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Grozījums Nr. 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

(19a) Šī regula, ar kuru nosaka Kopienas 
finansiālās palīdzības budžeta 
pamatsummu enerģētikas jomā, ir cieši 
saistīta ar daudzgadu finanšu shēmas 
pārskatīšanu, un ar to nebūtu jārada ES 
finanšu struktūrā tādas izmaiņas, kas 
kavētu tās attīstības mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic projektu tehnisko
uzraudzību un finanšu kontroli, cieši 
sadarbojoties ar Komisiju, un apliecina to 
izdevumu apjomu un atbilstību šai regulai, 
kuri radušies saistībā ar projektiem vai 
projektu daļām. Dalībvalstis var prasīt 
Komisijas piedalīšanos pārbaudēs uz 
vietas.

1. Komisija veic projektu īstenošanas
uzraudzību un finanšu kontroli, cieši 
sadarbojoties ar dalībvalstīm, un apliecina 
to izdevumu apjomu un atbilstību šai 
regulai, kuri radušies saistībā ar projektiem 
vai projektu daļām. Komisija veic 
regulāras pārbaudes uz vietas.

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Regulas priekšlikums
23. pants – 2.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

2.a Komisija nodrošina, ka Kopienas 
palīdzība projektiem enerģētikas jomā tiek 
sniegta, pamatojoties uz finanšu 
solidaritātes principiem, un centīsies 
panākt dalībvalstu līdzsvarotu attīstību, 
ņemot vēra to, cik lielā mērā tās 
ietekmējusi krīze.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Regulas priekšlikums
27. pants – -1 punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Lai nodrošinātu atvēlēto Kopienas 
budžeta līdzekļu maksimālu efektivitāti 
attiecībā uz ekonomisko atveseļošanu un 
pievienoto vērtību, Komisija izvērtē 
piešķirto līdzekļu gaidāmo pozitīvo 
ietekmi uz apstiprināto projektu izpildi, 
ņemot vērā arī Kopienas vispārējās 
vajadzības enerģētikas jomā, saņēmēju 
dalībvalstu finansiālo potenciālu un 
spējas piesaistīt ārējus ieguldījumus; 
aicina Komisiju iesniegt šīs izvērtēšanas 
rezultātus budžeta lēmējinstitūcijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Regulas priekšlikums
29. pants – 1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a Komisija stingri izvērtē katra 
ierosinātā projekta finansiālos aspektus, 
lai nepieļautu Kopienas līdzekļu 
ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī lai 
nodrošinātu rezultatīvas darbības 
principu piemērošanu.

Or. en


