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Τροπολογία 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πριν 
από την έναρξη της διαδικασίας 
απαλλαγής, περιγραφή του τρόπου με τον 
οποίο η Επιτροπή εφάρμοσε τις 
παρατηρήσεις και τα σχόλια σχετικά με 
κάθε γραμμή του προϋπολογισμού, όπως 
αποφασίστηκε από αυτήν την αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή·

Or. en

Τροπολογία 2
Isabelle Durant, Michael Cramer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι απαιτείται επιτακτικά 
ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ 
περιφερειακής πολιτικής και πολιτικής
μεταφορών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ, διότι αυτή τη 
στιγμή τα έργα ελέγχονται ελάχιστα ως 
προς την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
τους με αποτέλεσμα να μην αξιοποιούνται 
με βέλτιστο τρόπο οι πιστώσεις ώστε, 
μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίζονται 
στενωποί, συνοριακά προβλήματα ή 
δυσκολίες λόγω έλλειψης συνδέσεων·

8. υπογραμμίζει ότι απαιτείται επιτακτικά 
η εξασφάλιση της διαφάνειας μέσω της 
παροχής κατάλληλης ενημέρωσης στους 
φορολογούμενους και στις 
δημοσιονομικές αρχές καθώς και η 
ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ 
περιφερειακής πολιτικής και πολιτικής 
μεταφορών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ, διότι αυτή τη 
στιγμή τα έργα ελέγχονται ελάχιστα ως 
προς την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
τους με αποτέλεσμα να μην αξιοποιούνται 
με βέλτιστο τρόπο οι πιστώσεις ώστε, 
μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίζονται 
στενωποί, συνοριακά προβλήματα ή 
δυσκολίες λόγω έλλειψης συνδέσεων·
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Or. en

Τροπολογία 3
Inés Ayala Sender

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι απαιτείται επιτακτικά 
ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ 
περιφερειακής πολιτικής και πολιτικής 
μεταφορών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ, διότι αυτή 
τη στιγμή τα έργα ελέγχονται ελάχιστα ως 
προς την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
τους με αποτέλεσμα να μην αξιοποιούνται 
με βέλτιστο τρόπο οι πιστώσεις ώστε, 
μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίζονται 
στενωποί, συνοριακά προβλήματα ή 
δυσκολίες λόγω έλλειψης συνδέσεων·

8. υπογραμμίζει ότι απαιτείται επιτακτικά 
ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ 
περιφερειακής πολιτικής και πολιτικής 
μεταφορών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ, προκειμένου 
να αυξηθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία και να εξασφαλιστεί η καλύτερη 
χρήση των πιστώσεων ούτως ώστε να 
αντιμετωπίζονται στενωποί, συνοριακά 
προβλήματα ή δυσκολίες λόγω έλλειψης 
συνδέσεων·

Or. es

Τροπολογία 4
Inés Ayala Sender

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
Ειδική Έκθεση 8/2010 του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με τις επενδύσεις σε 
σιδηροδρομική υποδομή στην ΕΕ, κυρίως 
δε για τη διαπίστωση ότι οι συντονιστές 
των ΔΕΔ-Μ είχαν πολύτιμη συμβολή, 
μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση της 
επαφής μεταξύ των εμπλεκομένων 
παραγόντων· υποστηρίζει τη σύσταση να 
εξετάσει η Επιτροπή τη δυνατότητα 
ορισμού συντονιστών και σε άλλα έργα 

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
Ειδική Έκθεση 8/2010 του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με τις επενδύσεις σε 
σιδηροδρομική υποδομή στην ΕΕ, κυρίως 
δε για τη διαπίστωση ότι οι σημερινοί 
συντονιστές των ΔΕΔ-Μ είχαν πολύτιμη 
συμβολή, μεταξύ άλλων με τη 
διευκόλυνση της επαφής μεταξύ των 
εμπλεκομένων παραγόντων· υποστηρίζει 
τη σύσταση να εξετάσει η Επιτροπή τη 
δυνατότητα ορισμού συντονιστών και για 
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προτεραιότητας· τα υπόλοιπα έργα προτεραιότητας·

Or. es

Τροπολογία 5
Inés Ayala Sender

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι τα 
έργα προτεραιότητας δεν επιλέχτηκαν με 
βάση τον πραγματικό και τον αναμενόμενο 
όγκο μεταφορών, και ότι θα μπορούσαν να 
γίνουν περισσότερες αναλύσεις κόστους-
οφέλους·

11. λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι τα 
έργα προτεραιότητας δεν επιλέχτηκαν με 
βάση τον πραγματικό και τον αναμενόμενο 
όγκο μεταφορών, και ότι θα μπορούσαν να 
γίνουν περισσότερες αναλύσεις κόστους-
οφέλους, αλλά υπενθυμίζει ότι τα έργα 
προτεραιότητας ανταποκρίνονται επίσης 
στους ευρωπαϊκούς στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής καθώς και στην επιθυμία 
καταπολέμησης της αλλαγής του 
κλίματος μέσω της στήριξης φιλικότερων 
προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς·

Or. es

Τροπολογία 6
Giommaria Uggias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. ζητεί να επισυνάπτεται στον 
προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού 
έτους ειδική έκθεση σχετικά με το 
δημοσιονομικό πλεόνασμα που 
μεταφέρεται από προηγούμενα έτη, όπου 
θα διευκρινίζεται για ποιο λόγο δεν 
χρησιμοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες 
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πιστώσεις και με ποιο τρόπο και πότε θα 
χρησιμοποιηθούν·

Or. it

Τροπολογία 7
Giommaria Uggias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11β. καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να 
αυξηθεί η διαφάνεια και να εδραιωθεί η 
αρχή της προσωπικής ευθύνης των 
υπαλλήλων που διαχειρίζονται δημόσιους 
πόρους, να προετοιμάσει μελέτη, με βάση 
τις εμπειρίες των κρατών μελών, σχετικά 
με τη δυνατότητα εισαγωγής, στο 
θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, της έννοιας της 
ευθύνης για πρόκληση ζημίας στον 
προϋπολογισμό, ήτοι της προσωπικής 
οικονομικής ευθύνης δημοσίων 
υπαλλήλων οι οποίοι με τη δράση τους ή 
με τη μη ανάληψη δράσης έχουν 
προκαλέσει ζημία στα οικονομικά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. it


