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Muudatusettepanek 8
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Bulgaaria võttis kohustuse sulgeda
Kozloduy tuumaelektrijaama esimese ja 
teise reaktori 31. detsembriks 2002 ning 
kolmanda ja neljanda reaktori 
31. detsembriks 2006 ning lõpetama 
seejärel nende tegevuse. Euroopa Liit on 
väljendanud valmisolekut anda finantsabi 
kuni aastani 2009, pikendades Phare 
programmi alusel ette nähtud 
ühinemiseelset abi, mis oli ette nähtud 
Bulgaaria jõupingutuste toetamiseks 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisel.

(1) Bulgaaria nõustus 2005. aastal 
ühinemisläbirääkimiste raames sulgema
Kozloduy tuumaelektrijaama esimese ja 
teise reaktori 31. detsembriks 2002 ning 
kolmanda ja neljanda reaktori 
31. detsembriks 2006 ning lõpetama 
seejärel nende tegevuse. Euroopa Liit on 
väljendanud valmisolekut anda finantsabi 
kuni aastani 2009, pikendades Phare 
programmi alusel ette nähtud 
ühinemiseelset abi, mis oli ette nähtud 
Bulgaaria jõupingutuste toetamiseks 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisel. 
Ühtlasi kinnitas Euroopa Liit, et 
finantsabi vaadatakse läbi ajavahemikul 
2007–2013 antava ühenduse abi üldise 
läbivaatamise raames. 

Or. en

Muudatusettepanek 9
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia 
Euroopa Liiduga ühinemist käsitlevas 
2005. aasta lepingus ning eelkõige 
Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa 
Liiduga ühinemise tingimusi ning Euroopa 
Liidu aluslepingute muudatusi käsitleva 
akti artiklis 30 kehtestati Bulgaaria 
kohustust sulgeda Kozloduy 

(2) Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia 
Euroopa Liiduga ühinemist käsitlevas 
2005. aasta lepingus ning eelkõige 
Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa 
Liiduga ühinemise tingimusi ning Euroopa 
Liidu aluslepingute muudatusi käsitleva 
akti artiklis 30 kehtestati Bulgaaria 
kohustust sulgeda Kozloduy 
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tuumaelektrijaama kolmas ja neljas reaktor 
silmas pidades abiprogramm (edaspidi 
„Kozloduy programm”), mille eelarve 
aastateks 2007–2009 oli 210 miljonit eurot.

tuumaelektrijaama kolmas ja neljas reaktor 
silmas pidades abiprogramm (edaspidi 
„Kozloduy programm”), mille eelarve 
aastateks 2007–2009 oli 210 miljonit eurot
ja mis hõlmab Kozloduy 
tuumaelektrijaama sulgemise tagajärjel 
väheneva võimsuse korvamiseks antavat 
abi. 

Or. en

Selgitus 

Finantsabi eesmärk on Kozloduy tuumaelektrijaama sulgemise probleemi terviklik 
lahendamine, võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi finantskoormust integratsiooniprotsessis 
Euroopa Liiduga.

Muudatusettepanek 10
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Liit tunnustab Bulgaaria 
jõupingutusi ning 2009. aastani eraldatud 
ühenduse vahendeid kasutades tehtud 
edusamme, mis on saavutatud Kozloduy 
programmi raames tuumaelektrijaama 
tegevuse lõpetamise ettevalmistusetapis, 
ning tunnistab vajadust täiendava 
finantstoetuse järele pärast 2009. aastat, et 
neid edusamme tegelike 
demonteerimistoimingute käigus jätkata.

(4) Euroopa Liit tunnustab Bulgaaria 
jõupingutusi ning 2009. aastani eraldatud 
ühenduse vahendeid kasutades tehtud 
edusamme, mis on saavutatud Kozloduy 
programmi raames tuumaelektrijaama 
tegevuse lõpetamise ettevalmistusetapis, 
ning tunnistab vajadust täiendava 
finantstoetuse järele pärast 2009. aastat, et 
neid edusamme tegelike 
demonteerimistoimingute käigus kooskõlas 
2005. aasta ühinemislepinguga ja 
kõrgeimaid ohutusstandardeid 
kohaldades jätkata.

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Samuti tunnistab Euroopa Liit 
finantstoetuse vajalikkust, et jätkata 
energeetikasektoris leevendavate meetmete 
rakendamist, võttes arvesse 
tuumareaktorite sulgemisest tulenevat 
võimsuse kadu ja selle mõju piirkonna
energiavarustuse kindlusele.

(6) Samuti tunnistab Euroopa Liit 
finantstoetuse vajalikkust, et jätkata 
energeetikasektoris leevendavate meetmete 
rakendamist, võttes arvesse 
tuumareaktorite sulgemisest tulenevat 
võimsuse kadu ja selle mõju 
energiavarustuse kindlusele, järgnevat 
elektrihindade tõusu ja Bulgaaria 
ekspordisuutlikkuse kadu olulisel ja 
hävitaval määral, ning seda piirkonnas, 
kus energiatootmise võimsuse osas esineb 
olulisi puudujääke, nagu on märgitud 
energiaühenduse asutamislepingus.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Samuti tunnistab Euroopa Liit 
finantstoetuse vajalikkust, et jätkata 
energeetikasektoris leevendavate meetmete 
rakendamist, võttes arvesse 
tuumareaktorite sulgemisest tulenevat 
võimsuse kadu ja selle mõju piirkonna 
energiavarustuse kindlusele.

(6) Nagu ka kahe teise liikmesriigi puhul, 
kellel tuli vastavalt nende 
ühinemislepingutele tuumarajatised 
ennetähtaegselt sulgeda, tunnistab 
Euroopa Liit ka finantstoetuse vajalikkust, 
et jätkata energeetikasektoris leevendavate 
meetmete rakendamist, võttes arvesse 
tuumareaktorite sulgemisest tulenevat 
võimsuse kadu ja selle mõju piirkonna 
energiavarustuse kindlusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Samuti tunnistab Euroopa Liit 
finantstoetuse vajalikkust, et jätkata 
energeetikasektoris leevendavate meetmete 
rakendamist, võttes arvesse 
tuumareaktorite sulgemisest tulenevat 
võimsuse kadu ja selle mõju piirkonna 
energiavarustuse kindlusele.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

Finantsabi eesmärk on Kozloduy tuumaelektrijaama sulgemise probleemi terviklik 
lahendamine, võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi finantskoormust integratsiooniprotsessis 
Euroopa Liiduga.

Muudatusettepanek 14
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Elektritootmise võimsuse 
vähenemine Kozloduy tuumaelektrijaama 
esimese kuni neljanda reaktori varase 
sulgemise tagajärjel ei ole kaasa toonud 
elektrienergia puudust Bulgaaria 
siseturul. Järelikult ei saa seostada 
kasvuhoonegaaside heite suurenemist, kui 
see peaks üldse aset leidma, kõnealuste 
reaktorite sulgemisega. 

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Euroopa Liit tunnistab vajadust 
leevendada suurema keskkonnakahju ja 
heitkoguste mõju, mis tuleneb peamiselt 
pruunsöel töötavate elektrijaamade 
laialdasema kasutuselevõtuga seotud 
asendusvõimsusest.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seega on asjakohane näha Euroopa 
Liidu üldeelarves ette 300 miljoni euro 
suurune summa, et rahastada Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamist 
aastatel 2010-2013.

(7) Seega, tunnistades, et kõnealuste 
elektrijaamade ennetähtaegne sulgemine 
on takistanud tegevuse lõpetamise ja 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
vahendite nõuetekohast eraldamist 
tegevuskasumi arvelt, on asjakohane näha 
Euroopa Liidu üldeelarves ette 300 miljoni 
euro suurune summa, et rahastada 
Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni 
neljanda reaktori tegevuse lõpetamist 
aastatel 2010–2013. 

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seega on asjakohane näha Euroopa 
Liidu üldeelarves ette 300 miljoni euro 
suurune summa, et rahastada Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamist 
aastatel 2010-2013.

(7) Seega on asjakohane näha Euroopa 
Liidu üldeelarves ette 300 miljoni euro 
suurune summa, et rahastada Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamist ja 
toetada kõikide tegevuse lõpetamisega 
kaasnevate radioaktiivsete ainete lõplikku 
ohutut ladustamist aastatel 2010–2013.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seega on asjakohane näha Euroopa 
Liidu üldeelarves ette 300 miljoni euro 
suurune summa, et rahastada Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamist 
aastatel 2010-2013.

(7) Seega on asjakohane näha Euroopa 
Liidu üldeelarves ette 300 miljoni euro 
suurune summa, et rahastada Kozloduy 
tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda 
reaktori tegevuse lõpetamist ja kõnealuste 
reaktorite varase sulgemise tagajärgede 
leevendamiseks võetavaid meetmeid 
aastatel 2010–2013.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seega on asjakohane näha Euroopa (7) Seega on asjakohane näha Euroopa 
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Liidu üldeelarves ette 300 miljoni euro 
suurune summa, et rahastada Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamist 
aastatel 2010-2013.

Liidu üldeelarves ette 300 miljoni euro 
suurune summa, et rahastada Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamist 
aastatel 2010–2013 ja tegevuse 
lõpetamisega kaasnevast võimsuse 
vähenemisest põhjustatud 
energeetikasektori vajadusi.

Or. en

Selgitus

Finantsabi eesmärk on Kozloduy tuumaelektrijaama sulgemise probleemi terviklik 
lahendamine, võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi finantskoormust integratsiooniprotsessis 
Euroopa Liiduga.

Muudatusettepanek 20
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Toetust riikliku radioaktiivsete 
jäätmete hoidla ehitamiseks Kozloduy 
programmi raames tuleks kasutada ainult 
nõrga ja keskmise radioaktiivsusega
jäätmete ladustamise eesmärgil. 

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et finantsabi ei kasutataks kõrge radioaktiivsusega jäätmete geoloogilise 
süvaladustamise uurimiseks. ELi liikmesriikide vahel ei tohi tekkida selles valdkonnas 
konkurentsi toetuste saamise osas. 
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Muudatusettepanek 21
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu üldeelarves tegevuse 
lõpetamiseks ette nähtud assigneeringud ei 
tohiks liidu energiaturul põhjustada 
konkurentsimoonutusi energiat tarnivate 
ettevõtete hulgas. Neid assigneeringuid 
tuleks kasutada ka selliste meetmete 
rahastamiseks, millega ühenduse õigustiku 
kohaselt hüvitatakse tootmisvõimsuse 
vähenemist.

(8) Euroopa Liidu üldeelarves tegevuse 
lõpetamiseks ette nähtud assigneeringud ei 
tohiks liidu energiaturul põhjustada 
konkurentsimoonutusi energiat tarnivate 
ettevõtete hulgas. Neid assigneeringuid 
tuleks kasutada ka selliste meetmete 
rahastamiseks, millega ühenduse õigustiku 
kohaselt hüvitatakse tootmisvõimsuse 
vähenemist, sealhulgas praeguse 
energiatootmise võimsuse ning ülekande-
ja jaotusvõrkude tõhususe 
ajakohastamine ja suurendamine, samuti 
energia säästmise soodustamine ja 
taastuvenergia kasutamise edendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu üldeelarves tegevuse 
lõpetamiseks ette nähtud assigneeringud ei 
tohiks liidu energiaturul põhjustada 
konkurentsimoonutusi energiat tarnivate 
ettevõtete hulgas. Neid assigneeringuid 
tuleks kasutada ka selliste meetmete 
rahastamiseks, millega ühenduse õigustiku 
kohaselt hüvitatakse tootmisvõimsuse 
vähenemist.

(8) Euroopa Liidu üldeelarves tegevuse 
lõpetamiseks ette nähtud assigneeringud ei 
tohiks liidu energiaturul põhjustada 
konkurentsimoonutusi energiat tarnivate 
ettevõtete hulgas. Neid assigneeringuid 
tuleks kasutada ka selliste meetmete 
rahastamiseks, millega ühenduse õigustiku 
kohaselt hüvitatakse tootmisvõimsuse 
vähenemist. Kuivõrd iga liikmesriik võib 
oma energiaallikate jaotuse üle vabalt 
otsustada, kajastavad need meetmed 
liikmesriikides selles valdkonnas tehtud 
valikuid.
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Or. fr

Muudatusettepanek 23
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu üldeelarves tegevuse 
lõpetamiseks ette nähtud assigneeringud ei 
tohiks liidu energiaturul põhjustada 
konkurentsimoonutusi energiat tarnivate 
ettevõtete hulgas. Neid assigneeringuid 
tuleks kasutada ka selliste meetmete 
rahastamiseks, millega ühenduse õigustiku 
kohaselt hüvitatakse tootmisvõimsuse 
vähenemist.

(8) Euroopa Liidu üldeelarves tegevuse 
lõpetamiseks ette nähtud assigneeringud ei 
tohiks liidu energiaturul põhjustada 
konkurentsimoonutusi energiat tarnivate 
ettevõtete hulgas. Neid assigneeringuid 
tuleks kasutada ka selliste meetmete 
rahastamiseks, millega ühenduse õigustiku 
ja siseturu toimimise eeskirjade kohaselt 
hüvitatakse tootmisvõimsuse vähenemist.

Or. en

Selgitus

Finantsabi eesmärk on Kozloduy tuumaelektrijaama sulgemise probleemi terviklik 
lahendamine, võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi finantskoormust integratsiooniprotsessis 
Euroopa Liiduga.

Muudatusettepanek 24
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Liidu üldeelarves tegevuse 
lõpetamiseks ette nähtud assigneeringud ei 
tohiks liidu energiaturul põhjustada 
konkurentsimoonutusi energiat tarnivate 
ettevõtete hulgas. Neid assigneeringuid 
tuleks kasutada ka selliste meetmete 
rahastamiseks, millega ühenduse õigustiku 
kohaselt hüvitatakse tootmisvõimsuse 

(8) Euroopa Liidu üldeelarves tegevuse 
lõpetamiseks ette nähtud assigneeringud ei 
tohiks liidu energiaturul põhjustada 
konkurentsimoonutusi energiat tarnivate 
ettevõtete hulgas. Neid assigneeringuid 
tuleks kasutada ka selliste meetmete 
rahastamiseks, millega ühenduse õigustiku 
kohaselt hüvitatakse tootmisvõimsuse 
vähenemist, suunates põhitähelepanu 
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vähenemist. energiatõhususe suurendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) EBRD ülesannete hulka kuulub 
tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamise 
programmide jaoks eraldatud avalike 
vahendite haldamine ning nende 
programmide finantsjuhtimise järelevalve, 
et optimeerida avalike vahendite kasutust. 
Peale selle täidab EBRD eelarvelisi 
ülesandeid, mille komisjon on talle 
usaldanud kooskõlas finantsmääruse artikli 
53d sätetega.

(10) EBRD ülesannete hulka kuulub 
ühinemisega seotud sulgemislepingutes 
sätestatud tuumaelektrijaamade reaktorite 
tegevuse lõpetamise programmide jaoks 
eraldatud avalike vahendite haldamine. 
EBRD teostab nende programmide 
finantsjuhtimise järelevalvet, et 
optimeerida avalike vahendite kasutust. 
Peale selle täidab EBRD eelarvelisi 
ülesandeid, mille komisjon on talle 
usaldanud kooskõlas finantsmääruse artikli 
53d sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada võimalikult suur tõhusus, 
tuleks Kozloduy tuumaelektrijaama 
tegevuse lõpetamisel kasutada parimaid 
kättesaadavaid tehnilisi ekspertteadmisi 
ning nõuetekohaselt arvesse võtta 
suletavate reaktorite omadusi ja tehnilisi 
spetsifikatsioone.

(11) Et tagada võimalikult suur tõhusus, 
tuleks Kozloduy tuumaelektrijaama 
esimese kuni neljanda reaktori tegevuse 
lõpetamisel kasutada parimaid 
kättesaadavaid tehnilisi ekspertteadmisi 
ning nõuetekohaselt arvesse võtta suletud
reaktorite omadusi ja tehnilisi 
spetsifikatsioone.
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Or. en

Muudatusettepanek 27
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kozloduy tuumaelektrijaama tegevus 
lõpetatakse kooskõlas keskkonnaalaste 
õigusaktidega ja eeskätt nõukogu 27. juuni 
1985. aasta direktiiviga 85/337/EMÜ 
teatavate riiklike ja eraprojektide
keskkonnamõju hindamise kohta.

(12) Kozloduy tuumaelektrijaama esimese 
kuni neljanda reaktori tegevus lõpetatakse 
kooskõlas Bulgaaria õigusaktide sätete, 
litsentsilepingute ning keskkonnaalaste 
õigusaktidega ja eeskätt nõukogu 27. juuni 
1985. aasta direktiiviga 85/337/EMÜ 
teatavate riiklike ja eraprojektide 
keskkonnamõju hindamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Energeetikasektoris võetavaid 
leevendamismeetmeid, mis puudutavad 
energiatõhusust ja taastuvenergiat, peaks 
toetama Bulgaaria konkreetne riiklik 
strateegia.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe ja taastuvenergia sektoris on vaja pikaajalisi eesmärke, et tagada Euroopa 
toetuste tõhus ja tulemuslik kasutamine ning täita usaldusväärse finantsjuhtimise nõudeid. 
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Muudatusettepanek 29
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Eraldatud vahendite säästlikkuse, 
tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõtted on 
võimalik tagada varem rahastatud 
programmide hindamise ja 
tulemusauditite läbiviimise abil. 

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et projektidele aastatel 2007–2009 rahaliste vahendite eraldamisel on arvesse 
võetud finantsmääruses määratletud usaldusväärse finantsjuhtimise nõudeid. 

Muudatusettepanek 30
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
programm, millega määratakse kindlaks 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühenduse 
finantsabi andmiseks, mis on mõeldud 
Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni 
neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks ja 
nende sulgemise tagajärgedega 
tegelemiseks Bulgaarias (edaspidi 
„Kozloduy programm”).

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
programm, millega määratakse kindlaks 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühenduse 
finantsabi andmiseks, mis on mõeldud 
Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni 
neljanda reaktori tegevuse lõpetamise 
jätkamiseks ja nende sulgemise 
tagajärgedega tegelemiseks Bulgaarias 
(edaspidi „Kozloduy programm”).

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
programm, millega määratakse kindlaks 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühenduse 
finantsabi andmiseks, mis on mõeldud 
Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni 
neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks ja 
nende sulgemise tagajärgedega 
tegelemiseks Bulgaarias (edaspidi 
„Kozloduy programm”).

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
programm, millega määratakse kindlaks
üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühenduse 
finantsabi andmiseks, mis on mõeldud 
Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni 
neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks ja 
nende sulgemise tagajärgedega ja sellest 
põhjustatud kahjudega tegelemiseks 
Bulgaarias (edaspidi „Kozloduy 
programm”).

Or. en

Selgitus

Kozloduy programmi lepingu rakendamine peaks olema sujuv ja edukas protsess Bulgaaria 
Vabariigi majanduslikuks ja sotsiaalseks integreerimiseks Euroopa Liiduga. 

Muudatusettepanek 32
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
programm, millega määratakse kindlaks 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühenduse 
finantsabi andmiseks, mis on mõeldud 
Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni 
neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks ja 
nende sulgemise tagajärgedega 
tegelemiseks Bulgaarias (edaspidi 
„Kozloduy programm”).

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
programm, millega määratakse kindlaks 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühenduse 
finantsabi andmiseks, mis on mõeldud 
Kozloduy tuumaelektrijaama esimese kuni 
neljanda reaktori tegevuse lõpetamiseks ja 
nende varase sulgemise tagajärgedega 
tegelemiseks Bulgaarias (edaspidi 
„Kozloduy programm”).

Or. en
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Selgitus

Hüvitis oleks täiesti tarbetu, kui elektrijaamad jätkaksid tööd kavandatud kasutusaja lõpuni. 

Muudatusettepanek 33
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse toetust Kozloduy programmile 
antakse eeskätt eesmärgiga toetada 
meetmeid seoses Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisega, 
meetmeid keskkonna taastamiseks 
vastavalt ühenduse õigustikule ja meetmeid 
traditsioonilise tootmisvõimsuse 
ajakohastamiseks, et korvata Kozloduy 
tuumaelektrijaama nelja reaktori 
tootmisvõimsust, ning muid meetmeid, mis 
tulenevad kõnealuse elektrijaama
sulgemise ja tegevuse lõpetamise otsusest 
ning aitavad kaasa vajalikele 
ümberkorraldustele, keskkonna 
taastamisele ja energia tootmise, ülekande 
ja jaotuse ajakohastamisele ning 
energiavarustuse kindluse ja 
energiakasutuse tõhususe parandamisele 
Bulgaarias.

Ühenduse toetust Kozloduy programmile 
antakse eeskätt eesmärgiga toetada 
meetmeid seoses Kozloduy 
tuumaelektrijaama esimese kuni neljanda 
reaktori tegevuse lõpetamisega, meetmeid 
keskkonna taastamiseks vastavalt ühenduse 
õigustikule ja meetmeid traditsioonilise 
tootmisvõimsuse ajakohastamiseks, et 
korvata Kozloduy tuumaelektrijaama nelja 
reaktori tootmisvõimsust, ning muid 
meetmeid, mis tulenevad kõnealuste
reaktorite sulgemise ja tegevuse 
lõpetamise otsusest ning aitavad kaasa 
vajalikele ümberkorraldustele, keskkonna 
taastamisele ja energia tootmise, ülekande 
ja jaotuse ajakohastamisele ning 
energiavarustuse kindluse ja 
energiakasutuse tõhususe parandamisele ja 
taastuvenergia kasutamisele Bulgaarias.

Or. en

Selgitus

Eesmärgiks on selgitada, et tegevuse lõpetamine puudutab ainult esimest kuni neljandat 
reaktorit, mis suleti vastavalt ühinemislepingus võetud kohustustele. Samuti on eesmärgiks 
ergutada taastuvenergia kasutamist, millega saaks reaktorite sulgemist osaliselt korvata. 
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Muudatusettepanek 34
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse toetust Kozloduy programmile 
antakse eeskätt eesmärgiga toetada 
meetmeid seoses Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisega,
meetmeid keskkonna taastamiseks 
vastavalt ühenduse õigustikule ja meetmeid 
traditsioonilise tootmisvõimsuse 
ajakohastamiseks, et korvata Kozloduy 
tuumaelektrijaama nelja reaktori 
tootmisvõimsust, ning muid meetmeid, mis 
tulenevad kõnealuse elektrijaama 
sulgemise ja tegevuse lõpetamise otsusest 
ning aitavad kaasa vajalikele 
ümberkorraldustele, keskkonna 
taastamisele ja energia tootmise, ülekande 
ja jaotuse ajakohastamisele ning 
energiavarustuse kindluse ja 
energiakasutuse tõhususe parandamisele 
Bulgaarias.

Ühenduse toetust Kozloduy programmile 
antakse peamiselt eesmärgiga toetada 
meetmeid seoses Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisega. 
Selle eesmärk on muu hulgas toetada
meetmeid keskkonna taastamiseks 
vastavalt ühenduse õigustikule ja meetmeid 
tootmisvõimsuse ajakohastamiseks, et 
korvata Kozloduy tuumaelektrijaama nelja 
reaktori tootmisvõimsust, ning muid 
meetmeid, mis tulenevad kõnealuse 
elektrijaama sulgemise ja tegevuse 
lõpetamise otsusest ning aitavad kaasa 
vajalikele ümberkorraldustele, keskkonna 
taastamisele ja energia tootmise, ülekande 
ja jaotuse ajakohastamisele ning 
energiavarustuse kindluse ja 
energiakasutuse tõhususe parandamisele 
Bulgaarias.

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse toetust Kozloduy programmile 
antakse eeskätt eesmärgiga toetada 
meetmeid seoses Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisega, 
meetmeid keskkonna taastamiseks 
vastavalt ühenduse õigustikule ja meetmeid 
traditsioonilise tootmisvõimsuse 
ajakohastamiseks, et korvata Kozloduy 

Ühenduse toetust Kozloduy programmile 
antakse eeskätt eesmärgiga toetada 
meetmeid seoses Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisega, 
meetmeid keskkonna taastamiseks 
vastavalt ühenduse õigustikule ja meetmeid 
traditsioonilise tootmisvõimsuse 
ajakohastamiseks, et korvata Kozloduy 
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tuumaelektrijaama nelja reaktori 
tootmisvõimsust, ning muid meetmeid, mis 
tulenevad kõnealuse elektrijaama 
sulgemise ja tegevuse lõpetamise otsusest 
ning aitavad kaasa vajalikele 
ümberkorraldustele, keskkonna 
taastamisele ja energia tootmise, ülekande 
ja jaotuse ajakohastamisele ning 
energiavarustuse kindluse ja 
energiakasutuse tõhususe parandamisele 
Bulgaarias.

tuumaelektrijaama nelja reaktori 
tootmisvõimsust, ning muid meetmeid, mis 
tulenevad kõnealuse elektrijaama 
sulgemise ja tegevuse lõpetamise otsusest 
ning aitavad kaasa vajalikele 
ümberkorraldustele, keskkonna 
taastamisele ja energia tootmise, ülekande 
ja jaotuse ajakohastamisele ning 
tugevdamisele ning energiavarustuse 
kindluse ja energiakasutuse tõhususe 
parandamisele ja nende taseme tõstmisele 
Bulgaarias.

Or. en

Selgitus

Kozloduy programmi lepingu rakendamine peaks olema sujuv ja edukas protsess Bulgaaria 
Vabariigi majanduslikuks ja sotsiaalseks integreerimiseks Euroopa Liiduga.

Muudatusettepanek 36
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eelarvepädev institutsioon kinnitab iga-
aastased assigneeringud finantsperspektiivi 
piires.

2. Eelarvepädev institutsioon kinnitab iga-
aastased assigneeringud finantsperspektiivi 
piires ja vastavalt tegevuse lõpetamisest 
tulenevatele nõuetele.

Or. en

Selgitus

Kozloduy programmi lepingu rakendamine peaks olema sujuv ja edukas protsess Bulgaaria 
Vabariigi majanduslikuks ja sotsiaalseks integreerimiseks Euroopa Liiduga.
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Muudatusettepanek 37
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kozloduy programmile määratud 
assigneeringute kogusumma võidakse
ajavahemikul 1. jaanuarist 2010 kuni 
31. detsembrini 2013 uuesti läbi vaadata, 
et võtta arvesse programmi rakendamise 
edusamme ning tagada, et vahendite 
kavandamine ja eraldamine põhineb 
tegelikel finantsvajadustel ja suutlikkusel 
toetust kasutada.

3. Kozloduy programmile määratud 
assigneeringute kogusumma vaadatakse
ajavahemikul 1. jaanuarist 2010 kuni 
31. detsembrini 2013 igal aastal läbi, et 
võtta arvesse programmi rakendamise
edusamme ning tagada, et vahendite 
kavandamine ja eraldamine põhineb 
tegelikel finantsvajadustel ja suutlikkusel 
toetust kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kozloduy programmi meetmed võetakse 
vastu artikli 8 lõikes 2 osutatud menetluse 
kohaselt.

2. Kozloduy programmi meetmed võetakse 
vastu artikli 8 lõikes 2 osutatud menetluse 
kohaselt. Meetmed vastavad Euroopa 
avalike hangete eeskirjadele. 
Hankelepingute sõlmimisel võetakse 
arvesse ühenduse eesõiguse kriteeriumit 
Euroopa ettevõtjate kasuks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 39
Vladimir Urutchev

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib teha audiitorkontrolle 
toetuse kasutamise kohta kas oma ametnike 
vahendusel või komisjoni valitud mis tahes 
muu kvalifitseeritud asutuse vahendusel. 
Neid kontrolle võidakse teha ühenduse ja 
EBRD vahelise ühenduse rahaliste 
vahendite Kozloduy tuumaelektrijaama 
tegevuse lõpetamise toetusfondile 
kättesaadavaks tegemist käsitleva 
kokkuleppe kogu kehtivuse ajal ja viie 
aasta jooksul alates viimase väljamakse 
kuupäevast. Vajaduse korral võib komisjon 
audiitorkontrollide tulemuste põhjal 
otsustada makstud summad tagasi nõuda.

1. Komisjon võib teha audiitorkontrolle 
toetuse kasutamise kohta kas oma ametnike 
vahendusel või komisjoni valitud mis tahes 
muu kvalifitseeritud asutuse vahendusel. 
Neid kontrolle võidakse teha ühenduse ja 
EBRD vahelise ühenduse rahaliste 
vahendite Kozloduy tuumaelektrijaama 
tegevuse lõpetamise toetusfondile 
kättesaadavaks tegemist käsitleva 
kokkuleppe kogu kehtivuse ajal ja viie 
aasta jooksul alates viimase väljamakse 
kuupäevast. Vajaduse korral võib komisjon 
audiitorkontrollide tulemuste põhjal 
otsustada makstud summad tagasi nõuda. 
Kõnealuseid audiitorkontrolle ja teisi 
hindamisi ei rahastata tegevuse 
lõpetamiseks antava abi eelarvest. 

Or. en

Muudatusettepanek 40
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib teha audiitorkontrolle 
toetuse kasutamise kohta kas oma ametnike 
vahendusel või komisjoni valitud mis tahes 
muu kvalifitseeritud asutuse vahendusel. 
Neid kontrolle võidakse teha ühenduse ja 
EBRD vahelise ühenduse rahaliste 
vahendite Kozloduy tuumaelektrijaama 
tegevuse lõpetamise toetusfondile 
kättesaadavaks tegemist käsitleva 
kokkuleppe kogu kehtivuse ajal ja viie 

1. Komisjon võib teha audiitorkontrolle 
toetuse kasutamise kohta kas oma ametnike 
vahendusel või komisjoni valitud mis tahes 
muu kvalifitseeritud asutuse vahendusel. 
Neid kontrolle võidakse teha ühenduse ja 
EBRD vahelise ühenduse rahaliste 
vahendite Kozloduy tuumaelektrijaama 
tegevuse lõpetamise toetusfondile 
kättesaadavaks tegemist käsitleva 
kokkuleppe kogu kehtivuse ajal kooskõlas 
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aasta jooksul alates viimase väljamakse 
kuupäevast. Vajaduse korral võib komisjon 
audiitorkontrollide tulemuste põhjal 
otsustada makstud summad tagasi nõuda.

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri 
ja Rahvusvahelise Energiaagentuuri 
eeskirjadega ja viie aasta jooksul alates 
viimase väljamakse kuupäevast. Vajaduse 
korral võib komisjon audiitorkontrollide 
tulemuste põhjal otsustada makstud 
summad tagasi nõuda.

Or. en

Selgitus

Kozloduy programmi lepingu rakendamine peaks olema sujuv ja edukas protsess Bulgaaria 
Vabariigi majanduslikuks ja sotsiaalseks integreerimiseks Euroopa Liiduga.

Muudatusettepanek 41
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrollikojal on samad õigused mis 
komisjonil, eelkõige juurdepääsuõigus.

Kontrollikojal ja Euroopa Parlamendil on 
samad õigused mis komisjonil, eelkõige 
juurdepääsuõigus.

Or. fr

Selgitus

Oleks kasulik, kui Euroopa Parlamendil oleks õigus kontrollida eelarve täitmist, kui 
haldamine toimub koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Muudatusettepanek 42
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
1. Enne rahastamislepingute 
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allkirjastamist EBRDga aastateks 2010–
2013 tagab komisjon Bulgaaria 
konkreetse riikliku strateegia koostamise 
energiatõhususe ja taastuvenergia 
sektoris ning hindab seda. 
Topeltrahastamise ärahoidmiseks 
energiatõhususe ja taastuvenergia 
sektoris hindab komisjon eelkõige, kas 
strateegia lühi- ja pikaajaliste eesmärkide 
rahastamine on juba kindlaks määratud 
Kozloduy tuumaelektrijaama tegevuse 
lõpetamise toetusfondi (KIDSF), 
struktuurifondide või teiste Euroopa, 
riiklike või rahvusvaheliste vahendite 
kaudu.
2. Euroopa Komisjon viib 2010. aastal 
läbi Kozloduy tuumaelektrijaama 
sulgemisega seotud PHARE programmi 
ja teiste 2009. aastani ELi poolt Kozloduy 
tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamise 
toetusfondi toetamise raames rahastatud 
ja EBRD juhitud projektide konkreetse 
järelhindamise.
3. Euroopa Kontrollikoda kutsutakse üles 
lisama oma 2010. aasta programmi ELi 
poolt Kozloduy tuumaelektrijaama 
tegevuse lõpetamise toetusfondile aastatel 
2007–2009 antud toetuse tulemusauditi 
läbiviimine.

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe ja taastuvenergia sektoris on vaja pikaajalisi eesmärke, et tagada Euroopa 
toetuste tõhus ja tulemuslik kasutamine ja täita usaldusväärse finantsjuhtimise nõudeid. 
Komisjon viib kõnealuse konkreetse hindamise läbi lõppenud projektide tugevate ja nõrkade 
külgede kindlakstegemiseks, et parandada rahaliste vahendite planeerimist koos EBRDga 
aastateks 2010–2013. Tuleb tagada, et projektidele aastatel 2007–2009 rahaliste vahendite 
eraldamisel on arvesse võetud finantsmääruses määratletud usaldusväärse finantsjuhtimise 
nõudeid.
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Muudatusettepanek 43
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab käesoleva määruse 
rakendamise ja esitab regulaarselt
aruandeid Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Ta teostab artikli 3 lõikes 3 
sätestatud vahepealse läbivaatamise.

Komisjon tagab käesoleva määruse 
rakendamise ja esitab igal aastal aruandeid 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Ta 
teostab artikli 3 lõikes 3 sätestatud 
läbivaatamised.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab käesoleva määruse 
rakendamise ja esitab regulaarselt 
aruandeid Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Ta teostab artikli 3 lõikes 3 
sätestatud vahepealse läbivaatamise.

Komisjon tagab käesoleva määruse 
rakendamise ja esitab rahaliste vahendite 
kasutamise ja läbiviidud tegevuse kohta 
regulaarselt aruandeid Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Ta teostab 
artikli 3 lõikes 3 sätestatud vahepealse 
läbivaatamise.

Or. en


