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Grozījums Nr. 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju pirms budžeta izpildes 
apstiprināšanas procedūras uzsākšanas 
iesniegt Parlamentam un Padomei 
aprakstu par to, kā Komisija piemērojusi 
uz katru budžeta pozīciju attiecinātās 
piezīmes un komentārus atbilstīgi budžeta 
lēmējinstitūcijas lēmumam;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Isabelle Durant, Michael Cramer

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka steidzami jāuzlabo reģionālās 
un transporta politikas koordinācija, it īpaši 
saistībā ar TEN-T finansēšanu, jo pašlaik 
šo projektu Eiropā radīto pievienoto 
vērtību izvērtē pavirši un tādēļ līdzekļus 
izmanto nepietiekami efektīvi, lai cita 
starpā novērstu vājās vietas un problēmas 
saistībā ar robežu šķērsošanu un 
trūkstošiem transporta savienojumiem;

8. uzsver, ka steidzami jānodrošina
reģionālās un transporta politikas 
pārredzamība, sniedzot pienācīgu 
informāciju nodokļu maksātājiem un 
budžeta lēmējiestādēm, un jāuzlabo šo 
politikas virzienu koordinācija, it īpaši 
saistībā ar TEN-T finansēšanu, jo pašlaik 
šo projektu Eiropā radīto pievienoto 
vērtību izvērtē pavirši un tādēļ līdzekļus 
izmanto nepietiekami efektīvi, lai cita 
starpā novērstu vājās vietas un problēmas 
saistībā ar robežu šķērsošanu un 
trūkstošiem transporta savienojumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Inés Ayala Sender

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka steidzami jāuzlabo reģionālās 
un transporta politikas koordinācija, it īpaši 
saistībā ar TEN-T finansēšanu, jo pašlaik 
šo projektu Eiropā radīto pievienoto
vērtību izvērtē pavirši un tādēļ līdzekļus 
izmanto nepietiekami efektīvi, lai cita 
starpā novērstu vājās vietas un problēmas 
saistībā ar robežu šķērsošanu un 
trūkstošiem transporta savienojumiem;

8. uzsver, ka steidzami jāuzlabo reģionālās 
un transporta politikas koordinācija, it īpaši 
saistībā ar TEN-T finansēšanu, lai 
palielinātu Eiropā radīto pievienoto 
vērtību un nodrošinātu līdzekļu labāku 
izmantojumu, tādējādi cita starpā novēršot
vājās vietas un problēmas saistībā ar 
robežu šķērsošanu un trūkstošiem
transporta savienojumiem;

Or. es

Grozījums Nr. 4
Inés Ayala Sender

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas Īpašo 
ziņojumu Nr. 8/2010 par ieguldījumiem ES 
dzelzceļa infrastruktūrā un it īpaši 
atzinumu par TEN-T koordinatoru 
nozīmīgo veikumu, cita starpā veicinot 
kontaktus starp iesaistītajām personām; 
atbalsta ieteikumu, ka Komisijai vajadzētu 
apsvērt iespēju iecelt koordinatorus 
turpmākiem prioritāriem projektiem;

10. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas Īpašo 
ziņojumu Nr. 8/2010 par ieguldījumiem ES 
dzelzceļa infrastruktūrā un it īpaši 
atzinumu par pašreizējo TEN-T 
koordinatoru nozīmīgo veikumu, cita 
starpā veicinot kontaktus starp iesaistītajām 
personām; atbalsta ieteikumu, ka Komisijai 
vajadzētu apsvērt iespēju iecelt 
koordinatorus pārējiem prioritārajiem
projektiem;

Or. es
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Grozījums Nr. 5
Inés Ayala Sender

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. pieņem zināšanai Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka prioritārie projekti netika 
atlasīti, pamatojoties uz faktiskajām un 
paredzamajām transporta plūsmām, un ka 
vajadzētu plašāk izmantot izmaksu 
lietderības analīzi;

11. pieņem zināšanai Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka prioritārie projekti netika 
atlasīti, pamatojoties uz faktiskajām un 
paredzamajām transporta plūsmām, un ka 
vajadzētu plašāk izmantot izmaksu 
lietderības analīzi, tomēr norāda, ka 
prioritārajos projektos tiek ievēroti arī 
Eiropas ekonomiskās, sociālās, un 
teritoriālās kohēzijas mērķi un 
nepieciešamība cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, atbalstot videi draudzīgākus 
transportlīdzekļus;

Or. es

Grozījums Nr. 6
Giommaria Uggias

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a prasa, lai ikgadējam budžetam tiktu 
pievienots pārskats par pārnesto budžeta 
pārpalikuma summu, norādot iemeslu, 
kādēļ šie līdzekļi nav izlietoti iepriekšējos 
gados, un paskaidrojot, kā un kad tie tiks 
izmantoti; 

Or. it
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Grozījums Nr. 7
Giommaria Uggias

Atzinuma projekts
11.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.b aicina Komisiju lielākas 
pārredzamības labad un lai nostiprinātu 
principu, kas paredz amatpersonu 
personisko atbildību par publisko līdzekļu 
pārvaldību, sagatavot uz dalībvalstu 
pieredzi balstītu pētījumu par iespējām ES 
iestādēs ieviest koncepciju „atbildība par 
budžetam nodarītiem zaudējumiem”, 
proti, pieprasīt personisku finansiālo 
atbildību ikvienai amatpersonai, kuras 
darbības vai bezdarbības dēļ Eiropas 
Savienībai ir nodarīts finansiāls 
kaitējums;

Or. it


