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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. on veendunud, et ELi eelarve kaudu 

rohelisse majandusse tehtavad 

lisainvesteeringud aitaksid luua rohkem 

töökohti kui praegune eelarve, seega 

võiksid niisugused investeeringud oluliselt 

toetada ELi majanduskasvu taastamist; 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. kutsub seetõttu komisjoni üles 

suunama ühtekuuluvuspoliitika kulutusi 

ümber selgematele prioriteetidele 

energiasäästu ja taastuvenergia, looduse 

ja bioloogilise mitmekesisuse ning 

roheliste infrastruktuuride valdkonnas; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 b. kutsub komisjoni üles tugevamalt 

toetama keskkonnameetmeid 

põllumajanduses, keskenduma 

infrastruktuuritoetuse andmisel 

jätkusuutlikule infrastruktuurile ja 

tähtsustama kogu eelarves üldisi 

keskkonnaalaseid ja kliimamuutustega 

seotud meetmeid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. tunneb heameelt kokkuleppe üle, mis 

saavutati ITERi lisakulude rahastamise 

osas 2011. aasta detsembris; nõuab 

tungivalt, et komisjon järgiks kõnealuses 

kokkuleppes esitatud ühiseid järeldusi täies 

ulatuses ning esitaks konkreetsed 

ettepanekud 360 miljoni euro suuruse 

summa eraldamiseks 2013. aasta 

eelarveprojektis, kasutades täielikult ära 

finantsmääruse ja 17. mai 2006. aasta 

institutsioonidevahelise kokkuleppe sätteid 

ning välistades mitmeaastase 

finantsraamistiku mis tahes täiendava 

läbivaatamise seoses ITERiga; kordab oma 

tugevat veendumust, et 360 miljoni euro 

suuruse summa tagamine 2013. aasta 

eelarves ei tohiks kõnealuse programmitöö 

perioodi viimasel aastal kahjustada ELi 

muu poliitika ja eelkõige nende meetmete 

edukat rakendamist, mis aitavad saavutada 

strateegia „Euroopa 2020” eesmärke, ning 

nõuab, et võimalikud ümberpaigutused ei 

tohi toimuda eelarveprioriteetide arvelt; 

rõhutab, et Euroopa Komisjon on oma 

finantsplaneeringus näinud rubriigi 1a 

varuna ette 47 miljonit eurot, mis osaliselt 

katab ITERi vajadusi; 

22. võtab teadmiseks kokkuleppe, mis 

saavutati ITERi lisakulude rahastamise 

osas 2011. aasta detsembris; nõuab 

tungivalt, et komisjon järgiks kõnealuses 

kokkuleppes esitatud ühiseid järeldusi täies 

ulatuses ning esitaks konkreetsed 

ettepanekud 360 miljoni euro suuruse 

summa eraldamiseks 2013. aasta 

eelarveprojektis, kasutades täielikult ära 

finantsmääruse ja 17. mai 2006. aasta 

institutsioonidevahelise kokkuleppe sätteid 

ning välistades mitmeaastase 

finantsraamistiku mis tahes täiendava 

läbivaatamise seoses ITERiga; kordab oma 

tugevat veendumust, et 360 miljoni euro 

suuruse summa tagamine 2013. aasta 

eelarves ei tohiks kõnealuse programmitöö 

perioodi viimasel aastal kahjustada ELi 

muu poliitika ja eelkõige nende meetmete 

edukat rakendamist, mis aitavad saavutada 

strateegia „Euroopa 2020” eesmärke; 

rõhutab, et Euroopa Komisjon on oma 

finantsplaneeringus näinud rubriigi 1a 

varuna ette 47 miljonit eurot, mis osaliselt 

katab ITERi vajadusi; 

Or. en 


