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Muudatusettepanek 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kutsub komisjoni üles tegema 
parlamendile ja nõukogule enne eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetluse 
algust teatavaks, kuidas komisjon on 
kohaldanud vastavalt eelarvepädevate 
institutsioonide otsustele iga eelarverea 
kohta käivaid märkusi ja kommentaare;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Isabelle Durant, Michael Cramer

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab, et regionaal- ja 
transpordipoliitika parem koordineerimine 
on hädavajalik eelkõige üleeuroopalise 
transpordivõrgu rahastamisel, sest praegu 
hinnatakse projektide Euroopa 
lisandväärtust harva ja seetõttu ei kasutata 
rahalisi vahendeid näiteks kitsaskohtade, 
piiriprobleemide või puuduvatest 
ühendustest tulenevate probleemide 
lahendamiseks optimaalselt;

8. rõhutab, et regionaal- ja 
transpordipoliitika parem koordineerimine 
ning läbipaistvuse loomine 
maksumaksjale ja eelarvepädevatele 
institutsioonidele antava nõuetekohase 
teabe kaudu on hädavajalik eelkõige 
üleeuroopalise transpordivõrgu 
rahastamisel, sest praegu hinnatakse 
projektide Euroopa lisandväärtust harva ja 
seetõttu ei kasutata rahalisi vahendeid 
näiteks kitsaskohtade, piiriprobleemide või 
puuduvatest ühendustest tulenevate 
probleemide lahendamiseks optimaalselt;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Inés Ayala Sender

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab, et regionaal- ja 
transpordipoliitika parem koordineerimine 
on hädavajalik eelkõige üleeuroopalise 
transpordivõrgu rahastamisel, sest praegu 
hinnatakse projektide Euroopa 
lisandväärtust harva ja seetõttu ei kasutata
rahalisi vahendeid näiteks kitsaskohtade, 
piiriprobleemide või puuduvatest 
ühendustest tulenevate probleemide 
lahendamiseks optimaalselt;

8. rõhutab, et regionaal- ja 
transpordipoliitika parem koordineerimine 
on hädavajalik eelkõige üleeuroopalise 
transpordivõrgu rahastamisel, et 
suurendada Euroopa lisandväärtust ja 
tagada rahaliste vahendite parem
kasutamine näiteks kitsaskohtade, 
piiriprobleemide või puuduvatest 
ühendustest tulenevate probleemide 
lahendamiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 4
Inés Ayala Sender

Arvamuse projekt
Lõige 10 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. tunneb heameelt Euroopa Kontrollikoja 
eriaruande nr 8/2010 üle ELi 
raudteeinfrastruktuuri investeeringute 
kohta ning eelkõige tähelepaneku üle, et 
üleeuroopalise transpordivõrgu 
koordinaatoritel on olnud oluline roll muu 
hulgas osalistevahelise suhtlemise 
hõlbustamisel; toetab soovitust, et 
komisjon peaks kaaluma koordinaatorite 
töölevõtmist ka muude esmatähtsate 
projektide jaoks;

10. tunneb heameelt Euroopa Kontrollikoja 
eriaruande nr 8/2010 üle ELi 
raudteeinfrastruktuuri investeeringute 
kohta ning eelkõige tähelepaneku üle, et 
üleeuroopalise transpordivõrgu praegustel
koordinaatoritel on olnud oluline roll muu 
hulgas sidusrühmade suhtlemise 
hõlbustamisel; toetab soovitust, et 
komisjon peaks kaaluma koordinaatorite 
töölevõtmist ka ülejäänud esmatähtsate 
projektide jaoks;

Or. es
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Muudatusettepanek 5
Inés Ayala Sender

Arvamuse projekt
Lõige 11 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. võtab teadmiseks Euroopa 
Kontrollikoja tähelepaneku, et 
esmatähtsaid projekte ei valitud tegelike ja 
eeldatavate liiklusvoogude põhjal ja et 
kulude-tulude analüüsi võiks rohkem 
kasutada;

11. võtab teadmiseks Euroopa 
Kontrollikoja tähelepaneku, et 
esmatähtsaid projekte ei valitud tegelike ja 
eeldatavate liiklusvoogude põhjal ja et 
kulude-tulude analüüsi võiks rohkem 
kasutada; rõhutab, et esmatähtsad 
projektid on kooskõlas ka Euroopa Liidu 
eesmärkidega majandusliku, 
ühiskondliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse valdkonnas, samuti 
sooviga võidelda kliimamuutuste vastu 
keskkonnasõbralikumate 
transpordivahendite toetamisega;

Or. es

Muudatusettepanek 6
Giommaria Uggias

Arvamuse projekt
Lõige 11 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11 a. nõuab, et igal aastal lisataks 
eelarvele aruanne eelmistest aastatest 
ülekantud eelarveülejäägi kohta, milles 
selgitatakse seda, miks asjaomaseid 
summasid ei kasutatud ning kuidas ja 
millal neid kavatsetakse kasutada;

Or. it
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Muudatusettepanek 7
Giommaria Uggias

Arvamuse projekt
Lõige 11 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11 b. kutsub komisjoni suurema 
läbipaistvuse huvides ja avaliku sektori 
raha haldavate ametnike isikliku 
vastutuse kindlaks kehtestamiseks üles 
koostama liikmesriikide kogemuste põhjal 
uuringut ELi institutsioonides eelarveliste 
kahjudega seotud vastutuse määratlemise 
kontseptsiooni teostatavuse kohta, 
teisisõnu tähendab see isiklikku rahalist 
vastutust igale ametnikule, kes oma 
tegevuse või tegevusetuse tõttu on toonud 
ELile rahalist kahju;

Or. it


