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Tarkistus 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

(19 a) Yhteisön energia-alan 
rahoitustukea varten asetettavaa 
talousarvion viitemäärää koskevan 
ohjelman perustamista säätelevä nykyinen 
lainsäädäntö on tiukasti kytköksissä 
monivuotisen rahoituskehyksen 
uudelleentarkasteluun, eikä se saisi 
aiheuttaa EU:n rahoitusarkkitehtuuriin 
sellaisia muutoksia, että ne haittaisivat 
sen kehitystavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava
hankkeiden teknisestä seurannasta ja 
varainhoidon valvonnasta tiiviissä 
yhteistyössä komission kanssa ja 
varmennettava hankkeissa tai hankkeiden 
osissa aiheutuneiden kulujen määrä sekä 
se, että ne ovat tämän asetuksen mukaisia.
Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota 
osallistumaan paikan päällä tehtäviin 
tarkastuksiin.

1. Komissio huolehtii hankkeiden 
täytäntöönpanon teknisestä seurannasta ja 
varainhoidon valvonnasta tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja 
varmennettava hankkeissa tai hankkeiden 
osissa aiheutuneiden kulujen määrä sekä 
se, että ne ovat tämän asetuksen mukaisia. 
Komissio suorittaa paikan päällä tehtävät 
tarkastukset.

Or. en
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Tarkistus 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

2 a. Komissio varmistaa, että 
energiahankkeille myönnettävä yhteisön 
rahoitustuki perustuu taloudellisen 
solidaarisuuden periaatteille ja 
jäsenvaltioiden tasapainoisen kehityksen 
tavoitteeseen ottaen samalla huomioon 
kriisin erilaiset vaikutukset eri 
jäsenvaltioihin.

Or. en

Tarkistus 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jotta varmistetaan jo sidottujen 
yhteisön talousarviosta maksettavien 
varojen mahdollisimman suuri tehokkuus 
talouden elpymisen ja lisäarvon kannalta, 
komissio arvioi kohdennettujen varojen 
oletettua roolia hyväksyttyihin 
hankkeisiin sisältyvien tavoitteiden 
saavuttamisessa, ja ottaa huomioon myös 
yhteisön yleiset energia-alan tarpeet, 
edunsaajavaltioiden rahoitusvalmiudet ja 
valmiudet houkutella investointeja 
ulkoisista lähteistä; kehottaa komissiota 
toimittamaan tämän arvioinnin tulokset 
budjettivallan käyttäjälle.

Or. en
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Tarkistus 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. Komissio arvioi perinpohjaisesti 
kunkin ehdotetun hankkeen 
rahoitusparametrit yhteisön varojen 
väärinkäytön estämiseksi sekä sen 
varmistamiseksi, että tulosten 
saavuttamiseen todellakin pyritään.

Or. en


