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Amendamentul 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

(19a) Prezentul regulament, care 
stabilește un program în vederea 
instituirii unei sume bugetare de referință 
destinate asistenței financiare comunitare 
în domeniul energiei, este strict legat de 
revizuirea Cadrului financiar multianual 
și nu ar trebui să modifice arhitectura 
financiară a UE astfel încât să împiedice 
realizarea obiectivelor sale de dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre realizează 
monitorizarea tehnică și controlul financiar 
al proiectelor, în strânsă colaborare cu 
Comisia, și certifică valoarea și 
conformitatea cu prezentul regulament a 
cheltuielilor suportate în legătură cu 
proiectele sau cu părți ale proiectelor. 
Statele membre pot solicita participarea 
Comisiei pe durata controalelor la fața 
locului.

(1) Comisia realizează monitorizarea și 
controlul financiar al punerii în aplicare a 
proiectelor, în strânsă colaborare cu statele 
membre, și certifică valoarea și 
conformitatea cu prezentul regulament a 
cheltuielilor suportate în legătură cu 
proiectele sau cu părți ale proiectelor.
Comisia efectuează controale periodice la 
fața locului.

Or. en
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Amendamentul 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

(2a) Comisia se va asigura că asistența 
comunitară pentru proiecte din domeniul 
energiei se bazează pe principiile 
solidarității financiare și va urmări 
obiectivul unei dezvoltări echilibrate a 
statelor membre, ținând seama de măsura 
în care sunt influențate de criză.

Or. en

Amendamentul 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Pentru a garanta eficiența maximă a 
resurselor bugetare comunitare angajate 
din punct de vedere al redresării 
economice și al valorii adăugate, Comisia 
evaluează contribuția preconizată a 
fondurilor alocate la realizarea 
proiectelor aprobate, ținând seama și de 
necesitățile comunitare generale în 
domeniul energiei, de capacitățile 
financiare ale statelor membre 
beneficiare și de potențialul acestora de a 
atrage investiții din surse externe; invită 
Comisia să prezinte autorității bugetare 
rezultatele acestei evaluări.

Or. en
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Amendamentul 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

(1a) Comisia va evalua în mod strict 
parametrii financiari ai fiecărui proiect 
propus, pentru a evita utilizarea abuzivă a 
fondurilor comunitare și pentru a garanta 
aplicarea principiului rezultatelor 
concrete.

Or. en


