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Tarkistus 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota toimittamaan 
parlamentille ja neuvostolle ennen 
vastuuvapausmenettelyn aloittamista 
kuvauksen siitä, millä tavoin komissio on 
noudattanut kyseisen budjettivallan 
käyttäjän päätöksen mukaisesti kunkin 
budjettikohdan selvitysosassa esitettyjä 
huomautuksia ja muita kommentteja;

Or. en

Tarkistus 2
Isabelle Durant, Michael Cramer

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että alue- ja liikennepolitiikkaa 
on ehdottomasti koordinoitava tiiviimmin 
erityisesti Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen rahoituksen alalla, koska 
nykyisin hankkeiden eurooppalaista 
lisäarvoa arvioidaan vain harvoin ja siksi 
määrärahoja ei käytetä optimaalisesti 
esimerkiksi pullonkaulojen, rajaongelmien 
tai puuttuvista yhteyksistä johtuvien 
ongelmien poistamiseksi;

8. korostaa, että alue- ja liikennepolitiikkaa
on ehdottomasti harjoitettava avoimemmin 
antamalla asianmukaista tietoa 
veronmaksajille ja budjettiviranomaisille 
sekä koordinoitava tiiviimmin erityisesti 
Euroopan laajuisten liikenneverkkojen 
rahoituksen alalla, koska nykyisin 
hankkeiden eurooppalaista lisäarvoa 
arvioidaan vain harvoin ja siksi 
määrärahoja ei käytetä optimaalisesti 
esimerkiksi pullonkaulojen, rajaongelmien 
tai puuttuvista yhteyksistä johtuvien 
ongelmien poistamiseksi;

Or. en



PE456.904v01-00 4/6 AM\854959FI.doc

FI

Tarkistus 3
Inés Ayala Sender

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että alue- ja liikennepolitiikkaa 
on ehdottomasti koordinoitava tiiviimmin 
erityisesti Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen rahoituksen alalla, koska 
nykyisin hankkeiden eurooppalaista 
lisäarvoa arvioidaan vain harvoin ja siksi 
määrärahoja ei käytetä optimaalisesti
esimerkiksi pullonkaulojen, rajaongelmien 
tai puuttuvista yhteyksistä johtuvien 
ongelmien poistamiseksi;

8. korostaa, että alue- ja liikennepolitiikkaa 
on ehdottomasti koordinoitava tiiviimmin 
erityisesti Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen rahoituksen alalla, jotta 
saadaan enemmän eurooppalaista 
lisäarvoa ja varmistetaan määrärahojen 
parempi käyttö esimerkiksi 
pullonkaulojen, rajaongelmien tai 
puuttuvista yhteyksistä johtuvien 
ongelmien poistamiseksi;

Or. es

Tarkistus 4
Inés Ayala Sender

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. on tyytyväinen 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomukseen nro 8/2010 
investoinneista EU:n rautateiden 
infrastruktuuriin ja erityisesti 
toteamukseen, että liikenneverkkojen 
koordinaattoreilla on ollut tärkeä rooli 
muun muassa siksi, että he ovat 
helpottaneet alan toimijoiden välisiä 
yhteyksiä; kannattaa suositusta, että 
komission olisi harkittava uusien 
koordinaattoreiden nimittämistä muita 
ensisijaisia hankkeita varten;

10. on tyytyväinen 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomukseen nro 8/2010 
investoinneista EU:n rautateiden 
infrastruktuuriin ja erityisesti 
toteamukseen, että liikenneverkkojen 
nykyisillä koordinaattoreilla on ollut tärkeä 
rooli muun muassa siksi, että he ovat 
helpottaneet alan toimijoiden välisiä 
yhteyksiä; kannattaa suositusta, että 
komission olisi harkittava uusien 
koordinaattoreiden nimittämistä muita 
ensisijaisia hankkeita varten;

Or. es
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Tarkistus 5
Inés Ayala Sender

Lausuntoluonnos
11 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen havainnon, 
että ensisijaisia hankkeita ei valittu 
todellisten ja ennakoitujen liikennevirtojen 
perusteella ja että kustannus-
hyötyanalyysien käyttöä voisi lisätä;

11. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen havainnon, 
että ensisijaisia hankkeita ei valittu 
todellisten ja ennakoitujen liikennevirtojen 
perusteella ja että kustannus-
hyötyanalyysien käyttöä voisi lisätä, mutta 
korostaa, että ensisijaiset hankkeet ovat 
myös Euroopan taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen koheesion tavoitteiden 
mukaisia ja niistä käy ilmi halu torjua 
ilmastonmuutosta siten, että niissä 
tuetaan ympäristöystävällisempiä 
liikennevälineitä;

Or. es

Tarkistus 6
Giommaria Uggias

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. vaatii, että kunkin vuoden 
talousarvioon liitetään erityinen kertomus 
edellisiltä vuosilta siirretyistä talousarvion 
ylijäämistä ja että siinä selitetään, miksi 
kyseisiä määrärahoja ei ole käytetty ja 
miten ja milloin ne käytetään;

Or. it
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Tarkistus 7
Giommaria Uggias

Lausuntoluonnos
11 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 b. kehottaa komissiota avoimuuden 
lisäämisen nimissä sekä julkisia varoja 
hallinnoivien virkamiesten 
henkilökohtaisen vastuun periaatteen 
sitovaksi vakiinnuttamiseksi laatimaan 
jäsenvaltioiden kokemuksiin perustuvan 
tutkimuksen siitä, onko EU:n 
toimielimissä mahdollista ottaa käyttöön 
talousarviotappioita koskevan vastuun 
käsite tai toisin sanoen käsite jokaisen 
sellaisen virkamiehen henkilökohtaisesta 
taloudellisesta vastuusta, joka toimiensa 
vuoksi tai toimien laiminlyönnin vuoksi 
on aiheuttanut taloudellista tappiota 
Euroopan unionille;

Or. it


