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Poprawka 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

(19a) Niniejsze rozporządzenie 
ustanawiające program określający 
budżetową kwotę referencyjną 
finansowego wsparcia Wspólnoty w 
dziedzinie energetyki jest ściśle powiązane 
z przeglądem wieloletnich ram 
finansowych i nie powinno zmieniać 
struktur finansowych UE w sposób 
utrudniający realizację zawartych w nich 
celów z zakresu wspierania rozwoju. 

Or. en

Poprawka 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie monitorują
projekty pod względem technicznym i 
przeprowadzają ich kontrolę finansową w 
ścisłej współpracy z Komisją oraz
potwierdzają kwotę i zgodność z 
niniejszym rozporządzeniem wydatków 
poniesionych w związku z realizacją 
projektów lub ich części. Państwa 
członkowskie mogą zażądać udziału 
przedstawicieli Komisji w kontrolach na 
miejscu.

1. Komisja monitoruje projekty i 
przeprowadza kontrolę finansową ich 
realizacji w ścisłej współpracy z
państwami członkowskimi oraz potwierdza
kwotę i zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem wydatków poniesionych 
w związku z realizacją projektów lub ich 
części. Komisja dokonuje regularnych 
kontroli na miejscu.

Or. en
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Poprawka 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

2a. Komisja zapewni, że wsparcie 
Wspólnoty na projekty w dziedzinie 
energetyki powinno się opierać na 
zasadach solidarności finansowej i dążyć 
do realizacji celu, jakim jest 
zrównoważony rozwój państw 
członkowskich, mając na uwadze zasięg 
skutków kryzysu w państwach. 

Or. en

Poprawka 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. W celu zapewnienia maksymalnej 
wydajności zaangażowanych środków 
budżetowych Wspólnoty pod kątem 
naprawy gospodarczej i wartości dodanej 
Komisja ocenia szacunkowy wkład 
przeznaczonych środków w realizację 
celów zatwierdzonych projektów, mając 
także na uwadze ogólne potrzeby 
Wspólnoty w dziedzinie energetyki, 
możliwości finansowe państw 
członkowskich beneficjentów i ich 
zdolność do przyciągania inwestycji z 
zewnętrznych źródeł; wzywa Komisję do 
przedłożenia wyników tejże oceny 
organowi władzy budżetowej.

Or. en
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Poprawka 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1a. Komisja dokładnie oceni parametry 
finansowe każdego z proponowanych 
projektów w celu uniknięcia 
niewłaściwego wykorzystania funduszy 
Wspólnoty, a także aby zapewnić 
stosowanie koncepcji zakładającej 
uzyskiwanie konkretnych wyników.

Or. en


