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Amendamentul 5 
Bernd Kölmel și Richard Ashworth 
în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog 

2015/2074(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 3 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. consideră că proiectul de buget pe 
2016 este un prim pas către respectarea 
unor adevărate priorități și către 
disciplina bugetară și reprezintă un 
exemplu concret al modului în care 
Comisia își îndeplinește angajamentul de 
a trata fiecare chestiune în funcție de 
importanța sa; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/6 

Amendamentul 6 
Bernd Kölmel și Richard Ashworth 
în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog 

2015/2074(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 3 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3b. reamintește Comisiei revizuirea 
bugetară pe 2010, care a identificat 
„valoarea adăugată europeană” drept 
unul dintre principiile sale fundamentale; 
insistă asupra faptului că acest principiu 
trebuie să reprezinte piatra de temelie a 
tuturor cheltuielilor, care trebuie să fie 
caracterizate și de eficiență și eficacitate 
și să fie avantajoase din punct de vedere 
economic, respectându-se totodată 
principiul subsidiarității astfel cum este 
definit la articolul 5 din TUE și ancorat în 
Protocolul nr. 1 privind rolul 
parlamentelor naționale în Uniunea 
Europeană; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/7 

Amendamentul 7 
Bernd Kölmel și Richard Ashworth 
în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog 

2015/2074(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 19 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. sprijină ferm eforturile Comisiei de a 
ține situația plăților sub control și solicită 
Comisiei să acorde în continuare 
prioritate programelor care contribuie la 
o creștere reală, competitivitate și crearea 
de locuri de muncă și să identifice în 
bugetul Uniunii domenii în care se pot 
face economii și se poate spori eficiența 
pentru a consolida aceste priorități; 

Or. en 

 

 


