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Изменение 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. призовава Комисията да 
предостави на Парламента и на 
Съвета, преди началото на 
процедурата по освобождаване от 
отговорност, описание на начина, по 
който Комисията е изпълнила 
забележките и коментарите за всеки 
бюджетен ред, в съответствие с 
решението на бюджетния орган;

Or. en

Изменение 2
Isabelle Durant, Michael Cramer

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава спешната необходимост 
от по-тясна координация на 
регионалната и транспортната 
политика, по-специално по отношение 
на финансирането на TEN-T, тъй като 
понастоящем потенциалната добавена 
стойност на проектите се взема предвид 
само в незначителна степен и поради 
това средствата не се използват 
оптимално, за да се премахнат тесните 
места, проблемите с преминаването на 
границите и трудностите поради 
липсващи връзки;

8. подчертава спешната необходимост 
от прозрачност на регионалната и 
транспортната политика чрез 
предоставяне на подходяща 
информация на данъкоплатците и 
бюджетните органи, както и от по-
тясна координация на тези политики, 
по-специално по отношение на 
финансирането на TEN-T, тъй като 
понастоящем потенциалната добавена 
стойност на проектите се взема предвид 
само в незначителна степен и поради 
това средствата не се използват 
оптимално, за да се премахнат тесните 
места, проблемите с преминаването на 
границите и трудностите поради 
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липсващи връзки;

Or. en

Изменение 3
Inés Ayala Sender

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава спешната необходимост 
от по-тясна координация на 
регионалната и транспортната политика, 
по-специално по отношение на 
финансирането на TEN-T, тъй като 
понастоящем потенциалната 
добавена стойност на проектите се 
взема предвид само в незначителна 
степен и поради това средствата не 
се използват оптимално, за да се 
премахнат тесните места, проблемите с 
преминаването на границите и 
трудностите поради липсващи връзки;

8. подчертава спешната необходимост 
от по-тясна координация на 
регионалната и транспортната политика, 
по-специално по отношение на 
финансирането на TEN-T, с цел да се 
увеличи европейската добавена 
стойност и да се гарантира по-добро 
използване на средствата, за да се 
премахнат тесните места, проблемите с 
преминаването на границите и 
трудностите поради липсващи връзки;

Or. es

Изменение 4
Inés Ayala Sender

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. приветства специален доклад № 
8/2010 на Сметната палата относно 
инвестициите в железопътната 
инфраструктура на ЕС и преди всичко 
извода за важната роля на 
координаторите на TEN-T, по-
специално чрез улесняване на контакта 
между участниците; подкрепя 

10. приветства специален доклад № 
8/2010 на Сметната палата относно 
инвестициите в железопътната 
инфраструктура на ЕС и преди всичко 
извода за важната роля на настоящите 
координатори на TEN-T, по-специално 
чрез улесняване на контакта между 
участниците; подкрепя препоръката, че 



AM\854959BG.doc 5/6 PE456.904

BG

препоръката, че Комисията следва да 
обмисли назначаването на още 
координатори за други приоритетни 
проекти;

Комисията следва да обмисли 
назначаването на още координатори за 
другите приоритетни проекти;

Or. es

Изменение 5
Inés Ayala Sender

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. отбелязва наблюдението на 
Европейската сметна палата, че 
приоритетните проекти не са избрани 
въз основа на действителните и 
очакваните транспортни потоци и че 
използването на анализа на разходите и 
ползите може да се разшири;

11. отбелязва наблюдението на 
Европейската сметна палата, че 
приоритетните проекти не са избрани 
въз основа на действителните и 
очакваните транспортни потоци и че 
използването на анализа на разходите и 
ползите може да се разшири, но 
посочва, че приоритетните проекти 
също така отговарят на 
европейските цели за икономическо, 
социално и териториално 
сближаване, както и на желанието за 
борба с климатичните промени чрез 
подкрепа на по-екологично чисти 
транспортни средства;

Or. es

Изменение 6
Giommaria Uggias

Проектостановище
Параграф 11 a (нов) 

Проектостановище Изменение

11a. изисква към бюджета за всяка 
година да се прилага доклад за 
пренесения от предходни години 
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бюджетен излишък, който да 
обяснява защо тези пари не са били 
усвоени и как и кога ще бъдат 
използвани;

Or. it

Изменение 7
Giommaria Uggias

Проектостановище
Параграф 11 б (нов) 

Проектостановище Изменение

11б. призовава Комисията, с цел 
постигане на по-голяма прозрачност 
и твърдо установяване на принципа за 
лична отговорност на длъжностните 
лица, управляващи публични средства, 
да подготви проучване, въз основа на 
опита на държавите-членки, относно 
възможността за въвеждане в 
европейските институции на идеята 
за носене на отговорност за загуби, 
причинени на бюджета, или с други 
думи, вменяване на лична 
имуществена отговорност на всички 
длъжностни лица, които чрез своите 
действия или бездействие са 
причинили финансови загуби за 
Европейския съюз;

Or. it


