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Τροπολογία 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

(19a) Ο παρών κανονισμός, που αφορά τη 
δημιουργία προγράμματος, με το οποίο 
ορίζεται ποσό αναφοράς 
χρηματοδότησης για την κοινοτική 
χρηματοδοτική συνδρομή στον τομέα της 
ενέργειας είναι στενά συνδεδεμένος με 
την επανεξέταση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και δεν πρέπει 
να επιφέρει μεταβολές στη
δημοσιονομική αρχιτεκτονική του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, με τρόπο ώστε 
να παρεμποδιστεί η επίτευξη των 
αναπτυξιακών της στόχων.

Or. en

Τροπολογία 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διενεργούν τεχνική 
παρακολούθηση και οικονομικό έλεγχο 
των έργων σε στενή συνεργασία με την 
Επιτροπή και πιστοποιούν το ύψος και τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
των δαπανών που πραγματοποιούνται για 
έργα ή μέρη αυτών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να ζητήσουν τη συμμετοχή της 
Επιτροπής σε επιτόπιους ελέγχους.

1. Η Επιτροπή διενεργεί τεχνική 
παρακολούθηση και οικονομικό έλεγχο 
της εφαρμογής των έργων σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και 
πιστοποιεί το ύψος και τη συμμόρφωση με 
τον παρόντα κανονισμό των δαπανών που 
πραγματοποιούνται για έργα ή μέρη 
αυτών. Η Επιτροπή διενεργεί τακτικούς 
επιτόπιους ελέγχους.

Or. en
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Τροπολογία 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

2a. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι η 
κοινοτική συνδρομή για έργα στον τομέα 
της ενέργειας θα βασίζεται στις αρχές της 
οικονομικής αλληλεγγύης και θα 
επιδιώξει τον στόχο της ισόρροπης 
ανάπτυξης των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό στον οποίο 
επηρεάζονται από την κρίση. 

Or. en

Τροπολογία 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος -1α (νέα)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

-1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μέγιστη αποτελεσματικότητα των 
δεσμευμένων  πόρων του κοινοτικού 
προϋπολογισμού από απόψεως 
οικονομικής ανάκαμψης και 
προστιθέμενης αξίας, η Επιτροπή 
αξιολογεί την προσδοκώμενη συμβολή 
των διατιθέμενων πόρων στην επίτευξη 
των στόχων των εγκριθέντων έργων, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
γενικότερες ανάγκες της Κοινότητας στον 
τομέα της ενέργειας, τις οικονομικές 
ικανότητες των δικαιούχων κρατών 
μελών και την ικανότητά τους να 
προσελκύουν επενδύσεις από εξωτερικές
πηγές· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης 
στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή.
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Τροπολογία 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1a. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει με 
αυστηρά κριτήρια τις οικονομικές 
παραμέτρους καθενός από τα 
προτεινόμενα έργα, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί κατάχρηση των κοινοτικών 
πόρων και να διασφαλιστεί η εφαρμογή 
της προσέγγισης "για την επίτευξη 
αποτελεσμάτων".
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