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Amendement 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie om voor het 
begin van de kwijtingsprocedure aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
beschrijving voor te leggen van de wijze 
waarop zij de opmerkingen en 
toelichtingen van de begrotingsautoriteit 
bij elke afzonderlijke begrotingslijn heeft 
toegepast;

Or. en

Amendement 2
Isabelle Durant, Michael Cramer

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. onderstreept dat meer coördinatie 
tussen regionaal en vervoerbeleid, met 
name bij de financiering van de TEN-T, 
dringend noodzakelijk is, omdat de 
projecten thans nauwelijks op hun 
Europese toegevoegde waarde worden 
getoetst, waardoor de kredieten niet 
optimaal worden ingezet, om onder andere 
knelpunten, grensproblemen of problemen 
als gevolg van ontbrekende verbindingen 
op te lossen;

8. onderstreept dat het dringend 
noodzakelijk is dat het regionaal en 
vervoerbeleid transparanter wordt 
gemaakt door middel van passende 
informatieverstrekking aan de 
belastingbetalers en de 
begrotingsautoriteit, en dat het beter 
gecoördineerd wordt, met name bij de 
financiering van de TEN-T, omdat de 
projecten thans nauwelijks op hun 
Europese toegevoegde waarde worden 
getoetst, waardoor de kredieten niet 
optimaal worden ingezet, om onder andere 
knelpunten, grensproblemen of problemen 
als gevolg van ontbrekende verbindingen 
op te lossen;
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Or. en

Amendement 3
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. onderstreept dat meer coördinatie tussen 
regionaal en vervoerbeleid, met name bij 
de financiering van de TEN-T, dringend 
noodzakelijk is, omdat de projecten thans 
nauwelijks op hun Europese toegevoegde 
waarde worden getoetst, waardoor de 
kredieten niet optimaal worden ingezet, 
om onder andere knelpunten, 
grensproblemen of problemen als gevolg 
van ontbrekende verbindingen op te 
lossen;

8. onderstreept dat meer coördinatie tussen 
regionaal en vervoerbeleid, met name bij 
de financiering van de TEN-T, dringend 
noodzakelijk is, teneinde de Europese 
toegevoegde waarde te verhogen en ervoor 
te zorgen dat de middelen beter worden 
gebruikt, zodat knelpunten en problemen 
in verband met grenzen of ontoereikende 
verbindingen worden opgelost;

Or. es

Amendement 4
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. is ingenomen met speciaal verslag nr. 
8/2010 van de Rekenkamer over 
investeringen in de Europese 
spoorweginfrastructuren en vooral de 
vaststelling dat de TEN-T coördinatoren 
een waardevolle rol hebben gespeeld, 
onder meer doordat zij het contact tussen 
de betrokken actoren hebben 
vergemakkelijkt; steunt de aanbeveling dat 
de Commissie zou moeten overwegen om 
nog meer coördinatoren voor andere 
prioritaire projecten in te zetten;

10. is ingenomen met speciaal verslag nr. 
8/2010 van de Rekenkamer over 
investeringen in de Europese 
spoorweginfrastructuren en vooral de 
vaststelling dat de huidige TEN-T 
coördinatoren een waardevolle rol hebben 
gespeeld, onder meer doordat zij het 
contact tussen de betrokken actoren hebben 
vergemakkelijkt; steunt de aanbeveling dat 
de Commissie zou moeten overwegen om 
nog meer coördinatoren voor de andere 
prioritaire projecten in te zetten;
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Or. es

Amendement 5
Inés Ayala Sender

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. neemt kennis van de constatering van 
de Europese Rekenkamer dat prioritaire 
projecten niet op basis van feitelijke en 
verwachte vervoersstromen zijn 
geselecteerd en dat meer gebruik zou 
kunnen worden gemaakt van kosten-
batenanalyses;

11. neemt kennis van de constatering van 
de Europese Rekenkamer dat prioritaire 
projecten niet op basis van feitelijke en 
verwachte vervoersstromen zijn 
geselecteerd en dat meer gebruik zou 
kunnen worden gemaakt van kosten-
batenanalyses, maar wijst erop dat die 
prioritaire projecten ook Europese 
doelstellingen inzake economische, 
sociale en territoriale cohesie dienen en 
beantwoorden aan de wens om de 
klimaatverandering te bestrijden door 
middel van milieuvriendelijkere 
vervoermiddelen;

Or. es

Amendement 6
Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. wenst dat er aan de begroting van 
elk jaar een verslag wordt gehecht over de 
van voorgaande boekjaren overgedragen 
begrotingsoverschotten, waarin wordt 
aangegeven waarom die middelen niet 
zijn gebruikt en hoe en wanneer ze zullen 
worden aangewend; 

Or. it
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Amendement 7
Giommaria Uggias

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 ter. verzoekt de Commissie, omwille 
van de transparantie en om het beginsel 
van persoonlijke aansprakelijkheid van 
ambtenaren die overheidsgeld beheren 
duidelijk te bepalen, om op basis van de 
ervaringen in de lidstaten een studie op te 
stellen over de mogelijkheid om bij de EU-
instellingen het concept van hoofdelijke 
aansprakelijkheid voor 
begrotingsverliezen in te voeren, m.a.w. de 
hoofdelijke geldelijke aansprakelijkheid 
van iedere ambtenaar die door zijn 
handelingen of door nalaten te handelen 
de Europese Unie financiële schade heeft 
berokkend; 

Or. it


