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Muudatusettepanek 1
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt Euroopa poolaasta
protsessi üle, mille eesmärk on tugevdada 
majanduse juhtimist; usub, et ELi 2020. 
aasta strateegia edukas rakendamine eeldab 
oluliste, kooskõlastatud ja asjakohaste 
rahaliste kohustuste võtmist nii ELi kui 
liikmesriikide tasandil strateegia 
prioriteetide täitmiseks, kusjuures 
igasugune asjakohaste ELi 
eelarveassigneeringute piiramine ohustaks 
strateegia täitmist;

1. on seisukohal, et Euroopa poolaasta
protsess peaks saama mõjusaks vahendiks 
majandus- ja fiskaalpoliitika tõhusamal 
koordineerimisel, mis ei peaks piirduma 
ainult liikmesriikide fiskaalprogrammide 
järelevalvega, vaid mille eesmärk peaks 
olema ka hinnata liikmesriikide eelarvete 
ühilduvust ELi 2020. aasta strateegia 
kohustuste ja eesmärkidega; usub, et ELi 
2020. aasta strateegia edukas rakendamine 
eeldab oluliste, kooskõlastatud ja 
asjakohaste rahaliste kohustuste võtmist nii 
ELi kui liikmesriikide tasandil strateegia 
prioriteetide täitmiseks, kusjuures 
igasugune asjakohaste ELi 
eelarveassigneeringute piiramine ohustaks 
strateegia täitmist;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Fiona Hall, Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt Euroopa poolaasta 
protsessi üle, mille eesmärk on tugevdada 
majanduse juhtimist; usub, et ELi 2020. 
aasta strateegia edukas rakendamine eeldab 
oluliste, kooskõlastatud ja asjakohaste 
rahaliste kohustuste võtmist nii ELi kui 
liikmesriikide tasandil strateegia 
prioriteetide täitmiseks, kusjuures 

1. väljendab heameelt Euroopa poolaasta 
protsessi üle, mille eesmärk on tugevdada 
majanduse juhtimist; usub, et ELi 2020. 
aasta strateegia edukas rakendamine eeldab 
oluliste, kooskõlastatud, läbipaistvate ja 
asjakohaste rahaliste kohustuste võtmist nii 
ELi kui liikmesriikide tasandil strateegia 
prioriteetide täitmiseks, kusjuures 
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igasugune asjakohaste ELi 
eelarveassigneeringute piiramine ohustaks 
strateegia täitmist;

igasugune asjakohaste ELi 
eelarveassigneeringute piiramine ohustaks 
strateegia täitmist;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Edit Herczog

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu sellele, et kiire 
internetiühenduse kasutuselevõtu 
kiirendamiseks ja kodumajapidamistel ja 
ettevõtetel ühtsest digitaalsest turust kasu 
saamise võimaldamiseks kooskõlas ELi 
2020. aasta digitaalse arengukava 
juhtalgatusega tuleks lairibaühenduse 
infrastruktuuri investeeringute ja 
infrastruktuuriprogrammide rahastamist 
paremini koordineerida, parandades 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil toimuvat planeerimist, ning EL 
peaks piirkondadega tihedamat koostööd 
tegema, et aidata neil nende eesmärkide 
saavutamiseks kasutada struktuurifonde 
ja maaelu arengu fonde;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Algirdas Saudargas

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tunneb heameelt 2012. aasta 
eelarveprojekti puudutavate komisjoni 
eesmärkide üle, mis on kooskõlas 
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Euroopa 2020. aasta strateegiaga; peab 
aga kahetsusväärseks, et mõned 
tunnustatud ELi prioriteedid, eelkõige 
energiapoliitika, on alarahastatud;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Fiona Hall, Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on mures selle pärast, et ELi eelarve 
poliitilised prioriteedid ja tegelikud 
assigneeringud, eelkõige energiapoliitika 
(mis moodustab ELi eelarvest ainult 
0,5%) osas, ei ühti;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Edit Herczog

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, kui tähtis osa on Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda 
raamprogrammi alla kuuluval 
riskijagamisrahastul ning 
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi alla kuuluval ettevõtluse 
ja uuendustegevuse programmil, mis on 
mudeliks uuenduslikele 
rahastamisvahenditele, mille abil 
koondatakse ELi eelarvevahendeid ja 
Euroopa Investeerimispanga rahalisi 
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vahendeid ettevõtluse edendamise 
toetamiseks ning ELi 2020. aasta 
juhtalgatuse „Innovaatiline liit” 
eesmärkide saavutamiseks; kutsub 
komisjoni üles neid vahendeid 
teadusuuringute, uuendustegevuse ja 
energia vallas tugevdama;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Algirdas Saudargas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu asjaolule, et teadus- ja
arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI)
tingimuste parandamine, eelkõige säästva 
energia prioriteetide, energia salvestamise 
tehnoloogiate, ressursside kasutamise 
tõhususe ning keskkonnasäästlike 
tehnoloogiate osas, on äärmiselt tähtis 
edu saavutamiseks ELi 2020. aasta 
strateegia eesmärkide täitmisel; nõuab 
mitte ainult eelarve suurendamist, vaid ka 
enamate jätkusuutlikkuse kriteeriumide 
kehtestamist ELi TAI programmide osas;

2. tuletab meelde, et teadus- ja
arendustegevusse ning innovatsiooni
(TAI) tehtud investeeringute puhul on 
tegemist pikaajaliste investeeringutega, 
mis on vajalikud Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkide saavutamiseks; 
juhib sellega seoses tähelepanu sellele, et 
TAI tingimusi on vaja parandada; on 
seisukohal, et EL peaks kulutusi tegema 
eelkõige ELi majanduskasvu ja 
konkurentsivõimet soodustavates 
valdkondades, näiteks innovatsioon ning 
teadus- ja arendustegevus; on veendunud, 
et teadus-, uuendus- ja arendustegevuse 
edenemine peab samal ajal aitama 
lahendada praeguseid ulatuslikke 
sotsiaalseid probleeme; tunneb heameelt 
komisjoni ettepaneku üle suurendada ELi
TAI programmide eelarvet; rõhutab, et 
enne jätkusuutlikkuse kriteeriumi 
kasutuselevõtmist projektide 
valikumenetluses on vaja põhjalikku 
analüüsi;

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Edit Herczog

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu asjaolule, et teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) 
tingimuste parandamine, eelkõige säästva 
energia prioriteetide, energia salvestamise 
tehnoloogiate, ressursside kasutamise 
tõhususe ning keskkonnasäästlike 
tehnoloogiate osas, on äärmiselt tähtis edu 
saavutamiseks ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkide täitmisel; nõuab mitte ainult 
eelarve suurendamist, vaid ka enamate 
jätkusuutlikkuse kriteeriumide kehtestamist 
ELi TAI programmide osas;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) 
tingimuste parandamine, eelkõige säästva 
energia prioriteetide, energia salvestamise 
tehnoloogiate, ressursside kasutamise 
tõhususe ning keskkonnasäästlike 
tehnoloogiate osas, on äärmiselt tähtis edu 
saavutamiseks ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkide täitmisel; nõuab mitte ainult 
eelarve suurendamist, vaid ka enamate 
jätkusuutlikkuse kriteeriumide kehtestamist 
ELi TAI programmide osas; rõhutab, et 
kuigi finantsplaneeringus on 
üleeuroopalise energiavõrgu programmile 
2007.−2013. aastaks ette nähtud oluliselt 
suurem eelarve kui esialgu kavandatud, 
on 22 miljoni euro suurune kavandatud 
summa lahendamist vajavaid probleeme 
arvestades ja üleeuroopalise 
transpordivõrgu programmiga võrreldes 
siiski väga piiratud;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu asjaolule, et teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) 
tingimuste parandamine, eelkõige säästva 
energia prioriteetide, energia salvestamise 
tehnoloogiate, ressursside kasutamise 
tõhususe ning keskkonnasäästlike 

2. juhib tähelepanu asjaolule, et teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) 
tingimuste parandamine, eelkõige säästva 
energia prioriteetide, energia salvestamise 
tehnoloogiate, ressursside kasutamise 
tõhususe ning keskkonnasäästlike 
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tehnoloogiate osas, on äärmiselt tähtis edu 
saavutamiseks ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkide täitmisel; nõuab mitte ainult 
eelarve suurendamist, vaid ka enamate 
jätkusuutlikkuse kriteeriumide kehtestamist 
ELi TAI programmide osas;

tehnoloogiate osas, on äärmiselt tähtis edu 
saavutamiseks ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkide täitmisel; nõuab mitte ainult 
eelarve suurendamist, vaid ka enamate 
jätkusuutlikkuse kriteeriumide kehtestamist 
ELi TAI programmide osas kooskõlas ELi 
energia- ja kliimaeesmärkidega ning 
fossiilkütuste toetuste järkjärguliseks 
kaotamiseks ning sellega seoses 
vananenud tehnoloogiate kasutuselt 
kõrvaldamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Fiona Hall, Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu asjaolule, et teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) 
tingimuste parandamine, eelkõige säästva 
energia prioriteetide, energia salvestamise 
tehnoloogiate, ressursside kasutamise 
tõhususe ning keskkonnasäästlike 
tehnoloogiate osas, on äärmiselt tähtis edu 
saavutamiseks ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkide täitmisel; nõuab mitte ainult
eelarve suurendamist, vaid ka enamate 
jätkusuutlikkuse kriteeriumide kehtestamist 
ELi TAI programmide osas;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) 
tingimuste parandamine, eelkõige säästva 
energia prioriteetide, energiatõhususe ja
energia salvestamise tehnoloogiate, 
ressursside kasutamise tõhususe ning 
keskkonnasäästlike tehnoloogiate osas, on 
äärmiselt tähtis edu saavutamiseks ELi 
2020. aasta strateegia eesmärkide täitmisel;
nõuab mitte ainult eelarvevahendite 
eraldamist, vaid ka enamate 
jätkusuutlikkuse kriteeriumide kehtestamist 
ELi TAI programmide osas; nõuab 
eelkõige energiatehnoloogia strateegilise 
kava rakendamist, mida nõuti ka Euroopa 
Ülemkogu 4. veebruari 2011. aasta 
järeldustes;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Lena Kolarska-Bobińska
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu asjaolule, et teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) 
tingimuste parandamine, eelkõige säästva 
energia prioriteetide, energia salvestamise 
tehnoloogiate, ressursside kasutamise 
tõhususe ning keskkonnasäästlike 
tehnoloogiate osas, on äärmiselt tähtis edu 
saavutamiseks ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkide täitmisel; nõuab mitte ainult 
eelarve suurendamist, vaid ka enamate 
jätkusuutlikkuse kriteeriumide 
kehtestamist ELi TAI programmide osas;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) 
tingimuste parandamine, eelkõige säästva 
energia prioriteetide, energia salvestamise 
tehnoloogiate ja ressursside kasutamise 
tõhususe osas, on äärmiselt tähtis edu 
saavutamiseks ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkide täitmisel; nõuab mitte ainult 
eelarve suurendamist, vaid ka ELi TAI
programmides säästva energia 
osatähtsuse suurendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu asjaolule, et teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) 
tingimuste parandamine, eelkõige säästva 
energia prioriteetide, energia salvestamise 
tehnoloogiate, ressursside kasutamise 
tõhususe ning keskkonnasäästlike 
tehnoloogiate osas, on äärmiselt tähtis edu 
saavutamiseks ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkide täitmisel; nõuab mitte ainult 
eelarve suurendamist, vaid ka enamate 
jätkusuutlikkuse kriteeriumide kehtestamist 
ELi TAI programmide osas;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) 
tingimuste parandamine, eelkõige
taastuvenergia ja säästva energia 
prioriteetide, energia salvestamise 
tehnoloogiate, ressursside kasutamise 
tõhususe ning keskkonnasäästlike 
tehnoloogiate osas, on äärmiselt tähtis edu 
saavutamiseks ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkide täitmisel; nõuab mitte ainult 
eelarve suurendamist, vaid ka enamate 
jätkusuutlikkuse kriteeriumide kehtestamist 
ELi TAI programmide osas;

Or. lt
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Muudatusettepanek 13
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. juhib tähelepanu sellele, et ei EL ega 
liikmesriigid ei ole teinud piisavalt 
investeeringuid CO2 heidete 
vähendamiseks ning hoonetes ja 
transpordisektoris energiatõhususe 
suurendamiseks; kutsub komisjoni üles 
võtma koos liikmesriikidega meetmeid 
hoonete ning linnade keskküttesüsteemide 
ja jahutusvõrkude energiatõhususe 
suurendamiseks ning eraldama 2012. 
aastal rohkem vahendeid, pidades silmas 
ka mitmeaastase finantsraamistiku 
läbivaatamist;  

Or. ro

Muudatusettepanek 14
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et 
2012. aasta eelarves on energiapoliitika 
valdkonna jaoks kavandatud 
assigneeringud tegelikult väiksemad ning 
et säästva energia prioriteetide toetamine 
hõlmab TAI programmidest väga väikse 
osa (poliitikavaldkondade hulgas väikseim 
osa seitsmenda raamprogrammi 
koostööosast);

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
seoses transpordisektoris tekkivate 
saasteainete heitkoguste vähendamisega 
üles seadma esmatähtsale kohale 
investeeringud sellise üleeuroopalise 
aruka elektrivõrgu arendamisse, mida on 
võimalik toita kohalikul ja piirkondlikul 
tasandil taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energiaga ning mis võib aidata 
kaasa elektriautode kasutamiseks vajaliku 
infrastruktuuri arendamisele;

Or. ro

Muudatusettepanek 16
Fiona Hall, Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. ei poolda ettepanekut eraldada 
Euroopa Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendast 
raamprogrammist vahendeid ITERi 
projektile; tuletab meelde, et ELi 2020. 
aasta strateegia eesmärkide 
saavutamiseks tuleb tingimata 
keskenduda lähemas tulevikus või juba 
praegu kättesaadavatele tehnoloogiatele 
ja mitte sellistele pikaajalistele 
projektidele nagu ITER;

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab Erasmuse programmi 
tähtsust noorte ettevõtjate jaoks ning 
kutsub komisjoni üles tagama sellele 
2012. aastaks piisavad vahendid 
toetusesaajate arvu kahekordistamiseks; 

Or. ro

Muudatusettepanek 18
Algirdas Saudargas

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. peab kahetsusväärseks, et 2012. aasta 
eelarveprojektis ei ole Euroopa 
energiatehnoloogia strateegilise kava 
tehnoloogiatele ette nähtud 
assigneeringuid otse mõnelt olemasolevalt 
eelarverealt;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. kutsub komisjon üles tagama koos 
liikmesriikidega selliste projektide 
rahastamise, mis aitavad saavutada 
digitaalarengu tegevuskava kohast 
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eesmärki tagada 2013. aastaks 
lairibaühenduse 100%-line katvus;

Or. ro

Muudatusettepanek 20
Fiona Hall

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. peab kahetsusväärseks, et 
eelarveprojektis on üleeuroopalise 
energiavõrgu juba niigi väikseid 
vahendeid veel 12,5% vähendatud, ning 
nõuab, et sellele olulisele ELi 
programmile eraldataks täiendavaid 
vahendeid;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. kutsub komisjoni üles tagama 
rakenduslikule teadus- ja 
arendustegevusele 2012. aastal piisavad 
rahalised vahendid seoses konkreetsete 
ülemaailmse 
satelliitnavigatsioonisüsteemi teenuste ja 
rakendustega; 

Or. ro
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Muudatusettepanek 22
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab Euroopa väikeettevõtlusalgatuse
„Small Business Act” rakendamise 
jätkamist ja VKE-dega seotud poliitiliste 
meetmete võtmist, mis hõlmavad 
kättesaadavuse parandamist ja 
eriprogrammide ning uuenduslike 
finantsmehhanismide väljatöötamist; nõuab
kõrgema staatuse andmist ühele VKE-de 
juhtprogrammile – konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammile;

4. nõuab Euroopa väikeettevõtlusalgatuse
„Small Business Act” rakendamise 
jätkamist ja VKE-dega seotud poliitiliste 
meetmete võtmist, mis hõlmavad 
kättesaadavuse parandamist ja 
eriprogrammide ning uuenduslike 
finantsmehhanismide väljatöötamist; nõuab
konkurentsivõime ja uuendustegevuse
raamprogrammi − VKE-de 
juhtprogrammi − alla kuuluvate 
konkreetsete programmide olulist 
tugevdamist ja nende rakendamise eest 
vastutava rakendusameti 
(Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse 
Täitevasutus) täielikku toetamist;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Zigmantas Balčytis

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab Euroopa väikeettevõtlusalgatuse
„Small Business Act” rakendamise 
jätkamist ja VKE-dega seotud poliitiliste 
meetmete võtmist, mis hõlmavad
kättesaadavuse parandamist ja 
eriprogrammide ning uuenduslike 
finantsmehhanismide väljatöötamist; nõuab 
kõrgema staatuse andmist ühele VKE-de 
juhtprogrammile – konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammile;

4. nõuab Euroopa väikeettevõtlusalgatuse
„Small Business Act” täielikku 
rakendamist ja VKE-dega seotud 
poliitiliste meetmete võtmist, mis 
hõlmavad VKE-de parema juurdepääsu 
tagamist rahastamisvahenditele, VKE-de 
osaluse suurendamist avalike hangete 
lepingutes ja eriprogrammide ning 
uuenduslike finantsmehhanismide 
väljatöötamist; nõuab kõrgema staatuse 
andmist ühele VKE-de juhtprogrammile –
konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
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raamprogrammile;

Or. lt

Muudatusettepanek 24
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. toetab projektivõlakirjade 
emiteerimise ideed, et rahastada ELi 
2020. aasta strateegia tegevuskava raames 
Euroopa suuri infrastruktuuriga seotud 
vajadusi ja struktuuriprojekte, eeldatavaid 
uusi ELi strateegiaid, nagu uus 
energiainfrastruktuuri arengustrateegia, 
ja muid ulatuslikke projekte; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et 
Euroopa projektivõlakirjade mehhanism 
kehtestataks võimalikult kiiresti, st enne 
2014. aastat, mis on sihiks seatud 
komisjoni asjaomases 
konsultatsioonidokumendis;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Edit Herczog

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et Euroopa 
energiainfrastruktuuri investeerimine 
teenib ELi 2020. aasta strateegia 
ressursitõhusa Euroopa juhtalgatuse 
parimaid eesmärke ning et Euroopa 
energiatehnoloogia strateegiline kava on 
ELi energia- ja kliimapoliitika 
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tehnoloogiline sammas; nõuab seetõttu 
tungivalt, et viivitamata alustataks selliste 
uuenduslike ja säästva energia 
tehnoloogiate arendamise pikaajalist 
rahastamist;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. usub, et selged eesmärgid säästvas 
energiapoliitikas ning energiatõhususes ja 
ressursside kasutamise poliitikas võivad 
anda Euroopa majandusele tervikuna 
kulutõhusaid eeliseid; nõuab ELi ja 
liikmesriikide avalike ning erasektori 
ressursside eraldamist nendesse 
esmatähtsatesse valdkondadesse 
tehtavateks investeeringuteks;

5. usub, et selged eesmärgid säästvas 
energiapoliitikas ning energiatõhususes ja 
ressursside kasutamise poliitikas võivad 
anda Euroopa majandusele tervikuna 
kulutõhusaid eeliseid; nõuab ELi ja 
liikmesriikide avalike ning erasektori 
ressursside eraldamist nendesse 
esmatähtsatesse valdkondadesse 
tehtavateks investeeringuteks; tunneb 
sellega seoses heameelt energia 
maksustamise direktiivi läbivaatamise üle, 
sest see direktiiv või anda taastuvatele 
energiaallikatele üleminekul olulist 
lisatulu ja pakkuda ulatuslikke stiimuleid;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Algirdas Saudargas

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. usub, et selged eesmärgid säästvas 
energiapoliitikas ning energiatõhususes ja 
ressursside kasutamise poliitikas võivad 

5. usub, et säästva energiapoliitika ning 
energiatõhususes ja ressursside kasutamise
poliitika selged eesmärgid ja piisav 
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anda Euroopa majandusele tervikuna 
kulutõhusaid eeliseid; nõuab ELi ja 
liikmesriikide avalike ning erasektori 
ressursside eraldamist nendesse 
esmatähtsatesse valdkondadesse 
tehtavateks investeeringuteks;

rahastamine võivad anda Euroopa 
majandusele tervikuna kulutõhusaid 
eeliseid; nõuab ELi ja liikmesriikide 
avalike ning erasektori ressursside 
eraldamist nendesse esmatähtsatesse 
valdkondadesse tehtavateks 
investeeringuteks;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Fiona Hall, Lena Ek

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. usub, et selged eesmärgid säästvas 
energiapoliitikas ning energiatõhususes ja 
ressursside kasutamise poliitikas võivad 
anda Euroopa majandusele tervikuna 
kulutõhusaid eeliseid; nõuab ELi ja 
liikmesriikide avalike ning erasektori 
ressursside eraldamist nendesse 
esmatähtsatesse valdkondadesse 
tehtavateks investeeringuteks;

5. usub, et selged ja kaugeleulatuvad
eesmärgid säästvas energiapoliitikas ning 
energiatõhususes ja ressursside kasutamise 
poliitikas võivad anda Euroopa 
majandusele tervikuna kulutõhusaid 
eeliseid; nõuab ELi ja liikmesriikide 
avalike ning erasektori ressursside 
eraldamist nendesse esmatähtsatesse 
valdkondadesse tehtavateks 
investeeringuteks;

Or. en

Muudatusettepanek 29 
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tunneb energiaturu terviklikkuse ja 
läbipaistvuse määruse vastuvõtmise ja 
koostööameti suurenenud kohustustega 
seoses heameelt selle üle, et 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
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Asutuste Koostööameti eelarvet on kavas 
suurendada; ei poolda aga seda, et
vahendeid suurendatakse üleeuroopaliste 
energiavõrkude ja Euroopa aruka 
energiakasutuse programmi vahendite 
ümberpaigutamise teel, ning nõuab, et 
ELi energiainfrastruktuuri võrgustike ja 
tehnoloogia, eelkõige arukate võrkude ja 
Euroopa supervõrgu arendamiseks 
eraldataks rohkem assigneeringuid;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Edit Herczog

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tuletab meelde, et Euratomiga seotud 
summad 2012. aastaks on 
finantsplaneeringus kõigest esialgsed; 
rõhutab seetõttu, et tuumaohutuse ja -
julgeoleku projektide jaoks tuleb kindlaks 
määrata ELi assigneeringud, millest peab 
piisama kõigis ELi tuumarajatistes 
toimuvate stressitestide kulude katmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Algirdas Saudargas

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tuletab meelde, kui oluline on 
integreeritud ELi energiainfrastruktuur 
energiajulgeoleku ja ühtse ELi 
energiaturu jaoks; rõhutab, et juba niigi 
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väikseid üleeuroopalistele 
energiavõrkudele eraldatud vahendeid 
eelarveprojektis ei tohi vähendada, vaid 
neid tuleb suurendada; 

Or. en

Muudatusettepanek 32
Edit Herczog

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toonitab, et kõigi mahukate projektide 
puhul tuleb tagada nõuetekohane 
juhtimine, täpne planeerimine, 
usaldusväärne finantsjuhtimine, selged 
piirid ELi osalemisele ja eraldi 
eelarverida, enne kui eraldatakse 
täiendavaid rahalisi vahendeid; rõhutab, 
et ELi eraldised sellisteks projektideks ei 
tohiks tulla rahaliste vahendite 
ümberpaigutamisest muudest ELi teadus-
ja arendustegevuse programmidest, ning 
et kõik tekkivad täiendavad kulud tuleb 
katta liikmesriikidel või erasektori 
sidusrühmadel; toonitab Galileoga seoses, 
et kulusid peaksid aitama katta ka avaliku 
reguleeritud teenuse ning 
kaubandusteenuse kasutajad.

6. rõhutab, et erakorraliste lahendustega 
seatakse tõenäoliselt ohtu ELi
suuremahuliste strateegiliste projektide 
tulemuslikkus ja nende lisandväärtus 
ning vähendatakse nendega seotud 
poliitilist impulssi; selle asemel tuleb 
eelarves leida pikaajalised lahendused ja 
jätkusuutlikud rahastamisvõimalused, mis 
ei vähenda selliste rahaliste vahendite 
tähtsust, mis on eraldatud 
teadustegevusele teistes valdkondades, ja 
mis kujutavad endast ELi tasandi rahalisi 
vahendeid, täites nende programmide 
tehnilised nõuded ja pidades kinni 
ajakavast, mis tagab nende elujõulisuse;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Algirdas Saudargas

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toonitab, et kõigi mahukate projektide 6. toonitab, et kõigi mahukate projektide 
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puhul tuleb tagada nõuetekohane 
juhtimine, täpne planeerimine, 
usaldusväärne finantsjuhtimine, selged 
piirid ELi osalemisele ja eraldi 
eelarverida, enne kui eraldatakse 
täiendavaid rahalisi vahendeid; rõhutab, et 
ELi eraldised sellisteks projektideks ei 
tohiks tulla rahaliste vahendite 
ümberpaigutamisest muudest ELi teadus-
ja arendustegevuse programmidest, ning et
kõik tekkivad täiendavad kulud tuleb katta 
liikmesriikidel või erasektori 
sidusrühmadel; toonitab Galileoga seoses, 
et kulusid peaksid aitama katta ka avaliku 
reguleeritud teenuse ning 
kaubandusteenuse kasutajad.

puhul tuleb tagada nõuetekohane 
juhtimine, täpne planeerimine, 
usaldusväärne finantsjuhtimine, selged 
piirid ELi osalemisele, enne kui 
eraldatakse täiendavaid rahalisi vahendeid;
rõhutab, et ELi eraldised sellisteks 
projektideks ei tohiks tulla rahaliste 
vahendite ümberpaigutamisest muudest 
ELi teadus- ja arendustegevuse 
programmidest, ning et kõiki tekkivaid 
täiendavaid kulusid tuleb täielikult 
põhjendada;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Norbert Glante

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toonitab, et kõigi mahukate projektide 
puhul tuleb tagada nõuetekohane 
juhtimine, täpne planeerimine, 
usaldusväärne finantsjuhtimine, selged 
piirid ELi osalemisele ja eraldi eelarverida, 
enne kui eraldatakse täiendavaid rahalisi 
vahendeid; rõhutab, et ELi eraldised 
sellisteks projektideks ei tohiks tulla 
rahaliste vahendite ümberpaigutamisest 
muudest ELi teadus- ja arendustegevuse 
programmidest, ning et kõik tekkivad 
täiendavad kulud tuleb katta liikmesriikidel 
või erasektori sidusrühmadel; toonitab
Galileoga seoses, et kulusid peaksid 
aitama katta ka avaliku reguleeritud 
teenuse ning kaubandusteenuse kasutajad.

6. toonitab, et kõigi mahukate projektide 
puhul tuleb tagada nõuetekohane 
juhtimine, täpne planeerimine, 
usaldusväärne finantsjuhtimine, selged 
piirid ELi osalemisele ja eraldi eelarverida, 
enne kui eraldatakse täiendavaid rahalisi 
vahendeid; rõhutab, et ELi eraldised 
sellisteks projektideks ei tohiks tulla 
rahaliste vahendite ümberpaigutamisest 
muudest ELi teadus- ja arendustegevuse 
programmidest, ning et kõik tekkivad 
täiendavad kulud tuleb katta liikmesriikidel 
või erasektori sidusrühmadel; kutsub 
komisjoni seoses Galileoga üles 
analüüsima, millises ulatuses on võimalik
kulusid katta avaliku reguleeritud teenuse 
ning kaubandusteenuse tulevastest 
tuludest.
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Or. de

Muudatusettepanek 35
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. toonitab, et kõigi mahukate projektide 
puhul tuleb tagada nõuetekohane 
juhtimine, täpne planeerimine, 
usaldusväärne finantsjuhtimine, selged 
piirid ELi osalemisele ja eraldi eelarverida, 
enne kui eraldatakse täiendavaid rahalisi 
vahendeid; rõhutab, et ELi eraldised 
sellisteks projektideks ei tohiks tulla 
rahaliste vahendite ümberpaigutamisest 
muudest ELi teadus- ja arendustegevuse 
programmidest, ning et kõik tekkivad 
täiendavad kulud tuleb katta liikmesriikidel 
või erasektori sidusrühmadel; toonitab 
Galileoga seoses, et kulusid peaksid aitama 
katta ka avaliku reguleeritud teenuse ning 
kaubandusteenuse kasutajad.

6. toonitab, et kõigi mahukate projektide 
puhul tuleb tagada nõuetekohane 
juhtimine, täpne planeerimine, 
usaldusväärne finantsjuhtimine, selged 
piirid ELi osalemisele ja eraldi eelarverida, 
enne kui eraldatakse täiendavaid rahalisi 
vahendeid; rõhutab, et ELi eraldised 
sellisteks projektideks ei tohiks tulla 
rahaliste vahendite ümberpaigutamisest 
muudest ELi teadus- ja arendustegevuse 
programmidest, ning lükkab seega tagasi 
komisjoni ettepaneku paigutada 
seitsmendale raamprogrammil eraldatud 
eelarvevahendid ITERi projektile ümber; 
on seisukohal, et kõik tekkivad täiendavad
suuremahuliste projektide kulud tuleb 
katta liikmesriikidel või erasektori 
sidusrühmadel; toonitab Galileoga seoses, 
et kulusid peaksid aitama katta ka avaliku 
reguleeritud teenuse ning 
kaubandusteenuse kasutajad.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Edit Herczog

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et Galileo ja Maa seire 
Euroopa programm on Euroopa 2020. 
aasta strateegia tööstuse juhtalgatuse 
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lahutamatud osad, sest nende eesmärk on 
viia EL satelliitnavigatsiooni kasutamise 
uudsete viiside väljatöötamise, järgneval 
turul majandustegevuse edendamise ja 
teadmiste loomise teel esirinda; rõhutab 
sellega seoses, et Galileo täieliku 
tegevusvõimsuse saavutamise ja 
ülemaailmsel 
satelliitnavigatsioonisüsteemil põhinevate 
toodete ja teenuste arendamise 
hõlbustamiseks tuleb võtta asjakohaseid 
finantsmeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Reinhard Bütikofer

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. palub piirata Euratomi 
raamprogrammi eelarvet praeguses 
mitmeaastases (2007−2013) 
finantsraamistikus kokku lepitud tasemele 
ning piirata selle kohaldusala 
tuumarajatiste dekomisjoneerimise 
toetamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Edit Herczog

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. on vastu Euroopa Ühenduse 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendast 
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raamprogrammist vahendite kavandatud 
ümberpaigutamisele ITERi programmi 
ning teeb ettepaneku rahastada 750 
miljonit eurot (mis on osa projektile 2012. 
aastaks ettenähtud puuduvast 1,3 
miljardist eurost) olemasolevatest 
varudest ja mitte seitsmendast 
raamprogrammist.

Or. en


