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Pakeitimas 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją prieš pradedant 
vykdyti biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūrą pateikti Parlamentui ir Tarybai 
aprašymus, kaip Komisija atsižvelgė į 
pastabas ir komentarus dėl kiekvienos 
biudžeto eilutės išlaidų, kaip nusprendė ši 
biudžeto valdymo institucija;

Or. en

Pakeitimas 2
Isabelle Durant, Michael Cramer

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad ypač finansuojant TEN–T 
itin būtinas didesnis regioninės ir 
transporto politikos koordinavimas, nes 
šiuo metu mažai tikrinama projektų 
europinė pridėtinė vertė, todėl ne 
optimaliai panaudojamos lėšos, be kita ko, 
siekiant panaikinti trūkumus, išspręsti 
problemas dėl sienų arba sunkumus dėl 
trūkstamų jungčių;

8. pabrėžia, kad ypač finansuojant TEN–T 
itin būtinas skaidrumas, kurį galima 
užtikrinti suteikiant tinkamą informaciją 
mokesčių mokėtojams ir biudžeto valdymo 
institucijoms, ir didesnis regioninės ir 
transporto politikos koordinavimas, nes 
šiuo metu mažai tikrinama projektų 
europinė pridėtinė vertė, todėl ne 
optimaliai panaudojamos lėšos, be kita ko, 
siekiant panaikinti trūkumus, išspręsti 
problemas dėl sienų arba sunkumus dėl 
trūkstamų jungčių;

Or. en
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Pakeitimas 3
Inés Ayala Sender

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad ypač finansuojant TEN–T 
itin būtinas didesnis regioninės ir 
transporto politikos koordinavimas, nes 
šiuo metu mažai tikrinama projektų
europinė pridėtinė vertė, todėl ne 
optimaliai panaudojamos lėšos, be kita ko,
siekiant panaikinti trūkumus, išspręsti 
problemas dėl sienų arba sunkumus dėl 
trūkstamų jungčių;

8. pabrėžia, kad ypač finansuojant TEN–T 
itin būtinas didesnis regioninės ir 
transporto politikos koordinavimas siekiant 
padidinti projektų europinę pridėtinę vertę 
ir užtikrinti geresnį lėšų panaudojimą
siekiant panaikinti trūkumus, išspręsti 
problemas dėl sienų arba sunkumus dėl 
trūkstamų jungčių;

Or. es

Pakeitimas 4
Inés Ayala Sender

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. palankiai vertina Audito Rūmų 
specialiąją ataskaitą Nr. 8/2010 dėl ES 
geležinkelių infrastruktūros investicijų ir 
visų pirma tai, kad buvo konstatuota, jog 
TEN–T koordinatoriai atliko reikšmingą 
vaidmenį, be kita ko, palengvindami 
susijusių veikėjų bendravimą; remia 
rekomendaciją, kad Komisija turėtų 
apsvarstyti papildomų koordinatorių 
dalyvavimą vykdant kitus prioritetinius 
projektus;

10. palankiai vertina Audito Rūmų 
specialiąją ataskaitą Nr. 8/2010 dėl ES 
geležinkelių infrastruktūros investicijų ir 
visų pirma tai, kad buvo konstatuota, jog 
dabartiniai TEN–T koordinatoriai atliko 
reikšmingą vaidmenį, be kita ko, 
palengvindami susijusių veikėjų 
bendravimą; remia rekomendaciją, kad 
Komisija turėtų apsvarstyti papildomų 
koordinatorių dalyvavimą vykdant kitus 
prioritetinius projektus;

Or. es
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Pakeitimas 5
Inés Ayala Sender

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. atkreipia dėmesį į Europos Audito 
Rūmų pastabą, kad prioritetiniai projektai 
buvo atrinkti ne remiantis tikrais ir 
numatytais eismo srautais, ir kad galėtų 
būti pagerintas ekonominės naudos 
analizės taikymas;

11. atkreipia dėmesį į Europos Audito 
Rūmų pastabą, kad prioritetiniai projektai 
buvo atrinkti ne remiantis tikrais ir 
numatytais eismo srautais, ir kad galėtų 
būti pagerintas ekonominės naudos 
analizės taikymas, tačiau pažymi, kad 
prioritetiniai projektai taip pat atitinka 
Europos ekonomikos, socialinės ir
teritorinės sanglaudos sričių tikslus ir 
siekį kovoti su klimato kaita remiant 
aplinkos apsaugos požiūriu tinkamesnių 
rūšių transporto naudojimą;

Or. es

Pakeitimas 6
Giommaria Uggias

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. reikalauja prie kiekvienų metų 
biudžeto pridėti ataskaitą apie biudžeto 
perviršį, perkeltą iš ankstesnių metų, 
kurioje būtų paaiškinta, kodėl minėtieji 
asignavimai nebuvo panaudoti ir kaip, ir 
kada jie bus panaudoti; 

Or. it
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Pakeitimas 7
Giommaria Uggias

Nuomonės projektas
11 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11b. ragina Komisiją, siekiant didesnio 
skaidrumo ir siekiant tvirtai laikytis 
pareigūnų, kurie valdo viešąsias lėšas, 
asmeninės atsakomybės principo, parengti 
valstybių narių patirtimi pagrįstą 
atsakomybės už biudžetui padarytą žalą 
arba, kitaip tariant, asmeninės piniginės 
visų pareigūnų, kurie dėl savo veiksmų 
arba neveikimo padarė finansinės žalos 
Europos Sąjungai, atsakomybės 
įgyvendinamumo ES institucijose tyrimą;

Or. it


