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Amendamentul 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei să transmită 
Parlamentului și Consiliului, înainte de 
începerea procedurii de descărcare de 
gestiune, o descriere a modului în care 
Comisia a pus în aplicare observațiile și 
comentariile referitoare la fiecare linie 
bugetară, așa cum au fost decise de 
autoritatea bugetară;

Or. en

Amendamentul 2
Isabelle Durant, Michael Cramer

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este absolut necesară o 
coordonare consolidată între politica 
regională și cea din domeniul 
transporturilor, în special în cazul finanțării 
TEN-T, deoarece în prezent are loc doar o 
evaluare limitată a valorii adăugate 
europene a proiectelor și astfel fondurile nu 
sunt utilizate în mod optim pentru a 
elimina, printre altele, punctele de 
strangulare a traficului, precum și 
problemele legate de trecerea frontierei și 
cele rezultate ca urmare a lipsei legăturilor;

8. subliniază că trebuie asigurată de 
urgență transparența politicii regionale și 
a celei din domeniul transporturilor prin 
informații corespunzătoare puse la 
dispoziția contribuabililor și a 
autorităților bugetare și că este absolut 
necesară o coordonare consolidată între 
politica regională și cea din domeniul 
transporturilor, în special în cazul finanțării 
TEN-T, deoarece în prezent are loc doar o 
evaluare limitată a valorii adăugate 
europene a proiectelor și astfel fondurile nu 
sunt utilizate în mod optim pentru a 
elimina punctele de strangulare a traficului, 
precum și problemele legate de trecerea 
frontierei și cele rezultate ca urmare a 
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lipsei legăturilor;

Or. en

Amendamentul 3
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este absolut necesară o 
coordonare consolidată între politica 
regională și cea din domeniul 
transporturilor, în special în cazul finanțării 
TEN-T, deoarece în prezent are loc doar o 
evaluare limitată a valorii adăugate 
europene a proiectelor și astfel fondurile 
nu sunt utilizate în mod optim pentru a 
elimina, printre altele, punctele de 
strangulare a traficului, precum și 
problemele legate de trecerea frontierei și 
cele rezultate ca urmare a lipsei legăturilor;

8. subliniază că este absolut necesară o 
coordonare consolidată între politica 
regională și cea din domeniul 
transporturilor, în special în cazul finanțării 
TEN-T, cu scopul de a mări valoarea 
adăugată europeană și de a asigura o mai 
bună utilizare a fondurilor pentru a 
elimina punctele de strangulare a traficului, 
precum și problemele legate de trecerea 
frontierei și cele rezultate ca urmare a 
lipsei legăturilor;

Or. es

Amendamentul 4
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 10 

Proiectul de aviz Amendamentul

10. salută Raportul special nr. 8/2010 al 
Curții de Conturi privind investițiile în 
infrastructura feroviară din UE și, în primul 
rând, constatarea că coordonatorii TEN-T 
au jucat un rol important, printre altele prin 
faptul că au facilitat contactul între părțile 
interesate; sprijină recomandarea ca 
Comisia să examineze posibilitatea de a 
recurge la alți coordonatori pentru alte

10. salută Raportul special nr. 8/2010 al 
Curții de Conturi privind investițiile în 
infrastructura feroviară din UE și, în primul 
rând, constatarea că coordonatorii TEN-T 
din prezent au jucat un rol important, 
printre altele prin faptul că au facilitat 
contactul între părțile interesate; sprijină 
recomandarea ca Comisia să examineze 
posibilitatea de a recurge la alți 
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proiecte prioritare; coordonatori pentru celelalte proiecte 
prioritare;

Or. es

Amendamentul 5
Inés Ayala Sender

Proiect de aviz
Punctul 11 

Proiectul de aviz Amendamentul

11. ia act de constatarea Curții de Conturi 
Europene, potrivit căreia proiectele 
prioritare nu au fost alese pe baza traficului 
real și anticipat, iar analizele 
costuri/beneficii ar putea fi utilizate într-o 
măsură mai mare;

11. ia act de constatarea Curții de Conturi 
Europene, potrivit căreia proiectele 
prioritare nu au fost alese pe baza traficului 
real și anticipat, iar analizele 
costuri/beneficii ar putea fi utilizate într-o 
măsură mai mare, dar subliniază că 
proiectele prioritare satisfac de asemenea 
obiectivele coeziunii economice, sociale și 
teritoriale europene și intenția de a 
combate schimbările climatice prin 
sprijinirea unor moduri mai ecologice de 
transport;

Or. es

Amendamentul 6
Giommaria Uggias

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. solicită să fie anexat un raport la 
bugetul anual cu privire la excedentul 
bugetar reportat din exercițiile anterioare, 
în care să se explice de ce nu au fost 
utilizate respectivele fonduri și cum și 
când vor fi ele utilizate;

Or. it
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Amendamentul 7
Giommaria Uggias

Proiect de aviz
Punctul 11b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

11b. solicită Comisiei, în interesul unei 
transparențe sporite și pentru a stabili 
clar principiul răspunderii personale a 
funcționarilor care gestionează bani 
publici, să pregătească, pe baza 
experiențelor din statele membre, un 
studiu cu privire la fezabilitatea 
introducerii în instituțiile UE a noțiunii 
de răspundere pentru pierderile bugetare 
sau, cu alte cuvinte, a noțiunii de 
răspundere financiară personală a 
oricărui funcționar care, prin acțiunile 
sau inacțiunea sa, provoacă pierderi 
financiare Uniunii Europene;

Or. it


