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Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. on otsustanud võtta meetmeid ka 

Euroopa põllumajandustootjaid ja eriti 

piimatööstust praegu puudutava kriisi osas 

ning juba lisada oma 2016. aasta eelarvet 

käsitlevasse seisukohta komisjoni teatatud 

500 miljoni euro suurused erakorralised 

toetusmeetmed; usub, et komisjoni kirjalik 

muutmisettepanek nr 2/2016 võimaldab 

kindlaks määrata konkreetsed eelarveread, 

mille assigneeringuid sellega seoses 

suurendatakse; avaldab heameelt 

komisjoni otsuse üle kanda kriisireservi 

kasutamata assigneeringud 2015. aasta 

eelarvest üle 2016. aasta eelarvesse ning 

märgib, et neid kasutamata rahalisi 

vahendeid kasutatakse otsemaksete 

saajatele hüvitiste maksmiseks, nagu 

määruses (EL) nr 1306/2013 on 

sätestatud; 

6. on otsustanud võtta meetmeid ka 

Euroopa põllumajandustootjaid ja eriti 

piimatööstust praegu puudutava kriisi osas 

ning juba lisada oma seisukohta 

täiendavad assigneeringud 2016. aasta 

eelarvesse, et aidata rahastada komisjoni 

teatatud 500 miljoni euro suuruseid 

erakorralisi toetusmeetmeid; usub, et 

komisjoni kirjalik muutmisettepanek nr 

2/2016 võimaldab kindlaks määrata 

konkreetsed eelarveread, mille 

assigneeringuid sellega seoses 

suurendatakse ja millises ulatuses; tuletab 

meelde, et ilma selliste meetmeteta nagu 

pakkumise juhtimine muutub 

erakorraline abi mittetõhusaks praeguse 

põllumajandusturgude jätkusuutmatuse 

lahendamisel, pealegi kui meie 

struktuurse ülejäägi tõhusal ekspordil 

aegunud vahendite kasutamine on juba 

osutunud kahjulikuks arenguriikide 

turgudele ja põllumajandustootjatele; on 

seetõttu veendunud, et täiendav 

rahastamine ei tohiks kaasa tuua 

suurenenud ELi eksporti arenguriikidesse 

selliste hindadega, mis kahjustab turgusid 

ja toimetulekut nendes riikides; 

Or. en 
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Punkt 10 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 10 a. väljendab kahetsust, et komisjoni 

eksperdirühmades puudub endiselt 

tasakaal, kuna neis domineerivad 

ülekaalukalt korporatiivsed huvid; 

Or. en 
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Punkt 20 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. kinnitab oma toetust programmile 

ITER ja võtab endale kohustuse tagada 

selle vajalik rahastamine; tunneb siiski 

muret selle programmiga seotud võimalike 

täiendavate viivituste ja lisakulude pärast, 

samuti sellega seotud võimaliku mõju 

pärast liidu eelarvele; peab seetõttu 

kahetsusväärseks asjaolu, et parlament ei 

saanud hinnata ITERi 2016. aasta 

assigneeringute taset projekti ajakohastatud 

maksekava ja ajakava seisukohast, kuivõrd 

ITERI nõukogu esitab need alles 2015. 

aasta novembris; eeldab siiski, et 

läbivaadatud kava sisaldab piisavalt 

tõendeid selle kohta, et Euroopa 

Parlamendi soovitusi, mis esitati 

asjakohases 2013. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmist käsitlevas 

resolutsioonis
8
, on nõuetekohaselt arvesse 

võetud, ning tagatakse rahaline 

usaldusväärsus ja kulutõhusus; kavatseb 

tõstatada selle küsimuse 2016. aasta 

eelarve lepitusmenetluse käigus; nõuab 

ühtlasi täielikku läbipaistvust ühisettevõtte 

Fusion for Energy rahalise osaluse 

kasutamise kohta ITERi programmi jaoks; 

nõuab nõuetekohase aruandlusmehhanismi 

loomist, et saada selge ülevaade sellele 

rahvusvahelisele projektile eraldatavate 

rahaliste vahendite summa kohta ja hinnata 

vahendite kasutamise tõhusust; 

20. tunneb muret programmiga ITER 

seotud tõenäoliste täiendavate viivituste ja 

lisakulude pärast, samuti sellega seotud 

võimaliku mõju pärast liidu eelarvele; peab 

seetõttu kahetsusväärseks asjaolu, et 

parlament ei saanud hinnata ITERi 2016. 

aasta assigneeringute taset projekti 

ajakohastatud maksekava ja ajakava 

seisukohast, kuivõrd ITERi nõukogu esitab 

need alles 2015. aasta novembris; tunneb 

muret, et läbivaadatud kava ei sisalda 

piisavalt tõendeid selle kohta, et Euroopa 

Parlamendi soovitusi, mis esitati 

asjakohases 2013. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmist käsitlevas 

resolutsioonis
8
, on nõuetekohaselt arvesse 

võetud, ning tagatakse rahaline 

usaldusväärsus ja kulutõhusus; kavatseb 

tõstatada selle küsimuse 2016. aasta 

eelarve lepitusmenetluse käigus; nõuab 

ühtlasi täielikku läbipaistvust ühisettevõtte 

Fusion for Energy rahalise osaluse 

kasutamise kohta ITERi programmi jaoks; 

nõuab nõuetekohase aruandlusmehhanismi 

loomist, et saada selge ülevaade sellele 

rahvusvahelisele projektile eraldatavate 

rahaliste vahendite summa kohta ja hinnata 

vahendite kasutamise tõhusust; 
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8
 Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. 

aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis 

on ITERi ja tuumasünteesienergeetika 

arendamise ühisettevõtte 2013. aasta 

eelarve täitmisele heakskiidu andmist 

käsitleva otsuse lahutamatu osa 

(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0168). 

8
 Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. 

aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis 

on ITERi ja tuumasünteesienergeetika 

arendamise ühisettevõtte 2013. aasta 

eelarve täitmisele heakskiidu andmist 

käsitleva otsuse lahutamatu osa 

(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0168). 
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Punkt 20 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. kinnitab oma toetust programmile 

ITER ja võtab endale kohustuse tagada 

selle vajalik rahastamine; tunneb siiski 

muret selle programmiga seotud võimalike 

täiendavate viivituste ja lisakulude pärast, 

samuti sellega seotud võimaliku mõju 

pärast liidu eelarvele; peab seetõttu 

kahetsusväärseks asjaolu, et parlament ei 

saanud hinnata ITERi 2016. aasta 

assigneeringute taset projekti ajakohastatud 

maksekava ja ajakava seisukohast, kuivõrd 

ITERI nõukogu esitab need alles 2015. 

aasta novembris; eeldab siiski, et 

läbivaadatud kava sisaldab piisavalt 

tõendeid selle kohta, et Euroopa 

Parlamendi soovitusi, mis esitati 

asjakohases 2013. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmist käsitlevas 

resolutsioonis
8
, on nõuetekohaselt arvesse 

võetud, ning tagatakse rahaline 

usaldusväärsus ja kulutõhusus; kavatseb 

tõstatada selle küsimuse 2016. aasta 

eelarve lepitusmenetluse käigus; nõuab 

ühtlasi täielikku läbipaistvust ühisettevõtte 

Fusion for Energy rahalise osaluse 

kasutamise kohta ITERi programmi jaoks; 

nõuab nõuetekohase aruandlusmehhanismi 

loomist, et saada selge ülevaade sellele 

rahvusvahelisele projektile eraldatavate 

rahaliste vahendite summa kohta ja hinnata 

vahendite kasutamise tõhusust; 

20. kinnitab oma toetust programmile 

ITER ja võtab endale kohustuse tagada 

selle vajalik rahastamine; tunneb siiski 

muret selle programmiga seotud võimalike 

täiendavate viivituste ja lisakulude pärast, 

samuti sellega seotud võimaliku mõju 

pärast liidu eelarvele; peab seetõttu 

kahetsusväärseks asjaolu, et parlament ei 

saanud hinnata ITERi 2016. aasta 

assigneeringute taset projekti ajakohastatud 

maksekava ja ajakava seisukohast, kuivõrd 

ITERi nõukogu esitab need alles 2015. 

aasta novembris; eeldab siiski, et 

läbivaadatud kava sisaldab piisavalt 

tõendeid selle kohta, et Euroopa 

Parlamendi soovitusi, mis esitati 

asjakohases 2013. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmist käsitlevas 

resolutsioonis
8
, on nõuetekohaselt arvesse 

võetud, ning tagatakse rahaline 

usaldusväärsus ja kulutõhusus; kavatseb 

tõstatada selle küsimuse 2016. aasta 

eelarve lepitusmenetluse käigus; nõuab 

ühtlasi täielikku läbipaistvust ühisettevõtte 

Fusion for Energy rahalise osaluse 

kasutamise kohta ITERi programmi jaoks; 

nõuab nõuetekohase aruandlusmehhanismi 

loomist, et saada selge ülevaade sellele 

rahvusvahelisele projektile eraldatavate 

rahaliste vahendite summa kohta ja hinnata 

vahendite kasutamise tõhusust; teeb 
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reservi ja vabastada need ainult juhul, kui 

2015. aasta novembris esitatavas 

ajakohastatud projektikavas esitatakse 

piisavalt tõendeid selle kohta, et 

parlamendi soovitusi on nõuetekohaselt 

arvesse võetud; 

8
 Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. 

aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis 

on ITERi ja tuumasünteesienergeetika 

arendamise ühisettevõtte 2013. aasta 

eelarve täitmisele heakskiidu andmist 

käsitleva otsuse lahutamatu osa 

(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0168). 

8
 Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. 

aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis 

on ITERi ja tuumasünteesienergeetika 

arendamise ühisettevõtte 2013. aasta 

eelarve täitmisele heakskiidu andmist 

käsitleva otsuse lahutamatu osa 

(Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0168). 
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Punkt 20 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 20 a. tunneb ärevust teiste seas ka 

Saksamaa valitsuse hiljutise kinnituse 

pärast, et nii ITERi ajakava kui ka 

kulutuste kava, mis on juba ülespoole 

korrigeeritud, on ebarealistlikud; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 20 b. juhib tähelepanu suurele 

erinevusele ELi eelarvest tuumategevuse 

rahastamise ning tulevikku suunatud 

taastuvenergia toetamise vahel; on 

seetõttu veendunud, et ITERi projektist 

loobumine vabastaks hädavajalikke 

ressursse, mida saaks kasutada 

investeeringute tegemiseks juba 

toimivatesse taastuvenergia 

tehnoloogiatesse; 

Or. en 
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Punkt 20 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 20 c. on arvamusel, et Euratomi tuuma 

lõhustumise ja kiirguskaitse eelarverea 

suunitlust tuleks muuta, et rahastada 

sellelt realt tuumaelektrijaamade 

dekomisjoneerimist, ning on ühtlasi 

seisukohal, et Teadusuuringute 

Ühiskeskuse tuumategevuseks ette nähtud 

assigneeringuid tuleks kasutada vaid 

tegevuseks, mis on vajalik kaitsemeetmete 

rakendamiseks; 

Or. en 
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Punkt 21 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. reserveerib osa assigneeringutest 

finantsaruandluse ja auditeerimise 

standardimiseks ning nõuab Maystadti 

raportis Euroopa finantsaruandluse 

nõuanderühma (EFRAG) ülesannete ja 

vastutuse kohta esitatud soovituste 

elluviimist, millega ühtlasi tugevdatakse 

liidu mõju rahvusvaheliste 

raamatupidamispõhimõtete kehtestamisel; 

21. reserveerib osa assigneeringutest 

finantsaruandluse ja auditeerimise 

standardimiseks ning nõuab Maystadti 

raportis Euroopa finantsaruandluse 

nõuanderühma (EFRAG) ülesannete ja 

vastutuse kohta esitatud soovituste 

elluviimist, millega ühtlasi tugevdatakse 

liidu mõju rahvusvaheliste 

raamatupidamispõhimõtete kehtestamisel; 

väljendab ka muret IFRSi sihtasutusele 

eraldatud märkimisväärse ELi rahastuse 

pärast, millega ei kaasne vajalikud 

parandused aruandekohustuse, 

läbipaistvuse ja demokraatia valdkonnas; 

Or. en 
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Punkt 28 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. tunneb heameelt asjaolu üle, et 

komisjon esitas 500 miljoni euro suuruse 

ulatusliku erakorraliste meetmete paketi, et 

toetada Euroopa põllumajandustootjaid, 

ennekõike piimatööstuses, pidades silmas 

langevaid toorainehindu ja piima tootmise 

suurenemist; rõhutab, et kõige tõsisemalt 

avaldub mõju äärepoolseimates 

piirkondades, kus piimatööstuse sotsiaal-

majanduslik tähtsus on vaieldamatult suur; 

lisab selle summa parlamendis toimuval 

lugemisel, et näidata toetust komisjoni 

teatatud meetmele, ja ootab, et see lisataks 

lepitusmenetluse käigus kirjaliku 

muutmisettepaneku alusel täielikult 

eelarvesse; rõhutab, et see pakett peaks 

täiendama mitmesuguseid meetmeid, mille 

eesmärk on kompenseerida Euroopa 

põllumajandustootjatele Venemaa poolt 

põllumajandustoodetele kehtestatud 

embargost põhjustatud kahju ja pikaajalist 

mõju, kuivõrd Venemaa on seni olnud liidu 

põllumajandusekspordi jaoks tähtsuselt 

teine sihtturg; 

28. võtab teadmiseks asjaolu, et komisjon 

esitas 500 miljoni euro suuruse ulatusliku 

erakorraliste meetmete paketi, et toetada 

Euroopa põllumajandustootjaid, ennekõike 

piimatööstuses, pidades silmas langevaid 

toorainehindu ja piima tootmise 

suurenemist; rõhutab, et kõige tõsisemalt 

avaldub mõju äärepoolseimates 

piirkondades, kus piimatööstuse sotsiaal-

majanduslik tähtsus on vaieldamatult suur; 

lisab selle summa parlamendis toimuval 

lugemisel ja ootab, et see lisataks 

lepitusmenetluse käigus kirjaliku 

muutmisettepaneku alusel täielikult 

eelarvesse; tuletab meelde, et ilma selliste 

meetmeteta nagu pakkumise juhtimine 

muutub erakorraline abi mittetõhusaks 

praeguse põllumajandusturgude 

jätkusuutmatuse lahendamisel ja võib 

tuua kaasa ELi põllumajandustoodete 

edasise dumpingu arenguriikide 

turgudele; rõhutab, et see pakett peaks 

täiendama mitmesuguseid meetmeid, mille 

eesmärk on kompenseerida Euroopa 

põllumajandustootjatele Venemaa poolt 

põllumajandustoodetele kehtestatud 

embargost põhjustatud kahju ja pikaajalist 

mõju, kuivõrd Venemaa on seni olnud liidu 

põllumajandusekspordi jaoks tähtsuselt 

teine sihtturg; 
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Punkt 28 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 28 a. leiab, et eksporditoetused 

moonutavad kaubandust ja on vastuolus 

ELi arengueesmärkidega; toetab seetõttu 

nende täielikku kaotamist; 

Or. en 

 

 


