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Изменение 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

(19а) Настоящият регламент за 
създаване на програма, в която се 
определя бюджетна референтна сума 
за финансова помощ от Общността в 
областта на енергетиката, е строго 
свързана с преразглеждането на 
многогодишната финансова рамка и 
не следва да променя финансовата 
структура на ЕС по начин, който ще 
възпрепятства постигането на 
неговите цели за развитие.

Or. en

Изменение 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки ще изпълняват
техническия мониторинг и 
финансовия контрол на проектите, в 
тясно сътрудничество с Комисията, и 
ще удостоверяват размера на 
разходите, направени по отношение на 
проекти или части от проекти и тяхното 
съответствие с настоящия Регламент.
Държавите-членки могат да поискат 
участие на Комисията в проверките на 
място.

1. Комисията извършва мониторинг и 
финансов контрол на изпълнението на 
проектите, в тясно сътрудничество с 
държавите-членки, и удостоверява
размера на разходите, направени по 
отношение на проекти или части от 
проекти и тяхното съответствие с 
настоящия регламент. Комисията 
извършва редовни проверки на място.

Or. en
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Изменение 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2а (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

2a. Комисията ще гарантира, че 
помощта от Общността за 
енергийни проекти се основава на 
принципите на финансова 
солидарност и че ще преследва целта 
за балансирано развитие на 
държавите-членки, като се отчита 
степента на влиянието, което оказва 
върху тях кризата.

Or. en

Изменение 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Предложение за регламент
Член 27 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. За да се гарантира максимална 
ефективност на ангажираните 
бюджетни средства на Общността 
от гледна точка на икономическо 
възстановяване и добавена стойност, 
Комисията преценява очаквания 
принос на заделените средства 
спрямо изпълнението на целите на 
одобрените проекти, като отчита и 
общите потребности на Общността 
в областта на енергетиката, 
финансовите способности на 
получаващите помощ държави-
членки и тяхната способност да 
привлекат инвестиции от външни 
източници; призовава Комисията да 
представи резултатите от тази 
оценка на бюджетния орган.
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Изменение 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1а (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1a. Комисията строго ще оценява 
финансовите параметри на всеки от 
предложените проекти, за да се 
предотврати злоупотреба със 
средства на Общността, и за да се 
гарантира прилагането на 
концепцията за "резултатност".

Or. en


