisji o dalsze 

priorytetowe traktowanie programów 

sprzyjających realnemu wzrostowi, 

konkurencyjności i tworzeniu miejsc 

pracy, a takŜe o określenie w budŜecie 

Unii obszarów, w których moŜna poczynić 

oszczędności i uzyskać wydajność, aby 

wzmocnić te priorytety; 

Or. en 

 

 


