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Ændringsforslag 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

(19a) Denne forordning om etablering af 
et program, der fastsætter et finansielt 
referencebeløb for fællesskabsstøtten på 
energiområdet, er snævert forbundet med 
revisionen af den flerårige finansielle 
ramme og bør ikke ændre EU's 
finansielle arkitektur således, at den 
hindrer opfyldelsen af udviklingsmålene.

Or. en

Ændringsforslag 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forestår i nært 
samarbejde med Kommissionen den 
tekniske overvågning og den finansielle 
kontrol af projekterne og attesterer 
rigtigheden og overensstemmelsen med 
nærværende forordning af de udgifter, der 
er afholdt i forbindelse med projekter eller 
delprojekter. Medlemsstaterne kan 
anmode Kommissionen om at deltage ved
kontrol på stedet.

1. Kommissionen forestår i nært 
samarbejde med medlemsstaterne 
overvågningen og den finansielle kontrol 
af gennemførelsen af projekterne og 
attesterer rigtigheden og 
overensstemmelsen med nærværende 
forordning af de udgifter, der er afholdt i 
forbindelse med projekter eller 
delprojekter. Kommissionen udfører 
regelmæssigt kontrol på stedet.

Or. en
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Ændringsforslag 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

2a. Kommissionen sikrer, at 
fællesskabsstøtten til energiprojekter tager 
udgangspunkt i principperne om finansiel 
solidaritet, og forfølger målet om en 
afbalanceret udvikling i medlemsstaterne 
under hensyntagen til, hvor hårdt de er 
ramt af krisen.

Or. en

Ændringsforslag 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. For at sikre maksimal effektivitet af de 
forpligtede EU-budgetmidler, for så vidt 
angår økonomisk genopretning og 
merværdi, evaluerer Kommissionen de 
tildelte midlers forventede bidrag til 
opfyldelsen af målsætningerne for de 
godkendte projekter under hensyntagen til 
Fællesskabets generelle behov på 
energiområdet, den finansielle formåen i 
modtagerlandene og deres evne til at 
tiltrække investeringer fra eksterne kilder. 
Kommissionen opfordres til at fremsende 
resultaterne af denne evaluering til 
budgetmyndigheden.

Or. en
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Ændringsforslag 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. Kommissionen foretager en nøje 
vurdering af de finansielle parametre i 
hvert af de foreslåede projekter med 
henblik på at forebygge misbrug af 
fællesskabsmidler samt for at sikre 
anvendelse af konceptet 
"resultatopnåelse".

Or. en


