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Módosítás 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Jelen rendelet, mely létrehozza az 
energiaágazatbeli közösségi pénzügyi 
támogatásra vonatkozó programot és 
meghatározza annak költségvetési 
referenciaösszegét, szorosan kapcsolódik 
a többéves pénzügyi keret 
felülvizsgálatához és nem változtathatja 
meg oly módon az EU pénzügyi 
struktúráját, hogy az akadályozza az uniós 
fejlesztési célok megvalósítását. 

Or. hu

Módosítás 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a Bizottsággal szoros 
együttműködésben technikai szempontból
nyomon követik és pénzügyi szempontból
ellenőrzik a projekteket, továbbá igazolják
a projekttel vagy a részprojekttel 
összefüggésben felmerülő költségek 
összegét és e rendeletnek való 
megfelelését. A tagállamok kérhetik, hogy 
a Bizottság vegyen részt a helyszíni
ellenőrzésekben.

(1) A Bizottság a tagállamokkal szoros 
együttműködésben nyomon követi és 
pénzügyi szempontból ellenőrzi a 
projektek végrehajtását, továbbá igazolja a 
projekttel vagy a részprojekttel 
összefüggésben felmerülő költségek 
összegét és e rendeletnek való 
megfelelését. A Bizottság rendszeresen
helyszíni ellenőrzéseket végez.

Or. hu
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Módosítás 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság gondoskodik róla, hogy 
az energiaprojektek közösségi támogatása 
a pénzügyi szolidaritás elvén alapul és –
figyelembe véve a válság rájuk gyakorolt 
hatását – követi a tagállamok 
kiegyensúlyozott fejlődésére vonatkozó 
célkitűzést.

Or. hu

Módosítás 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A lekötött közösségi költségvetési 
források a gazdasági fellendülés és a 
hozzáadott érték terén megnyilvánuló 
legnagyobb hatékonyságának biztosítása 
érdekében a Bizottság értékeli, hogy az 
előirányzott finanszírozás mennyiben 
járul hozzá az elfogadott projektek 
célkitűzéseihez, figyelembe véve az 
energiaágazatbeli általános közösségi 
szükségleteket, a kedvezményezett 
tagállamok pénzügyi kapacitásait és a 
külső forrásokból történő befektetések 
vonzására vonatkozó képességeit is; 
felhívja a Bizottságot, hogy ezen értékelés 
eredményeit terjessze a költségvetési 
hatóság elé.

Or. hu
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Módosítás 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság alaposan tanulmányozni 
fogja minden egyes javasolt projekt 
pénzügyi paramétereit a közösségi 
pénzeszközökkel való visszaélés 
megelőzése, valamint az 
eredménycentrikus felfogás 
alkalmazásának biztosítása érdekében. 

Or. hu


