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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. arvestades, et 2017. aasta eelarvet 

mõjutavad sise- ja välisjulgeolekualased 

katsumused, mis võivad avalduda 

terrorismiohuna või ekstremismina, ning 

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 

ala kindlustamisele suunatud liidu ja 

liikmesriikide ühise tegevuskava 

rakendamine; rõhutab sellega seoses 

selliste ELi eelarvevahendite nagu 

Sisejulgeolekufondi tähtsust, et lahendada 

kõige olulisemad probleemid ja tugevdada 

piiriülest operatiivkoostööd; 

9. arvestades, et 2017. aasta eelarvet 

mõjutavad sise- ja välisjulgeolekualased 

katsumused, mis võivad avalduda 

terrorismiohuna või ekstremismina, ning 

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva 

ala kindlustamisele suunatud liidu ja 

liikmesriikide ühise tegevuskava 

rakendamine; rõhutab sellega seoses 

selliste ELi eelarvevahendite nagu 

Sisejulgeolekufondi tähtsust, et lahendada 

kõige olulisemad probleemid, muu hulgas 

ennetavate meetmete ja piiriülese 

operatiivkoostöö tugevdamise kaudu; 

Or. en 
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29. kinnitab oma toetust rahvusvahelisele 

uurimis- ja tehnikaprogrammile ITER 

ning võtab endale kohustuse tagada selle 

asjakohane rahastamine; tunneb siiski 

muret, et seoses selle programmiga võivad 

tekkida uued viivitused ja lisakulud, 

samuti sellega seotud võimaliku mõju 

pärast liidu eelarvele; peab seetõttu 

kahetsusväärseks, et Euroopa Parlament 

ei saanud hinnata ITERi 2016. aasta 

assigneeringute taset ajakohastatud 

maksekava ja ajakava seisukohast; ootab, 

et läbivaadatud kava võetaks arvesse 

2017. aasta eelarve projekti koostamisel; 

nõuab nõuetekohase 

aruandlusmehhanismi loomist, et saada 

selge ülevaade sellele rahvusvahelisele 

projektile eraldatavate rahaliste vahendite 

summa kohta ja hinnata vahendite 

kasutamise tõhusust; 

29. võttes arvesse asjaolu, et pärast aastaid 

kestnud tuumasünteesi alaseid uuringuid 

on vaja sisestada rohkem energiat kui 

toodetakse ning miljardeid eurosid on 

raisatud ja raisatakse, nõuab 

väljumisstrateegiat uurimis- ja 

tehnikaprogrammist ITER, millega 

vabastataks märkimisväärne hulk 

ressursse energiatõhususe arendamiseks 
ja taastuvate energiaallikate alasteks 

teadusuuringuteks; 

Or. en 



 

AM\1088424ET.doc  PE579.732v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.3.2016 A8-0036/3 

Muudatusettepanek  3 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0036/2016 

Jens Geier 

2017. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu 

2016/2004(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 29 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

29. kinnitab oma toetust rahvusvahelisele 

uurimis- ja tehnikaprogrammile ITER ning 

võtab endale kohustuse tagada selle 

asjakohane rahastamine; tunneb siiski 

muret, et seoses selle programmiga võivad 

tekkida uued viivitused ja lisakulud, samuti 

sellega seotud võimaliku mõju pärast liidu 

eelarvele; peab seetõttu kahetsusväärseks, 

et Euroopa Parlament ei saanud hinnata 

ITERi 2016. aasta assigneeringute taset 

ajakohastatud maksekava ja ajakava 

seisukohast; ootab, et läbivaadatud kava 

võetaks arvesse 2017. aasta eelarve 

projekti koostamisel; nõuab nõuetekohase 

aruandlusmehhanismi loomist, et saada 

selge ülevaade sellele rahvusvahelisele 

projektile eraldatavate rahaliste vahendite 

summa kohta ja hinnata vahendite 

kasutamise tõhusust; 

29. kinnitab oma toetust rahvusvahelisele 

uurimis- ja tehnikaprogrammile ITER ning 

võtab endale kohustuse tagada selle 

asjakohane rahastamine; tunneb siiski 

muret, et seoses selle programmiga võivad 

tekkida uued viivitused ja lisakulud, samuti 

sellega seotud võimaliku mõju pärast liidu 

eelarvele; võtab teadmiseks asjaolu, et 

komisjon lükkas tagasi ITERi uue 

tegevuskava, kuna ei pidanud seda ei 

„küpseks“ ega „selgeks“; taunib asjaolu, 

et kava ei avaldatud ei avalikkusele ega 

Euroopa Parlamendile; nõuab 

nõuetekohase aruandlusmehhanismi 

loomist, et saada selge ülevaade sellele 

rahvusvahelisele projektile eraldatavate 

rahaliste vahendite summa kohta ja hinnata 

vahendite kasutamise tõhusust; on 

veendunud, pidades silmas selgeid 

puudujääke juhtimises, et ei tohiks 

kõrvale jätta võimalust paigutada ITERi 

assigneeringud reservi seniks, kuni 

suudetakse tagada usaldusväärne 

juhtimine; 

Or. en 
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29. kinnitab oma toetust rahvusvahelisele 

uurimis- ja tehnikaprogrammile ITER 

ning võtab endale kohustuse tagada selle 

asjakohane rahastamine; tunneb siiski 

muret, et seoses selle programmiga võivad 

tekkida uued viivitused ja lisakulud, samuti 

sellega seotud võimaliku mõju pärast liidu 

eelarvele; peab seetõttu kahetsusväärseks, 

et Euroopa Parlament ei saanud hinnata 

ITERi 2016. aasta assigneeringute taset 

ajakohastatud maksekava ja ajakava 

seisukohast; ootab, et läbivaadatud kava 

võetaks arvesse 2017. aasta eelarve 

projekti koostamisel; nõuab nõuetekohase 

aruandlusmehhanismi loomist, et saada 

selge ülevaade sellele rahvusvahelisele 

projektile eraldatavate rahaliste vahendite 

summa kohta ja hinnata vahendite 

kasutamise tõhusust; 

29. tunneb muret, et ITERi programmiga 

seoses võivad tekkida uued viivitused ja 

lisakulud, samuti sellega seotud võimaliku 

mõju pärast liidu eelarvele; võtab 

teadmiseks asjaolu, et komisjon lükkas 

tagasi ITERi uue tegevuskava, kuna ei 

pidanud seda ei „küpseks“ ega „selgeks“; 

taunib asjaolu, et kava ei avaldatud ei 

avalikkusele ega Euroopa Parlamendile; 
nõuab nõuetekohase aruandlusmehhanismi 

loomist, et saada selge ülevaade sellele 

rahvusvahelisele projektile eraldatavate 

rahaliste vahendite summa kohta ja hinnata 

vahendite kasutamise tõhusust; on 

veendunud, pidades silmas selgeid 

puudujääke juhtimises, et ITERi 

assigneeringud tuleks paigutada reservi 

seniks, kuni suudetakse tagada 

usaldusväärne juhtimine; 

Or. en 

 

 


