
AM\854959CS.doc PE456.904v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

2010/2142(DEC)

2. 2. 2011

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 7

Návrh stanoviska
Mathieu Grosch
(PE454.405v01-00)

Udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za 
rozpočtový rok 2009, oddíl III – Komise a výkonné agentury
(SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))



PE456.904v01-00 2/6 AM\854959CS.doc

CS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\854959CS.doc 3/6 PE456.904v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby Parlamentu
a Radě před zahájením postupu udělování 
absolutoria poskytla vysvětlení, jak 
Komise reagovala na poznámky
a připomínky v souvislosti s jednotlivými 
rozpočtovými položkami, o nichž rozhodl 
tento rozpočtový orgán;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Isabelle Durant, Michael Cramer

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné více 
koordinovat regionální a dopravní politiku 
především při financování TEN-T, neboť
v současnosti je pouze minimálně 
prověřován celoevropský přínos projektů, 
takže prostředky nejsou optimálně 
využívány k odstranění mj. nedostatků, 
problémů na hranicích či obtíží v důsledku 
chybějících spojů;

8. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné , aby 
regionální a dopravní politika byla 
transparentnější díky tomu, že daňovým 
poplatníkům a rozpočtovému orgánu 
budou poskytovány řádné informace,
a aby byla lépe koordinována, především 
při financování TEN-T, neboť
v současnosti je pouze minimálně 
prověřován celoevropský přínos projektů, 
takže prostředky nejsou optimálně 
využívány k odstranění mj. nedostatků, 
problémů na hranicích či obtíží v důsledku 
chybějících spojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Inés Ayala Sender

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné více 
koordinovat regionální a dopravní politiku 
především při financování TEN-T, neboť
v současnosti je pouze minimálně 
prověřován celoevropský přínos projektů, 
takže prostředky nejsou optimálně 
využívány k odstranění mj. nedostatků, 
problémů na hranicích či obtíží v důsledku 
chybějících spojů;

8. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné více 
koordinovat regionální a dopravní politiku 
především při financování TEN-T s cílem 
zvýšit celoevropský přínos a zlepšit využití
prostředků, aby se odstranily mj. 
nedostatky, problémy na hranicích či 
obtíže v důsledku chybějících spojů;

Or. es

Pozměňovací návrh 4
Inés Ayala Sender

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vítá zvláštní zprávu č. 8/2010 Účetního 
dvora o investicích do železniční 
infrastruktury EU a především zjištění, že 
koordinátoři TEN-T sehráli cennou úlohu 
mj. tím, že usnadňovali kontakt mezi 
zúčastněnými stranami; podporuje 
doporučení, aby Komise zvážila zapojení 
většího počtu koordinátorů pro další 
prioritní záměry;

10. vítá zvláštní zprávu č. 8/2010 Účetního 
dvora o investicích do železniční 
infrastruktury EU a především zjištění, že 
současní koordinátoři TEN-T sehráli 
cennou úlohu mj. tím, že usnadňovali 
kontakt mezi zúčastněnými stranami; 
podporuje doporučení, aby Komise zvážila 
zapojení většího počtu koordinátorů do 
ostatních prioritních záměrů;

Or. es
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Pozměňovací návrh 5
Inés Ayala Sender

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. bere na vědomí připomínku 
Evropského účetního dvora, že prioritní 
projekty nebyly vybírány na základě 
skutečných a předpokládaných dopravních 
toků a že by měly být ve větší míře 
využívány analýzy poměru nákladů
a přínosů;

11. bere na vědomí připomínku 
Evropského účetního dvora, že prioritní 
projekty nebyly vybírány na základě 
skutečných a předpokládaných dopravních 
toků a že by měly být ve větší míře 
využívány analýzy poměru nákladů
a přínosů, připomíná však, že náplní 
prioritních projektů je také plnit evropské 
cíle v oblasti hospodářské, sociální
a územní soudržnosti a bojovat proti 
klimatické změně prostřednictvím podpory 
dopravních prostředků, které jsou 
šetrnější k životnímu prostředí;

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Giommaria Uggias

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11 a. požaduje, aby ke každému ročnímu 
rozpočtu byla připojena zpráva
o nadbytečných prostředcích přenesených 
do dalšího roku, která vysvětluje, proč tyto 
prostředky nebyly využity a jak budou 
využity v následujícím roce;

Or. it



PE456.904v01-00 6/6 AM\854959CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 7
Giommaria Uggias

Návrh stanoviska
Bod 11 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11 b. vyzývá Komisi, aby v zájmu 
transparentnosti a jasného ustanovení 
zásady osobní odpovědnosti úředníků 
spravujících veřejné finance připravila 
studii založenou na zkušenostech 
členských států, zda-li by bylo možné 
zavést v rámci orgánů EU koncept 
odpovědnosti za ztráty z rozpočtu nebo, 
jinými slovy, majetkové odpovědnosti 
jednotlivce pro každého úředníka, který 
svým jednáním, nebo neschopností jednat 
způsobil finanční škody Evropské unii;

Or. it


