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Predlog spremembe 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj Parlamentu in 
Svetu še pred začetkom postopka 
razrešnice predloži opis načina, na 
katerega je Komisija podajala opombe in 
pripombe glede vsake proračunske vrstice, 
kot je določil proračunski organ;

Or. en

Predlog spremembe 2
Isabelle Durant, Michael Cramer

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je zlasti pri financiranju 
vseevropskega prometnega omrežja nujno 
potrebno boljše usklajevanje med 
regionalno in prometno politiko, saj se 
sedaj le poredko preverja, ali projekti 
prinašajo evropsko dodano vrednost, zato 
se sredstva ne porabljajo na najprimernejši 
način in se z njimi na primer ne odpravljajo 
ozka grla v prometu, obmejne težave ali 
težave zaradi pomanjkanja povezav;

8. poudarja, da je zlasti pri financiranju 
vseevropskega prometnega omrežja nujno 
potrebno boljše usklajevanje med 
regionalno in prometno politiko, ki morata 
biti pregledni z nudenjem pravih 
informacij davkoplačevalcem in 
proračunskim organom, saj se sedaj le 
poredko preverja, ali projekti prinašajo 
evropsko dodano vrednost, zato se sredstva 
ne porabljajo na najprimernejši način in se 
z njimi na primer ne odpravljajo ozka grla 
v prometu, obmejne težave ali težave 
zaradi pomanjkanja povezav;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Inés Ayala Sender

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je zlasti pri financiranju 
vseevropskega prometnega omrežja nujno 
potrebno boljše usklajevanje med 
regionalno in prometno politiko, saj se 
sedaj le poredko preverja, ali projekti 
prinašajo evropsko dodano vrednost, zato 
se sredstva ne porabljajo na 
najprimernejši način in se z njimi na 
primer ne odpravljajo ozka grla v prometu, 
obmejne težave ali težave zaradi 
pomanjkanja povezav;

8. poudarja, da je zlasti pri financiranju 
vseevropskega prometnega omrežja nujno 
potrebno boljše usklajevanje med 
regionalno in prometno politiko, da se tako 
poveča evropsko dodano vrednost in se 
zagotovi boljšo uporabo sredstev, da se
odpravljajo ozka grla v prometu, obmejne 
težave ali težave zaradi pomanjkanja 
povezav;

Or. es

Predlog spremembe 4
Inés Ayala Sender

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. pozdravlja posebno poročilo 
Računskega sodišča št. 8/2010 o naložbah 
v železniško infrastrukturo EU, predvsem 
ugotovitev, da so imeli koordinatorji za 
vseevropska prometna omrežja izjemno 
pomembno vlogo, saj so med drugim 
olajšali stike med zadevnimi akterji; 
podpira priporočilo, da mora Komisija 
premisliti o imenovanju dodatnih 
koordinatorjev za druge prednostne 
projekte;

10. pozdravlja posebno poročilo 
Računskega sodišča št. 8/2010 o naložbah 
v železniško infrastrukturo EU, predvsem 
ugotovitev, da so imeli koordinatorji za 
aktualna vseevropska prometna omrežja 
izjemno pomembno vlogo, saj so med 
drugim olajšali stike med zadevnimi 
akterji; podpira priporočilo, da mora 
Komisija premisliti o imenovanju dodatnih 
koordinatorjev za druge prednostne 
projekte;

Or. es
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Predlog spremembe 5
Inés Ayala Sender

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. je seznanjen z ugotovitvijo Evropskega 
računskega sodišča, da prednostni projekti 
niso bili izbrani na podlagi dejanskih in 
predvidenih prometnih tokov in da bi bilo 
mogoče izboljšati uporabo analiz stroškov
in koristi;

11. je seznanjen z ugotovitvijo Evropskega 
računskega sodišča, da prednostni projekti 
niso bili izbrani na podlagi dejanskih in 
predvidenih prometnih tokov in da bi bilo 
mogoče izboljšati uporabo analiz stroškov 
in koristi, vendar poudarja, da prednostni 
projekti tudi zadovoljujejo evropske cilje 
na področju gospodarske, socialne in 
ozemeljske kohezije kot željo po 
spopadanju s podnebnimi spremembami s 
podporo okolju bolj prijaznim prevoznim 
sredstvom;

Or. es

Predlog spremembe 6
Giommaria Uggias

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. zahteva, da se k vsakoletnemu 
proračunu doda posebno poročilo o 
proračunskem presežku, prenesenem iz 
prejšnjih let, pri čemer se razloži, zakaj ta 
sredstva niso bila uporabljena, ter na 
kakšen način in kdaj bodo uporabljena;

Or. it
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Predlog spremembe 7
Giommaria Uggias

Osnutek mnenja
Odstavek 11 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11b. poziva Komisijo, da zaradi boljše 
preglednosti in za zagotovitev načela 
osebne odgovornosti uradnikov, ki 
upravljajo javna sredstva, pripravi študijo, 
ki bo temeljila na izkušnjah držav članic, 
o izvedljivosti vpeljave, v institucije EU, 
načela odgovornosti za izgube proračuna 
oziroma osebne finančne odgovornosti 
vsakega uradnika, ki je s svojo dejavnostjo 
oziroma nedejavnostjo povzročil finančne 
izgube Evropski uniji;

Or. it


