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Alteração 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) O presente regulamento, que 
estabelece o programa que fixa um 
montante de referência para o apoio 
financeiro comunitário no domínio da 
energia, está estreitamente ligado à 
revisão do quadro financeiro plurianual e 
não deve alterar a arquitectura financeira 
da UE de uma forma que prejudique a 
realização dos seus objectivos em matéria 
de desenvolvimento.

Or. en

Alteração 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros efectuam o 
acompanhamento técnico e o controlo 
financeiro dos projectos em estreita 
colaboração com a Comissão e verificam o 
montante e a conformidade das despesas 
efectuadas no quadro dos projectos ou de 
partes de projectos relativamente ao 
presente regulamento. Os Estados-
Membros podem solicitar a participação 
da Comissão nos controlos no local.

1. A Comissão efectua o acompanhamento 
e o controlo financeiro da execução dos 
projectos em estreita colaboração com os 
Estados-Membros e verifica o montante e 
a conformidade das despesas efectuadas no 
quadro dos projectos ou de partes de 
projectos relativamente ao presente 
regulamento. A Comissão efectuará
regularmente controlos no local.

Or. en
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Alteração 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão velará por que o apoio 
comunitário a projectos no sector da 
energia se baseie nos princípios de 
solidariedade financeira e prosseguirá o 
objectivo de desenvolvimento equilibrado 
dos Estados-Membros, tendo em conta o 
impacto da crise sobre cada um.

Or. en

Alteração 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Para garantir a máxima eficácia dos 
recursos orçamentais comunitários 
autorizados em termos de recuperação 
económica e valor acrescentado, a 
Comissão avalia a contribuição esperada 
dos fundos atribuídos para a realização 
dos objectivos dos projectos aprovados, 
tendo em conta também as necessidades 
gerais da Comunidade no domínio da 
energia, as capacidades financeiras dos 
Estados-Membros beneficiários e a sua 
capacidade de atrair investimentos de 
fontes externas; a Comissão apresenta os 
resultados desta avaliação à autoridade 
orçamental.

Or. en
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Alteração 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão avalia rigorosamente os 
parâmetros financeiros de cada projecto 
proposto a fim de evitar a má utilização 
dos fundos comunitários e garantir a 
aplicação do conceito de "obtenção de 
resultados".

Or. en


