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Muudatusettepanek 8
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Määrus (EÜ) nr 1080/2006 
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kliimamuutuse tagajärjed 
kahjustavad eriti majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
ning kliimamuutuse negatiivsed mõjud 
põhjustavad ELi piirkondadele ülisuuri 
pikaajalisi rahalisi kulusid, kui koheselt ei 
võeta piisavaid vastumeetmeid 
kliimamuutuse peatamiseks ning ELi 
ühtekuuluvuspoliitikas ei keskenduta 
sellistele vastumeetmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Määrus (EÜ) nr 1080/2006 
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) ERFi poolt kaasfinantseeritavate 
rakenduskavade elluviimise lihtsustamist 
käsitlevaid meetmeid tuleks pidevalt 
kontrollida ning 2010. aastal tuleks nende 
kohta koostada hinnang, kus tuleks 
eelkõige hinnata läbipaistvusnõuete 
järgimist.

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Määrus (EÜ) nr 1080/2006 
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Põhjendust 10 muudetakse järgmiselt:
(10) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
vastastikuse täiendavuse ja kooskõla 
tagamisele ühenduse muu poliitikaga, 
eelkõige ühenduse keskkonnaõiguse, 
ühenduse rahvusvaheliste 
kliimakaitsekohustuste, teadusuuringute 
ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda
raamprogrammi ning konkurentsivõime 
ja innovatsiooni raamprogrammiga. 
Lisaks sellele tuleks tagada sünergia 
ühelt poolt ERFist antava abi ning teiselt 
poolt Euroopa Sotsiaalfondist vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 
2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1081/2006 
(Euroopa Sotsiaalfondi kohta), 
Ühtekuuluvusfondist vastavalt nõukogu 
11. juuli 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 
1084/2006 (Ühtekuuluvusfondi loomise 
kohta), Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist vastavalt nõukogu 
20. septembri 2005. aasta määrusele 
(EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu 
toetuste kohta) ning Euroopa 
Kalandusfondist antava abi vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1080/2006 
Artikkel 7 – lõige 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1a. Kulutused energiatõhususe 
parandamiseks ja taastuvenergia 
kasutamiseks olemasolevates elamutes 
väikese sissetulekuga majapidamiste 
toetuseks peavad olema abikõlblikud kõigi 
liikmesriikide jaoks.”

„1a. Kulutused energiatõhususe 
parandamiseks ja taastuvenergia 
kasutamiseks ehitistes peavad olema 
abikõlblikud kõigi liikmesriikide jaoks. 
Erilist tähelepanu pööratakse 
projektidele, mis hõlmavad väikese 
sissetulekuga majapidamiste jaoks 
kavandatud hooneid.”

Or. ro

Muudatusettepanek 12
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1080/2006 
Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Kulutused elamuehituseks, välja arvatud 
lõikes 1a sätestatud energiatõhususe ja 
taastuvenergiaga seotud kulutused, on 
abikõlblikud ainult nende liikmesriikide 
puhul, kes ühinesid Euroopa Liiduga 1. 
mail 2004 või hiljem, ja seda järgmistel 
tingimustel:”.

„Kulutused elamuehituseks, välja arvatud 
lõikes 1a sätestatud energiatõhususe ja 
taastuvenergiaga seotud kulutused, on 
abikõlblikud kõikide liikmesriikide puhul 
ja seda järgmistel tingimustel:”.

Or. ro
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Muudatusettepanek 13
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1080/2006 
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 7 lõike 2 punkti b muudetakse 
järgmiselt:
b) elamuehitusele tehtavateks 
kulutusteks eraldatakse kas 
maksimaalselt 15% asjakohase 
rakenduskava jaoks ERFist eraldatavast 
kogusummast või 15% ERFist 
eraldatavast kogusummast;

Or. ro

Muudatusettepanek 14
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1080/2006 
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Artikli 7 lõike 2 punkt c asendatakse 
järgmisega:
„c) kulutused hõlmavad ainult järgmist:

– mitmepereelamud või
– avalikule sektorile või 
mittetulundusühistutele kuuluvad 
hooned, mida kasutatakse madala 
sissetulekuga majapidamistele või 
erivajadustega isikutele mõeldud 
eluasemetena.
kuna sellised kulutused annavad 
positiivse panuse kliimakaitsesse.”

Or. en
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