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Pozměňovací návrh 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Předložené nařízení, jež vytváří 
program, který stanoví rozpočtovou 
referenční částku pro finanční pomoc 
Společenství v oblasti energetiky, úzce 
souvisí s přezkumem víceletého 
finančního rámce a nemělo by měnit 
finanční strukturu EU takovým 
způsobem, který zpomalí tempo dosažení 
jejích rozvojových cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vykonávají v úzké 
spolupráci s Komisí technické sledování a 
finanční kontrolu projektů a potvrzují výši 
a soulad výdajů vynaložených v souvislosti 
s projekty nebo jejich částmi s tímto 
nařízením. Členské státy mohou požádat o 
účast Komise při kontrolách na místě.

1. Komise vykonává v úzké spolupráci s 
členskými státy sledování a finanční 
kontrolu zavádění projektů a potvrzuje výši 
a soulad výdajů vynaložených v souvislosti 
s projekty nebo jejich částmi s tímto 
nařízením. Komise provádí pravidelné 
kontroly na místě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

2a. Komise zajistí, aby pomoc Společenství 
v oblasti energetických projektů byla 
založena na zásadách finanční solidarity 
a aby sledovala cíl vyváženého rozvoje
členských států, přičemž zohlední, do jaké 
míry jsou postiženy krizí.  

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Komise v zájmu zajištění maximální 
účinnosti poskytnutých rozpočtových 
prostředků Společenství z hlediska 
hospodářského oživení a přidané hodnoty 
vyhodnotí očekávaný přínos přidělených 
finančních prostředků ke splnění cílů 
schválených projektů, přičemž zohlední 
také obecné potřeby Společenství v oblasti
energetiky, finanční možnosti 
přijímajících členských států a jejich 
schopnost přilákat investice z externích 
zdrojů; vyzývá Komisi, aby předložila 
výsledky tohoto hodnocení rozpočtovému 
orgánu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. Komise přísně posoudí finanční 
parametry každého z navrhovaných 
projektů s cílem předejít zneužívání
finančních prostředků Společenství 
a zajistit uplatňování koncepce 
„dosahování výsledků“. 

Or. en


