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Ändringsförslag 7
Marusya Ivanova Lyubcheva

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Genom denna förordning inrättas 
ett program som fastställer ett 
referensbelopp i budgeten för 
gemenskapens finansiella stöd på 
energiområdet, och förordningen är 
därför direkt beroende av översynen av 
den fleråriga budgetramen och bör inte 
ändra på EU:s finansiella struktur på ett 
sätt som hindrar EU från att uppnå sina 
utvecklingsmål.

Or. en

Ändringsförslag 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska i nära samarbete 
med kommissionen svara för den tekniska
övervakningen och den finansiella 
kontrollen av projekten samt intyga att 
kostnaderna för projekt eller delar av 
projekt verkligen har uppkommit, att de är 
stödberättigande samt att de är förenliga 
med denna förordning. Medlemsstaterna 
får begära att kommissionen medverkar 
vid kontroller på plats.

1. Kommissionen ska i nära samarbete med 
medlemsstaterna svara för övervakningen 
och den finansiella kontrollen av 
genomförandet av projekten samt intyga 
att kostnaderna för projekt eller delar av 
projekt verkligen har uppkommit, att de är 
stödberättigande samt att de är förenliga 
med denna förordning. Kommissionen ska
genomföra regelbundna kontroller på 
plats.

Or. en
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Ändringsförslag 9
Marusya Ivanova Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska se till att det 
finansiella stödet från gemenskapen till 
projekt på energiområdet bygger på 
principerna om finansiell solidaritet, och 
ska sträva efter att uppfylla målet om en 
välavvägd utveckling i medlemsstaterna, 
med hänsyn till hur de olika länderna 
påverkats av krisen.

Or. en

Ändringsförslag 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. För att garantera största möjliga 
effektivitet för gemenskapens 
budgetresurser i termer av ekonomisk 
återhämtning och mervärde ska 
kommissionen utvärdera i vilken 
utsträckning de anslagna medlen bidrar 
till att uppfylla målen för de godkända 
projekten, varvid hänsyn även ska tas till 
gemenskapens allmänna behov på 
energiområdet och de stödmottagande 
medlemsstaternas finansiella kapacitet 
samt deras förmåga att locka till sig 
investeringar från externa källor. 
Kommissionen ska förelägga 
budgetmyndigheten resultaten av denna 
utvärdering.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Marusya Ivanova Lyubcheva

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Utkast till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska noggrant bedöma 
de finansiella parametrarna för varje 
föreslaget projekt i syfte att hindra 
missbruk av gemenskapsmedel samt för 
att garantera att en resultatinriktad 
strategi tillämpas. 

Or. en


