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Poprawka 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Projekt opinii
Ustep 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do przedłożenia 
Parlamentowi i Radzie – przed 
rozpoczęciem procedury udzielania 
absolutorium – opisu, w jaki sposób 
Komisja wykorzystała obserwacje i uwagi 
dotyczące każdej linii budżetowej, zgodnie 
z decyzją władzy budżetowej;

Or. en

Poprawka 2
Isabelle Durant, Michael Cramer

Projekt opinii
Ustep 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla pilną konieczność ściślejszej 
koordynacji polityki regionalnej i polityki 
transportowej, zwłaszcza w odniesieniu do 
finansowania transeuropejskiej sieci 
transportowej, ponieważ w chwili obecnej 
jedynie w niewielkim zakresie ma miejsce 
ocena projektów pod kątem ich 
europejskiej wartości dodanej, przez co 
wykorzystanie środków m.in. w celu 
usuwania wąskich gardeł, problemów na 
granicach lub trudności wynikających z 
braku połączeń nie jest optymalne;

8. podkreśla pilną konieczność 
zapewnienia przejrzystości polityki 
regionalnej i polityki transportowej dzięki 
przekazaniu podatnikom i władzom 
budżetowym odpowiednich informacji, i 
ściślejszej koordynacji tych polityk, 
zwłaszcza w odniesieniu do finansowania 
transeuropejskiej sieci transportowej, 
ponieważ w chwili obecnej jedynie w 
niewielkim zakresie ma miejsce ocena 
projektów pod kątem ich europejskiej 
wartości dodanej, przez co wykorzystanie 
środków m.in. w celu usuwania wąskich 
gardeł, problemów na granicach lub 
trudności wynikających z braku połączeń 
nie jest optymalne;

Or. en
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Poprawka 3
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustep 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla pilną konieczność ściślejszej 
koordynacji polityki regionalnej i polityki 
transportowej, zwłaszcza w odniesieniu do 
finansowania transeuropejskiej sieci 
transportowej, ponieważ w chwili obecnej 
jedynie w niewielkim zakresie ma miejsce 
ocena projektów pod kątem ich 
europejskiej wartości dodanej, przez co
wykorzystanie środków m.in. w celu 
usuwania wąskich gardeł, problemów na 
granicach lub trudności wynikających z 
braku połączeń nie jest optymalne;

8. podkreśla pilną konieczność ściślejszej 
koordynacji polityki regionalnej i polityki 
transportowej, zwłaszcza w odniesieniu do 
finansowania transeuropejskiej sieci 
transportowej, tak aby zwiększyć 
europejską wartość dodaną i zapewnić 
lepsze wykorzystanie środków m.in. w celu 
usuwania wąskich gardeł, problemów na 
granicach lub trudności wynikających z 
braku połączeń nie jest optymalne;

Or. es

Poprawka 4
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustep 10

Projekt opinii Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie specjalne Trybunału 
Obrachunkowego nr 8/2010 na temat 
inwestycji w infrastrukturę kolejową w 
UE, a przede wszystkim stwierdzenie, że 
koordynatorzy TEN-T odegrali ważną rolę, 
m.in. poprzez ułatwianie kontaktów 
między zaangażowanymi podmiotami; 
popiera zalecenie dotyczące rozważenia 
przez Komisję możliwości zaangażowania 
większej liczby koordynatorów przy 
innych projektach o charakterze 
priorytetowym;

10. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie specjalne Trybunału 
Obrachunkowego nr 8/2010 na temat 
inwestycji w infrastrukturę kolejową w 
UE, a przede wszystkim stwierdzenie, że 
obecni koordynatorzy TEN-T odegrali 
ważną rolę, m.in. poprzez ułatwianie 
kontaktów między zaangażowanymi 
podmiotami; popiera zalecenie dotyczące 
rozważenia przez Komisję możliwości 
zaangażowania większej liczby 
koordynatorów przy innych projektach o 
charakterze priorytetowym;
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Poprawka 5
Inés Ayala Sender

Projekt opinii
Ustep 11

Projekt opinii Poprawka

11. przyjmuje do wiadomości uwagę 
Trybunału Obrachunkowego dotyczącą 
faktu, iż w przeszłości wyboru projektów o 
znaczeniu priorytetowym dokonywano nie 
w oparciu o rzeczywiste i spodziewane 
nasilenie transportu oraz że analizy 
kosztów i korzyści można by sporządzać 
częściej;

11. przyjmuje do wiadomości uwagę 
Trybunału Obrachunkowego dotyczącą 
faktu, iż w przeszłości wyboru projektów o 
znaczeniu priorytetowym dokonywano nie 
w oparciu o rzeczywiste i spodziewane 
nasilenie transportu oraz że analizy 
kosztów i korzyści można by sporządzać 
częściej, przypomina jednak, że projekty o 
znaczeniu priorytetowym są również 
zgodne z europejskimi celami spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz pragnieniem przeciwdziałania 
zmianom klimatu poprzez wspieranie 
środków transportu bardziej przyjaznych 
środowisku;

Or. es

Poprawka 6
Giommaria Uggias

Projekt opinii
Ustep 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. domaga się, aby do budżetu na każdy 
rok dołączać sprawozdanie w sprawie 
nadwyżki budżetowej przeniesionej z 
poprzednich lat wyjaśniające, dlaczego 
przedmiotowe środki nie zostały 
wykorzystane oraz w jaki sposób i kiedy 
zostaną wykorzystane; 
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Or. it

Poprawka 7
Giommaria Uggias

Projekt opinii
Ustep 11 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11b. wzywa Komisję, aby z myślą o 
większej przejrzystości i w celu 
zdecydowanego ustanowienia zasady 
odpowiedzialności osobistej urzędników 
zarządzających środkami publicznymi 
przygotowała – w oparciu o doświadczenia 
państw członkowskich – studium 
wykonalności dotyczące wprowadzenia w 
instytucjach UE pojęcia 
odpowiedzialności za straty w budżecie lub 
– innymi słowy – osobistej 
odpowiedzialności finansowej każdego 
urzędnika, który poprzez swoje działania 
lub zaniechanie działań spowodował 
straty finansowe dla Unii Europejskiej;

Or. it


