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LÜHISELGITUS

Leedule, Slovakkiale ja Bulgaariale antava rahalise abiga toetab ühendus liikmesriikide 
jõupingutusi esimese põlvkonna tuumareaktorite töö lõpetamise kohustuse täitmisel.
Bulgaariat toetati ühinemislepingu alusel. Toetuse andmine pidi lõppema 2009. aastal, samas 
kui Leedu ja Slovakkia toetamine jätkub 2013. aastani. Kui mitmeaastase finantsraamistiku 
üle läbirääkimisi peeti, ei olnud Bulgaaria veel ELi liikmesriik. Lisaks võttis Bulgaaria 
demonteerimise otsuse vastu suhteliselt hilja. Seepärast ei sisaldanud mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2007–2013 sätteid rahastamise jätkamise kohta pärast 2009. aastat.

2009. aastani tegevuse lõpetamiseks antud rahaline abi oli peamiselt mõeldud 
ettevalmistustöödeks. Abi jätkamise ettepanekuga pikendatakse Bulgaariale antavat toetust, et 
sellega kaasneks ja oleks tagatud Kozloduy tuumaelektrijaama ohutu hooldamine ja tegevuse 
lõpetamine vastavalt kindlaksmääratud kavale. Lisaks sätestatakse ettepanekus täiendavad 
leevendavad meetmed energiasektoris. Aastateks 2010–2013 on ühenduselt vaja saada kokku 
300 miljonit eurot rahalist toetust. Abi tuleks anda ühenduse sissemaksena rahvusvahelisse 
Kozloduy tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamise toetusfondi, mida haldab EBRD.

Komisjon esitas ettepaneku Kozloduy tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamiseks toetuse 
maksmise jätkamiseks 2009. aasta oktoobris, kui 2010. aasta eelarvemenetlus oli pooleli.
2010. aasta eelarvet käsitlev ettepanek kaasati kirjalikku muutmisettepanekusse nr 2.
Ettepaneku hiline edastamine tekitas eelarvepädevatele institutsioonidele märkimisväärseid 
raskusi, sest Kozloduy tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamiseks vajalikud eelarvelised 
vahendid tuli leida rubriigist 1a, kuhu kuulus ka Euroopa majanduse elavdamise kava, millele 
pidi 2010. aastal kuluma peaaegu 2 miljardit eurot. Arvestades ühinemisläbirääkimiste käigus 
antud poliitiliste lubadustega ja ilmselge vajadusega tagada vana tuumatehnoloogia ohutu 
demonteerimine, otsustati, et Kozloduy tuumaelektrijaama jaoks tuleb leida rahalised 
vahendid. Lõpuks eraldati 2010. aastaks vajalikud eelarvelised vahendid (75 miljonit eurot) 
paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisega.

Üldiselt tuleks edaspidised rahastamisvahendid (225 miljonit eurot aastatel 2011–2013) leida 
rubriigist 1a. Euroopa Komisjon arvestas vastavate summadega selle ajavahemiku 
finantsplaneerimise käigus. Lisaks on kavandatud muid muudatusi, mille tulemusel rubriigi 1a 
varu kahaneb kiiresti, liginedes 2012. aastal 34 miljonile. 2011. ja 2013. aastal on varu veidi 
suurem. Ettepanekule lisatud finantsselgituses tunnistab komisjon, et ettepanekuga seoses 
võib olla vajalik institutsioonidevahelise kokkuleppe sätete kohaldamine. Kuna selle 
programmi suhtes ei kohaldata kaasotsustamismenetlust, ei mõjuta nõukogu poolt soovi 
korral määratletav lähtesumma eelarvepädevate institutsioonide volitusi vastavalt 
institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 38. Seega otsustatakse vastavad summad iga-
aastase eelarvemenetluse käigus. Arvestades piiratud varuga ja uute vajaduste võimaliku 
esilekerkimisega, tuleb kaaluda enne mitmeaastase lahenduse kokkuleppimist või kui sellist 
lahendust ei leita, siis iga eelarvemenetluse käigus, milline oleks Kozloduy tuumaelektrijaama 
jaoks parim rahastamisallikas.

Käesoleva arvamuse projekti valmimise ajaks ei ole arvamuse koostaja langetanud lõplikku 
otsust komisjoni ettepaneku finantsilise kooskõla suhtes sobivaima lahenduse kohta.
Seepärast esitab ta kaks erinevat valikuvarianti:
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– variant A (muudatusettepanek 1), millega kinnitatakse ettepaneku finantsiline kooskõla;
– variant B (muudatusettepanek 2), millega sätestatakse, et ettepanek ei ole finantsiliselt 
kooskõlas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et ettepanek võtta 
vastu nõukogu määrus on kooskõlas 
aastateks 2007–2013 kehtiva 
mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 
1a määratud ülemmääraga, kuid rubriiki 
1a aastateks 2011–2013 jääv varu on väga 
piiratud; rõhutab, et uute tööde 
rahastamine ei tohi seada ohtu muid 
rubriigi 1a alla kuuluvaid käimasolevaid 
programme ja algatusi;

Muudatusettepanek 2

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. kordab seepärast oma nõuet esitada 
Kozloduy sulgemisprogrammi ja ka teiste 
rubriigi 1a kohaste poliitiliste prioriteetide 
mitmeaastane strateegia, arvestades 
kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 
vahekokkuvõtte tegemist, mille juures 
esitati konkreetseid ettepanekuid selle 
kohandamiseks ja läbivaatamiseks enne 
2010. aasta esimese poolaasta lõppu, 
kasutades kõiki mehhanisme, mida 
võimaldab eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlev 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
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komisjoni 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevaheline kokkulepe, eriti 
selle punktid 21–23; 

Muudatusettepanek 3

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1 c (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 c. juhib tähelepanu sellele, et Kozlodu 
sulgemisprogrammile aastas eraldatav 
summa määratakse kindlaks iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus vastavalt 17. mai 
2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punktis 38 sätestatule;

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kozloduy programmi rakendamiseks 
vajalik lähtesumma ajavahemikuks 
1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 
2013 on 300 miljonit eurot.

1. Kozloduy programmi rakendamiseks 
vajalik lähtesumma vastavalt 17. mai 2006. 
aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punktile 38 ajavahemikuks 1. jaanuarist 
2010 kuni 31. detsembrini 2013 on 
300 miljonit eurot.



PE439.828v02-00 6/6 AD\812075ET.doc

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 8.4.2010

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

30
1
1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, 
Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, 
Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens 
Geier, Estelle Grelier, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain 
Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, 
Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika 
Werthmann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Frédéric Daerden, Riikka Manner


