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Pakeitimas 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

(19a) Šis reglamentas, sukuriantis 
programą, pagal kurią nustatoma 
orientacinė biudžeto suma Bendrijos 
finansinei paramai energetikos srityje, yra 
glaudžiai susijęs su Daugiametės 
finansinės programos persvarstymu ir 
neturėtų pakeisti ES finansavimo 
struktūros taip, kad tai pakenktų jos 
vystymosi tikslų siekimui.

Or. en

Pakeitimas 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su Komisija, vykdo 
projektų techninę stebėseną bei finansinę 
kontrolę ir patvirtina vykdant projektus ar 
jų dalis patirtų išlaidų sumą bei jų atitiktį 
šiam reglamentui. Valstybės narės gali 
prašyti Komisijos dalyvauti atliekant 
patikrinimą vietoje.

1. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama
su valstybėmis narėmis, vykdo projektų 
įgyvendinimo stebėseną bei finansinę 
kontrolę ir patvirtina vykdant projektus ar 
jų dalis patirtų išlaidų sumą bei jų atitiktį 
šiam reglamentui. Komisija reguliariai 
atlieka patikrinimą vietoje.

Or. en
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Pakeitimas 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija užtikrina, kad Bendrijos 
parama energetikos srities projektams 
būtų grindžiama finansinio solidarumo 
principais ir siekia subalansuoto valstybių 
narių vystymosi, atsižvelgdama į krizės 
poveikio joms mastą.

Or. en

Pakeitimas 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Siekdama užtikrinti didžiausią 
Bendrijos skirtų biudžeto lėšų 
veiksmingumą ekonomikos atsigavimo ir 
pridėtinės vertės požiūriu, Komisija 
vertina tikėtiną skirtų lėšų naudingumą 
siekiant patvirtintų projektų tikslų 
įgyvendinimo, taip pat atsižvelgia į 
bendrus Bendrijos poreikius energetikos 
srityje, paramą gaunančių valstybių narių 
finansinius gebėjimus ir gebėjimą 
pritraukti išorės investicijas; Komisiją šio 
vertinimo rezultatus perduoda biudžeto 
valdymo institucijai.

Or. en
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Pakeitimas 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija griežtai vertina kiekvieno iš 
pasiūlytų projektų finansinius metmenis, 
kad būtų užkirstas kelias netinkamam 
Bendrijos lėšų naudojimui ir užtikrintas 
rezultatų siekimo koncepcijos taikymas.

Or. en


