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Módosítás 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot, hogy a 
mentesítési eljárás megkezdése előtt 
tájékoztassa a Parlamentet és a Tanácsot 
arról, hogy a Bizottság miként alkalmazta 
az egyes költségvetési sorokhoz a 
költségvetési hatóság által fűzött 
megjegyzéseket és észrevételeket;

Or. en

Módosítás 2
Isabelle Durant, Michael Cramer

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy különösen a TEN-T 
finanszírozása terén sürgősen szükség van 
a regionális és a közlekedési politika
közötti szorosabb koordinációra, mivel 
jelenleg kevés vizsgálat folyik a projektek 
európai hozzáadott értékének felmérésére, 
és ezért az előirányzatok nem kerülnek 
optimális felhasználásra oly módon, hogy 
ki lehessen küszöbölni többek között a 
szűk keresztmetszeteket, a 
határproblémákat és a hiányzó 
összeköttetések miatti nehézségeket;

8. hangsúlyozza, hogy különösen a TEN-T 
finanszírozása terén sürgősen szükség van 
a regionális és a közlekedési politika
átláthatóvá tételére megfelelő tájékoztatás 
nyújtása révén az adófizetők és a 
költségvetési hatóság számára, valamint e 
politikák szorosabb koordinációjára, 
mivel jelenleg kevés vizsgálat folyik a 
projektek európai hozzáadott értékének 
felmérésére, és ezért az előirányzatok nem 
kerülnek optimális felhasználásra oly 
módon, hogy ki lehessen küszöbölni 
többek között a szűk keresztmetszeteket, a 
határproblémákat és a hiányzó 
összeköttetések miatti nehézségeket;

Or. en
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Módosítás 3
Inés Ayala Sender

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy különösen a TEN-T 
finanszírozása terén sürgősen szükség van 
a regionális és a közlekedési politika 
közötti szorosabb koordinációra, mivel 
jelenleg kevés vizsgálat folyik a projektek
európai hozzáadott értékének felmérésére, 
és ezért az előirányzatok nem kerülnek 
optimális felhasználásra oly módon, hogy 
ki lehessen küszöbölni többek között a 
szűk keresztmetszeteket, a 
határproblémákat és a hiányzó 
összeköttetések miatti nehézségeket;

8. hangsúlyozza, hogy különösen a TEN-T 
finanszírozása terén sürgősen szükség van 
a regionális és a közlekedési politika 
közötti szorosabb koordinációra az európai 
hozzáadott érték növelése és az 
előirányzatok felhasználásának javítása 
céljából, hogy ki lehessen küszöbölni 
többek között a szűk keresztmetszeteket, a 
határproblémákat és a hiányzó 
összeköttetések miatti nehézségeket;

Or. es

Módosítás 4
Inés Ayala Sender

Véleménytervezet
10 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

10. üdvözli az Unió vasúti infrastrukturális 
beruházásaival foglalkozó 8/2010. sz. 
számvevőszéki különjelentést, és 
különösen annak megállapítását, hogy a 
TEN-T koordinátorok fontos szerepet 
töltöttek be többek között azáltal, hogy 
megkönnyítették a kapcsolattartást a részt 
vevő felek között; támogatja azt az 
ajánlást, miszerint a Bizottságnak fontolóra 
kellene vennie, hogy további 
koordinátorokat alkalmazzon más, 
elsőbbséget élvező projektek esetében is;

10. üdvözli az Unió vasúti infrastrukturális 
beruházásaival foglalkozó 8/2010. sz. 
számvevőszéki különjelentést, és 
különösen annak megállapítását, hogy a
jelenlegi TEN-T koordinátorok fontos 
szerepet töltöttek be többek között azáltal, 
hogy megkönnyítették a kapcsolattartást a 
részt vevő felek között; támogatja azt az 
ajánlást, miszerint a Bizottságnak fontolóra 
kellene vennie, hogy további 
koordinátorokat alkalmazzon a többi, 
elsőbbséget élvező projekt esetében is;
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Or. es

Módosítás 5
Inés Ayala Sender

Véleménytervezet
11 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

11. tudomásul veszi a Számvevőszék azon 
megfigyelését, hogy az elsőbbséget élvező 
projekteket nem a tényleges és várható 
forgalom alapján választották ki, valamint 
hogy ki lehetne terjeszteni a költség-haszon 
elemzések alkalmazását;

11. tudomásul veszi a Számvevőszék azon 
megfigyelését, hogy az elsőbbséget élvező 
projekteket nem a tényleges és várható 
forgalom alapján választották ki, valamint 
hogy ki lehetne terjeszteni a költség-haszon 
elemzések alkalmazását, de emlékeztet 
arra, hogy az elsőbbséget élvező projektek 
is megfelelnek az európai gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziós céloknak, 
valamint az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem szándékának a környezetet 
jobban tiszteletben tartó közlekedési 
módokhoz nyújtott támogatás révén;

Or. es

Módosítás 6
Giommaria Uggias

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11a. kéri, hogy minden év 
költségvetéséhez kerüljön csatolásra egy 
olyan jelentés az előző évekből áthozott 
költségvetési többletről, amely kifejti, hogy 
ezek a pénzek miért nem kerültek 
felhasználásra, illetve azt, hogy mikor 
kerülnek felhasználásra; 

Or. it
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Módosítás 7
Giommaria Uggias

Véleménytervezet
11 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

11b. felhívja a Bizottságot, hogy az 
átláthatóság növelése érdekében és a 
közpénzeket kezelő tisztviselők személyes 
felelőssége elvének megszilárdítására a 
tagállamok tapasztalatai alapján készítsen 
tanulmányt arról, hogy be lehetne-e 
vezetni az uniós intézményeken belül a 
költségvetési veszteségekért viselt 
felelősség, vagy más szavakkal minden 
olyan tisztviselő személyes anyagi 
felelősségének elvét, aki tevékenysége 
vagy cselekvésének elmulasztása révén 
pénzügyi veszteségeket okozott az Európai 
Uniónak;

Or. it


