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Muudatusettepanek 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

(19 a) Käesolev määrus, millega luuakse 
energeetikaprojektidele antava ühenduse 
finantsabi kava koos eelarvesummade 
kindlaksmääramisega, on tihedalt seotud 
mitmeaastase finantsraamistiku 
läbivaatamisega ja see ei tohiks muuta 
ELi finantsarhitektuuri selliselt, et see 
takistaks ELi arengueesmärkide 
saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teostavad projektide 
tehnilist järelevalvet ja finantskontrolli 
tihedas koostöös komisjoniga ning
tõendavad projektide või projektide 
osadega seoses tehtud kulutuste summat ja 
nõuetele vastavust. Liikmesriigid võivad 
taotleda komisjoni osalemist kohapealses 
kontrollimises.

1. Komisjon teostab projektide elluviimise
järelevalvet ja finantskontrolli tihedas 
koostöös liikmesriikidega ning tõendab
projektide või projektide osadega seoses 
tehtud kulutuste summat ja nõuetele 
vastavust. Komisjon teostab regulaarset 
kohapealset kontrollimist.

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

2 a. Komisjon tagab, et ühenduse 
finantsabi energeetikaprojektidele 
põhineb finantssolidaarsuse põhimõttel, 
ja püüdleb liikmesriikide tasakaalustatud 
arengu poole ning võtab seejuures arvesse 
liikmesriikides valitseva kriisi sügavust.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Eraldatud ühenduse eelarvevahendite 
maksimaalse tõhususe tagamiseks 
majanduse elavdamisel ja lisandväärtuse 
loomisel hindab komisjon eraldatud 
rahaliste vahendite eeldatavat panust 
heakskiidetud projektide eesmärkide 
täitmisse ja võtab seejuures arvesse 
ühenduse üldisi vajadusi 
energeetikavallas, abi saavate 
liikmesriikide finantssuutlikkust ja nende 
võimet meelitada ligi välisinvesteeringuid; 
kutsub komisjoni üles edastama 
hindamistulemused eelarvepädevale 
institutsioonile.

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. Komisjon hindab põhjalikult iga 
kavandatud projekti finantsnäitajaid, et 
vältida ühenduse raha kuritarvitamist 
ning tagada tulemuste saavutamise 
põhimõtte kohaldamine.

Or. en


