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Predlog spremembe 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

(19a) Sedanja uredba o vzpostavitvi 
programa, ki določa referenčni znesek 
financiranja za finančno pomoč 
Skupnosti na področju energije je tesno 
povezana s pregledom večletnega 
finančnega okvira in ne sme spremeniti 
finančne strukture EU na način, ki bi 
oviral doseganje njenih razvojnih ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice v tesnem sodelovanju s
Komisijo izvajajo tehnično spremljanje in 
finančni nadzor projektov ter potrdijo
znesek izdatkov, ki so nastali v okviru 
projekta ali dela projekta, in njihovo 
skladnost s to uredbo. Države članice 
lahko med pregledi na kraju samem 
zahtevajo sodelovanje Komisije.

1. Komisija v tesnem sodelovanju z 
državami članicami izvaja spremljanje in 
finančni nadzor izvajanja projektov ter 
potrdi znesek izdatkov, ki so nastali v 
okviru projekta ali dela projekta, in njihovo 
skladnost s to uredbo. Komisija redno 
pregleduje na kraju samem.

Or. en
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Predlog spremembe 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

2a. Komisija bo zagotovila, da pomoč 
Skupnosti za energetske projekte temelji 
na načelih finančne solidarnosti in si bo 
prizadevala za uresničitev cilja 
usklajenega razvoja držav članic, ob 
upoštevanju stopnje, do katere kriza 
vpliva na njih.

Or. en

Predlog spremembe 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Da se zagotovi najboljša učinkovitost 
predvidenih finančnih sredstev Skupnosti 
za oživitev gospodarstva in dodane 
vrednosti, Komisija oceni pričakovan 
prispevek dodeljenih sredstev za 
uresničitev ciljev odobrenih projektov, ob 
upoštevanju splošnih potreb Skupnosti na 
področju energije, finančnih sposobnosti 
držav članic upravičenk in njihovo 
sposobnost, da pritegnejo naložbe iz 
zunanjih virov; poziva Komisijo, da 
proračunskemu organu predloži rezultate 
ocene.

Or. en
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Predlog spremembe 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. Komisija bo strogo ocenila finančne 
parametre vsakega predlaganega 
projekta, da prepreči zlorabo sredstev 
Skupnosti ter zagotovi uporabo koncepta 
„doseganja rezultatov“.

Or. en


