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LÜHISELGITUS

Ülemaailmsete probleemide lahendamiseks ning rahvusvaheliselt kooskõlastatud koostöö 
tagamiseks tuumaohutuse valdkonnas esitas komisjon ettepaneku tuumaohutusalase koostöö 
Euroopa rahastamisvahendi loomiseks 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku 
raames. Uus rahastamisvahend toetub olemasolevale tuumakoostöö raamistikule, mida EL on 
järk-järgult kujundanud alates 1990. aastatest. 

Rahastamisvahendi eesmärgiks on tagada liidule piisavad vahendid inimeste turvalisuse ja 
strateegilise julgeoleku edendamiseks, lahendades kõigis kolmandates riikides tuumaohutuse, 
kiirguskaitse ja tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete valdkonnas tekkivaid probleeme. Lisaks 
täidetakse rahastamisvahendi abil liiduväliselt mõned Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärgid, edendades regulatiivset ja muud liiki koostööd tärkava turumajandusega riikidega 
ning vahetades parimaid tavasid ja standardeid. 

Kuna tuumavaldkonna probleemid muutuvad kiiresti ja mõned varasemad ELi tuumaohutuse 
projektid peatselt aeguvad (näiteks Tšornobõli tuumarajatise saneerimine), suunatakse 
vahendid järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal veidi erinevatele eesmärkidele. Uued 
programmitöö prioriteedid aastateks 2014–2020 on kaevanduste saneerimine, kasutatud 
kütuse nõuetekohane ladustamine, jäätmekäitlus ja rajatiste dekomisjoneerimine. 
Sekkumistegevuses minnakse tehniliselt abilt üle koostööle ning ELi oskusteabe jagamisele 
kolmandate riikidega, sealhulgas tuumaelektrijaamade konstrueerimise, käitamise, hoolduse 
ja reguleerimise vallas.

Mõju eelarvele

Komisjoni ettepanekus on tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahendi jaoks aastatel 2014–
2020 ette nähtud 5,8 %line kasv 2011. aasta püsivhindades (praeguse mitmeaastase 
finantsraamistiku 529 miljonilt eurolt 560 miljonile eurole järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus). 

ELi raha eraldatakse mitmeaastaste strateegiadokumentide ja sihtprogrammide kaudu, kus 
määratakse kindlaks rahastamise prioriteedid ja konkreetsed eesmärgid.

Praeguse ettepaneku puudused

Komisjoni määruse ettepaneku tulemusel muutub rahastamisvahend läbipaistvamaks, 
paindlikumaks ja lihtsamaks. Kuna rahastamisvahend kuulub nagu kõik teisedki 
välisrahastamisvahendid ühise rakendusmääruse kohaldamisalasse, suureneb vahendi 
kasutajate õiguskindlus ja ühtlustuvad eeskirjad. 

Lisaks ettepanekus esitatud täiustustele rõhutab arvamuse koostaja, et on vaja tagada 
tuumaohutuse valdkonna tegevuse parem kooskõlastamine, järjepidevus ja täiendavus nii ELi 
kui riikide tasandil ja ka muude rahvusvaheliste, kohalike ning piirkondlike 
organisatsioonidega, et kattumist vältida ja rahastamist võimalikult hästi ära kasutada. 
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Praegusel majandusraskuste ajal tuleks taotleda veelgi usaldusväärsemat finantsjuhtimist ning 
ELi rahaliste vahendite parimat võimalikku kasutamist. 

Tuumaohutuse tähtsust alahindamata tahaks arvamuse koostaja meelde tuletada 
tuumaenergeetika tähtsust energiaallikana. Seetõttu rõhutab ta, et tuleb jätkata 
tuumaenergeetika majanduslikku arendamist, täites samas täielikult tuumaenergia tootmise 
kõrgeimaid ohutusstandardeid.

Lõpetuseks juhib arvamuse koostaja tähelepanu sellele, et tähtis on tagada ELi 
liikmekandidaatide, potentsiaalsete kandidaatide ja Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendist toetusesaajate juurdepääs kõnealusele rahastamisvahendile, eelkõige 
arvestades sellega, et üks kandidaatriik, üks potentsiaalne kandidaatriik ja üheksa 
naabruspartnerlusriiki on alustanud või kavandavad teadusuuringuteks ja energiatootmiseks 
mõeldud tuumareaktorite ehitamist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
seadusandlikus ettepanekus esitatud 
rahastamispakett on vaid seadusandjale 
suunatud soovitus ning seda ei saa 
kindlaks määrata enne, kui jõutakse 
kokkuleppele määruses, millega 
kehtestatakse mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020;

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 b. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. 
aasta resolutsiooni tulevikku 



AD\909440ET.doc 5/12 PE489.378v02-00

ET

investeerimise ning uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
kaasava Euroopa nimel1; kordab, et uues 
mitmeaastases finantsraamistikus on vaja 
piisavalt lisavahendeid, et liit saaks täita 
oma praegused poliitilised prioriteedid ja 
Lissaboni lepingus sätestatud uued 
ülesanded ning reageerida ootamatutele 
sündmustele; juhib tähelepanu sellele, et 
isegi kui järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku vahendite summa oleks 
2013. aasta tasemest vähemalt 5% 
suurem, oleks liidu kokkulepitud 
eesmärkide ja kohustuste ning liidu 
solidaarsuse põhimõtte täitmiseks
võimalik anda vaid piiratud panus; palub 
nõukogul, kui ta seda seisukohta ei jaga, 
selgelt näidata, millised tema poliitilised 
prioriteedid või projektid võiks täiesti 
kõrvale jätta, hoolimata nende tõendatud 
lisandväärtusest Euroopa jaoks;
_____________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Käesoleva määrusega tuleks 
kehtestada kogu kõnealuse vahendi 
kehtivusajaks rahastamispakett, mis on 
eelarvepädevale institutsioonile iga-
aastase eelarvemenetluse käigus 
peamiseks juhiseks Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni vahel eelarvealase 
koostöö ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta sõlmitud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
XX/201Z punkti […] tähenduses.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Rahastamisvahendi eesmärkide 
saavutamiseks ja rahaliste vahendite 
optimaalseks kasutamiseks on kõige 
olulisem parandada eesmärkide täitmist ja 
raha kasutamist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Rahastamisvahendi finantsjuhtimine 
peab olema usaldusväärne ning 
rakendamine võimalikult tulemuslik ja 
lihtne, kuid samal ajal tuleb kõigile 
osalejatele tagada õiguskindlus ja vahendi 
kasutamise võimalus.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liidul, kes tegutseb oma 
liikmesriikidega ühise poliitika ja 
strateegiate alusel, on ainsana kriitiline 
mass, et reageerida üleilmsetele 
probleemidele, ning Euroopa Liidul on ka 
kõige paremad võimalused, et 
koordineerida koostööd kolmandate 
riikidega.

(4) Euroopa Liidul, kes tegutseb oma 
liikmesriikidega ühise poliitika ja 
strateegiate alusel, on ainsana kriitiline 
mass, et reageerida üleilmsetele 
probleemidele, ning Euroopa Liidul on ka 
kõige paremad võimalused, et 
koordineerida tuumaohutuse valdkonna
koostööd kolmandate riikidega.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Liikmesriigid ning rahvusvahelised, 
piirkondlikud ja kohalikud 
organisatsioonid peaksid aitama tagada 
ELi tuumaohutusvaldkonna abi ühtsuse, 
kooskõlastatuse ja täiendavuse, et vältida 
kattumist ja topeltrahastamist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon tagab, et võetud meetmed on 
kooskõlas partnerriigi jaoks koostatud
Euroopa Liidu üldise strateegilise 
poliitikaraamistikuga ning eelkõige tema
arengu- ja majanduskoostöö poliitika ja 
programmide eesmärkidega.

3. Komisjon tagab, et võetud meetmed on 
kooskõlas Euroopa Liidu sise- ja 
välispoliitikaga, partnerriigi jaoks 
koostatud üldise strateegilise 
poliitikaraamistikuga ning eelkõige liidu
arengu- ja majanduskoostöö poliitika ja 
programmide eesmärkidega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Käesoleva rahastamisvahendi raames 
antakse abi eelkõige ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendist (IPA II) ja Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendist 
(ENI) toetust saavatele riikidele.

Selgitus
Kuigi tuumaohutus on kõigile riikidele äärmiselt oluline ja seda tuleks toetada kõikjal 
maailmas, leiab arvamuse koostaja, et ELi abi tuleks suunata eelkõige lähiümbrusse, nimelt 
IPA ja ENi rahastamisvahenditest abi saajatele.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Strateegiadokumentide eesmärk on luua 
Euroopa Liidu ja asjaomase partnerriigi või 
-piirkonna koostööks sidus raamistik, mis 
on kooskõlas käesoleva määruse 
reguleerimiseseme ja reguleerimisalaga 
ning liidu eesmärkide, põhimõtete ja
poliitikaga.

3. Strateegiadokumentide eesmärk on luua 
Euroopa Liidu ja asjaomase partnerriigi või 
-piirkonna koostööks sidus raamistik, mis 
on kooskõlas käesoleva määruse 
reguleerimiseseme ja reguleerimisalaga 
ning liidu eesmärkide, põhimõtete ja välis-
ja sisepoliitikaga.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon peab kiitma 
strateegiadokumendi heaks kooskõlas ühise 
rakendusmääruse artikli 15 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.
Strateegiadokumendid võidakse vaadata 
läbi vahekokkuvõtte tegemise ajal või 
olenevalt vajadusest sama menetluse 
kohaselt. Siiski ei nõuta seda menetlust 
strateegia uuenduste korral, mis ei mõjuta 
algseid prioriteetseid valdkondi ega 
dokumendis sätestatud eesmärke.

5. Komisjon peab kiitma 
strateegiadokumendi heaks kooskõlas ühise 
rakendusmääruse artikli 15 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.
Strateegiadokumendid võidakse vaadata 
läbi vahekokkuvõtte tegemise ajal või 
olenevalt vajadusest sama menetluse 
kohaselt. Siiski ei nõuta seda menetlust 
strateegia uuenduste korral, mis ei mõjuta 
algseid prioriteetseid valdkondi ega 
dokumendis sätestatud eesmärke, kui 
nende rahaline mõju ei ületa ühise 
rakendusmääruse artikli 2 lõikes 2 
sätestatud ülemmäärasid.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Mitmeaastastes sihtprogrammides 
sätestatakse rahastamiseks valitud 
prioriteetsed valdkonnad, erieesmärgid, 
oodatavad tulemused, tulemusnäitajad ja 
suunavad rahaeraldised, nii üldised kui ka 
prioriteetse valdkonna kohta ning 
sealhulgas eraldamata vahendite mõistlik 
reserv; rahaeraldised võidakse esitada 
vastavalt vajadusele vahemiku või 
miinimumina.

2. Mitmeaastastes sihtprogrammides 
sätestatakse rahastamiseks valitud 
prioriteetsed valdkonnad, erieesmärgid, 
oodatavad tulemused, selged, spetsiifilised 
ja läbipaistvad tulemusnäitajad ja 
suunavad rahaeraldised, nii üldised kui ka 
prioriteetse valdkonna kohta ning 
sealhulgas eraldamata vahendite mõistlik 
reserv, ilma et see piiraks eelarvepädeva 
institutsiooni volitusi; rahaeraldised 
võidakse esitada vastavalt vajadusele 
vahemiku või miinimumina.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vajaduse korral tehakse mitmeaastastes 
sihtprogrammides sama menetluse kohaselt 
muudatusi, võttes arvesse asjakohaste 
strateegiadokumentide läbivaatamist. Siiski 
ei ole kontrollimenetlus nõutud 
mitmeaastaste sihtprogrammide 
muudatuste korral, mis seisnevad 
tehnilistes kohandustes, assigneeringute 
ümberjaotamises prioriteetse valdkonna 
eraldiste raames või esialgse eraldise 
suurendamises või vähendamises vähem 
kui 20 % võrra, juhul kui need muudatused 
ei mõjuta algseid prioriteetseid valdkondi 
ega dokumendis sätestatud eesmärke.
Nimetatud tehnilistest kohandustest tuleb 
ühe kuu jooksul anda teada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

5. Vajaduse korral tehakse mitmeaastastes 
sihtprogrammides sama menetluse kohaselt 
muudatusi, võttes arvesse asjakohaste 
strateegiadokumentide läbivaatamist. Siiski 
ei ole kontrollimenetlus nõutud 
mitmeaastaste sihtprogrammide 
muudatuste korral, mis seisnevad 
tehnilistes kohandustes, assigneeringute 
ümberjaotamises prioriteetse valdkonna 
eraldiste raames või esialgse eraldise 
suurendamises või vähendamises ühise 
rakendusmääruse artikli 2 lõikes 2 
sätestatud asjaomase ülemmäära piires, 
juhul kui need muudatused ei mõjuta 
algseid prioriteetseid valdkondi ega
dokumendis sätestatud eesmärke.
Nimetatud tehnilistest kohandustest tuleb 
ühe kuu jooksul anda teada Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
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Kui väheoluliste muudatuste kogusumma 
või mõju eelarvele ületab väikesemahulise 
rahastamise künniseid, mis on sätestatud 
ühise rakendusmääruse artikli 2 lõikes 2, 
kohaldatakse kõnealuse määruse 
artikli 15 lõikes 3 osutatud menetlust.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Liidu abi sidusus ja täiendavus

1. Käesoleva määruse rakendamisel 
tagatakse sidusus liidu välistegevuse 
muude valdkondade ja 
rahastamisvahenditega, samuti liidu 
muude asjakohaste 
poliitikavaldkondadega.
2. Liit ja liikmesriigid tagavad oma 
asjakohaste toetusprogrammide 
kooskõlastamise, et parandada tõhusust ja 
tulemuslikkust toetuse andmisel ja 
poliitilise dialoogi pidamisel kooskõlas 
kehtestatud suunistega tegevuse paremaks 
kooskõlastamiseks välisabi valdkonnas 
ning poliitika ja menetluste 
ühtlustamiseks. Kooskõlastamine hõlmab 
korrapäraseid konsultatsioone ja tihedat 
asjakohase teabe vahetamist 
toetusperioodi erinevate etappide ajal.
3. Liit võtab koos liikmesriikidega 
vajalikud meetmed, et tagada 
nõuetekohane kooskõlastamine ja koostöö 
mitmepoolsete ja piirkondlike 
organisatsioonide ja üksustega, kaasa 
arvatud (kuid mitte ainult) Euroopa 
finantseerimisasutused, rahvusvahelised 
finantseerimisasutused, ÜRO asutused, 
fondid ja programmid, erasektori ja 
poliitilised sihtasutused ning liiduvälised 
rahastajad.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lähtesumma käesoleva määruse 
rakendamiseks aastatel 2014–2020 on 631 
100.000 eurot.

1. Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahelise XX/201Z 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(eelarvealase koostöö ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta) punktis [17] 
määratletud lähtesumma käesoleva 
määruse rakendamiseks aastatel 2014–
2020 on 631 100 000 eurot.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eelarvepädevad institutsioonid 
kinnitavad iga-aastased assigneeringud
mitmeaastase finantsraamistiku piirides.

2. Eelarvepädevad institutsioonid 
kinnitavad iga-aastased assigneeringud, 
ilma et see piiraks selle määruse sätete 
kohaldamist, millega kehtestatakse 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020 ning sätestatakse Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vaheline XX/201Z 
institutsioonidevaheline kokkulepe 
eelarvealase koostöö ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta.
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