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LÜHISELGITUS

Ettepanek abikava kohta majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega 
energeetikaprojektidele on osa majanduse taastamise kavast, millega nähakse ette 30 miljardi 
euro (30 000 000 000 euro) eraldamine.

Ettepanek on seotud määruse ettepanekuga, mille eesmärk on maaelu arendamine ja 
maapiirkondade lairibainfrastruktuuri rakendamine. Eraldiste kogusumma on 5 miljardit 
eurot, millest 3,5 miljardit on mõeldud energeetikasektorile ja 1,5 miljardit maaelu arenguks. 

Nagu komisjon oma ettepanekus märkis, on ta „juba teinud ettepaneku muuta mitmeaastast 
finantsraamistikku (2007–2013) täiendavate vahendite kättesaadavaks tegemiseks rubriigi 1A 
all, pidades samas kinni eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevas 
17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes määratletud kogusummadest1. (...) 
Komisjon teeb ettepaneku „kanda rubriigi 2 ülemmäära raames 2008. aastal mittevajalikud 
vahendid üle rubriigi 1A alla, selleks et rahastada kavandatud 3,5 miljardi euro ulatuses 
energeetikaprojekte (1,5 miljardit 2009. aastal ja 2,0 miljardit 2010. aastal)”.

Miljonites eurodes

Arvamuse koostaja märgib, et on olemas täiendavad halduskulud väärtuses 18 miljonit eurot, 
mis ei ole võrdlussummasse lisatud, ning soovib, et komisjon selgitaks käesoleva ettepaneku 
halduskulusid. 

Olenemata sellest, et 2008. aasta detsembri Euroopa Ülemkogu toetas algatust, ei ole nõukogu 
veel kokkulepet saavutanud. Eelarvekomisjon on juba korduvalt kinnitanud vajadust vaadata 
läbi mitmeaastane finantsraamistik. 

Käesoleva määruse ettepanekuga luuakse programm nende energeetikasektori projektide 
rahastamiseks, mis võivad aidata kaasa majanduse taaselavnemisele, energia 
varustuskindlusele ja kasvuhooneefekti tekitavate gaaside vähendamisele.

                                               
1 KOM (2008)0859, 10.12.2008.

Kulu liik
Jaotise 
nr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kokku

Tegevuskulud
Kulukohustuste 
assigneeringud 8.1 A 1498,8 1998,8 3497,6

Maksete assigneeringud B 75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

Võrdlussummas sisalduvad halduskulud
Tehniline ja haldusabi 8.2.4 C 1,2 1,2 2,4

VVÕÕRRDDLLUUSSSSUUMMMMAA KKOOKKKKUU
Kulukohustuste 
assigneeringud a+c 1500 2000 3500

Maksete assigneeringud b+c 76,2 1013,2 750 1024 362 212 62,6 3500
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Komisjoni esitatud abikõlblike projektide loetelu vaadati nõukogus läbi, et tulla vastu 
projektide kaasavamat loetelu nõudnud liikmesriikidele.

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekut. Olenemata ELi eelarvest antavast suurest 
toetusest, on sellisel projektil nii suur majanduslik ja elavdamisega seotud väärtus, et seda 
tuleks igal võimalikul moel jätkata.

Võttes arvesse komisjoni ettepaneku lisale tehtud muudatusi, mis esitati nõukogu 
eelarvekomitee 19. veebruari 2009. aasta koosolekul, ei oska arvamuse koostaja määrata 
programmi rahastamiseks vajalike eraldiste täpset summat.

Seoses aastateks 2009–2010 energeetikasektori projektide jaoks ettenähtud eraldiste allikaga 
tekib arvamuse koostajal küsimus, kuidas käituda kõnealuse allika puhul võimaliku riskiga, 
mida kujutab endast põllumajandustoodete hindade (nt piimahindade) terav langus tulevikus, 
mis nõuab põllumajandussektorile lühiajalises perspektiivis eraldiste tegemist.

Arvamuse projekti kirjutamise hetkel ei ole arvamuse koostaja andmetel veel saavutatud 
nõukogus konkreetseid kokkuleppeid, eriti seoses programmi jaoks ette nähtud lõpliku 
summaga. Selles etapis on arusaadav, et otsuse tegemine on nüüd 19.–20. märtsil 2009. aastal 
toimuva Euroopa Ülemkogu kätes.

Teatavad muudatusettepanekud komisjoni ettepaneku kohta on tõenäoliselt võimalik juba 
esitada, pidades silmas, et läbirääkimiste eesmärk võib mõne päevaga muutuda.

Kavandatavad muudatusettepanekud puudutavad mitmeaastase finantsraamistiku 
võrdlussumma sobivust. Arvamuse koostaja jagab komisjoni arvamust, et mitmeaastane 
finantsraamistik on vaja läbi vaadata, et leida krediidid, mis katavad energeetikaprojektide 
jaoks ette nähtud 3,5 miljardit eurot.

Arvamuse koostaja rõhutab ka vajadust mitte kõrvaldada rubriigist 2 kõikvõimalikke 
marginaale, sest põllumajandusturgude olukord on üpris ebastabiilne. Ükski ELi 
poliitikavaldkond ei tohiks kannatada energeetikasektoris algatatavate projektide tõttu, vaid 
neid tuleb vajaduse korral rahastada.

Lisaks rõhutab arvamuse koostaja asjaolu, et läbirääkimistel nõukogus tuleb esitada selge, 
üldine ja üksikasjalik finantsalane ettepanek ning teave selle mis tahes mõjude kohta iga-
aastasele eelarvele. Seetõttu esitleb arvamuse koostaja muudatusettepanekut, milles 
tuletatakse meelde vajadust viidata eelarvemenetlusega seoses 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 38.

Ühes teises arvamuse koostaja esitatud muudatusettepanekus käsitletakse komisjoni kohustust 
teavitada parlamenti hindamisest, mille komisjon esitab iga eelarveaasta alguses, et teha 
ettepanek selle kohta, kas ettenähtud krediitidega seotud vabastatud assigneeringud tuleks 
muuta programmi jaoks taaskasutatavaks.

Lõpuks esitab arvamuse koostaja muudatusettepaneku, milles ta kutsub komisjoni üles 
teavitama parlamenti liikmesriikide loodud ja üksnes komisjonile teada antud kontrolli-, 
juhtimis- ja järelevalvesüsteemidest.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööstuse-, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt 
Lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. leiab, et õigusakti ettepanekus 
märgitud võrdlussumma saab olla 
mitmeaastase finantsraamistikuga 
kooskõlas üksnes juhul, kui kõnealune 
finantsraamistik läbi vaadatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 2

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. kordab oma soovi pidada nõukoguga 
läbirääkimisi, et leida võrdlussumma osas 
lahendus; tuletab meelde, et tuleb vältida 
igasugust rahaliste vahendite 
ümberpaigutamist, millel oleks negatiivne 
mõju teistele ELi poliitikavaldkondadele, 
kuna see vähendaks neile eraldatud 
rahalisi vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 3
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Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Tuletab meelde, et iga-aastane 
summa otsustatakse iga-aastase 
eelarvemenetluse raames kooskõlas 
17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punktiga 38;

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettenähtud projekti osalise või täieliku 
teostamata jäämisega seoses vabastatud 
kulukohustuste assigneeringuid võib 
erandkorras ja hästi põhjendatud juhtudel 
teha taas kasutatavaks 2010. ja 2011. 
aastal, kui see on vajalik EEPRi 
eesmärkide saavutamiseks.

2. Ettenähtud projekti osalise või täieliku 
teostamata jäämisega seoses vabastatud 
kulukohustuste assigneeringuid võib 
erandkorras ja hästi põhjendatud juhtudel 
teha taas kasutatavaks järgmisel aastal –
vastavalt 2010. ja 2011. aastal –, kui see on 
vajalik EEPRi eesmärkide saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 märgitud eesmärgil vaatab 
komisjon iga eelarveaasta alguses eelmisel 
eelarveaastal vabastatud assigneeringud 
läbi ja hindab vajadustele tuginedes, kas 
assigneeringute taaskasutatavaks muutmine 

3. Lõikes 2 märgitud eesmärgil vaatab 
komisjon iga eelarveaasta alguses eelmisel 
eelarveaastal vabastatud assigneeringud 
läbi ja hindab vajadustele tuginedes, kas 
assigneeringute taaskasutatavaks muutmine 
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on vajalik. Nimetatud hindamise alusel 
võib komisjon esitada eelarvepädevatele 
institutsioonidele asjakohased ettepanekud 
iga eelarveaasta 15. veebruariks, märkides 
iga eelarvepunkti puhul ära nende 
assigneeringute taaskasutatavaks muutmise 
põhjused.

on vajalik. Nimetatud hindamise alusel, 
mis esitatakse eelarvepädevale 
institutsioonile, võib komisjon esitada 
eelarvepädevatele institutsioonidele 
asjakohased ettepanekud iga eelarveaasta 
15. veebruariks, märkides iga 
eelarvepunkti puhul ära nende 
assigneeringute taaskasutatavaks muutmise 
põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 6

 Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon teavitab Euroopa 
Parlamenti liikmesriikide loodud 
kontrolli-, juhtimis- ja 
järelevalvesüsteemidest.

Or. en


