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Amendement 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

(19 bis) De onderhavige verordening tot 
instelling van een programma waarbij een 
budgettair referentiebedrag wordt 
vastgesteld voor de financiële bijstand van 
de Gemeenschap op energiegebied is strikt 
gekoppeld aan de herziening van het 
meerjarig financieel kader en mag in 
geen geval leiden tot een zodanige 
verandering in de financiële architectuur 
van de EU dat de verwezenlijking van 
haar ontwikkelingsdoelstellingen erdoor 
wordt belemmerd.

Or. en

Amendement 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten oefenen technisch toezicht 
en financiële controle uit op de projecten in
nauwe samenwerking met de Commissie 
en certificeren het bedrag van de uitgaven 
die in verband met het project of het 
projectonderdeel zijn gedaan, alsmede hun 
conformiteit met de onderhavige 
verordening. De lidstaten kunnen de
Commissie verzoeken aan controles ter 
plaatse deel te nemen.

1. De Commissie oefent in nauwe 
samenwerking met de lidstaten toezicht en 
financiële controle uit op de
tenuitvoerlegging van de projecten en 
certificeert het bedrag van de uitgaven die 
in verband met het project of het 
projectonderdeel zijn gedaan, alsmede hun 
conformiteit met de onderhavige 
verordening. De Commissie voert 
regelmatig controles ter plaatse uit.

Or. en
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Amendement 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

2 bis. De Commissie ziet erop toe dat de 
communautaire steun voor 
energieprojecten gebaseerd is op de 
beginselen van financiële solidariteit en 
een evenwichtige ontwikkeling van de 
lidstaten ten doel heeft, en houdt daarbij 
rekening met de mate waarin de crisis op 
hen van invloed is.

Or. en

Amendement 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Ter wille van de optimale effectiviteit 
van de toegezegde communautaire 
begrotingsmiddelen in termen van 
economisch herstel en toegevoegde 
waarde evalueert de Commissie in 
hoeverre de toegewezen middelen naar 
verwachting aan de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de goedgekeurde 
projecten zullen bijdragen, daarbij tevens 
rekening houdend met de algemene 
communautaire behoeften op 
energiegebied, de financiële 
mogelijkheden van de begunstigde 
lidstaten en hun vermogen om uit externe 
bron investeringen aan te trekken; 
verzoekt de Commissie de resultaten van 
deze evaluatie aan de begrotingsautoriteit 
voor te leggen.
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Or. en

Amendement 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. De Commissie onderwerpt de 
financiële parameters voor elk van de 
voorgestelde projecten aan een strikte 
beoordeling om te voorkomen dat er 
misbruik van communautaire middelen 
wordt gemaakt en om te bewerkstelligen 
dat de resultaatgerichte conceptie van het 
programma daadwerkelijk gestalte krijgt.

Or. en


