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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за програма за подпомагане на икономическото възстановяване чрез 
предоставяне на финансова помощ от Общността за проекти в областта на енергетиката 
е част от Плана за икономическо възстановяване, който предвижда разпределянето на 
30 милиарда евро (EUR 30 000 000 000).

Това предложение е свързано с предложението за регламент, имащ за цел усилване на 
развитието на селските райони и на широколентовия интернет в селските райони. 
Общият размер на предвидените суми е 5 милиарда евро, от които 3,5 милиарда са за 
енергийния сектор, а 1,5 милиарда - за развитие на селските райони. 

Както Комисията посочва в своето предложение, тя " вече представи предложение за 
преразглеждане на Многогодишната финансова рамка 2007 г. - 2013 г., за да бъде 
осигурена наличност на допълнителни фондове по функция 1а, като в същото време се 
запазят общите суми, договорени в Междуинституционалното споразумение за 
бюджетна дисциплина и разумно финансово управление от 17 май 2006 г.1(...).
Комисията "сега предлага да бъдат прехвърлени ресурси, които не са необходими под 
тавана на функция 2 за 2008 г. към функция 1а, за да бъде финансирана предлаганата 
сума от 3,5 милиарда евро за енергийни проекти (1,5 милиарда евро през 2009 г. и 2 
милиарда евро през 2010 г.)".

в милиони евро 

                                               
1 COM(2008)0859 от 10.12.2008 г.

Вид разход
Точка 

№ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо

Оперативни разходи

Бюджетни кредити за 
поети задължения 
(БКПЗ)

8.1 A 1498,8 1998,8 3497,6

Бюджетни кредити за 
плащания (БКП) Б 75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

Административни разходи, включени в референтната сума

Техническа и 
административна 
помощ (НБК)

8.2.4 В 1,2 1,2 2,4

ООББЩЩОО РРЕЕФФЕЕРРЕЕННТТННАА ССУУММАА

Бюджетни кредити за 
поети задължения a+в 1500 2000 3500

Бюджетни кредити за 
плащания б+в 76,2 1013,2 750 1024 362 212 62,6 3500
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Докладчикът по становище отбелязва, че има още 18 милиона евро административни 
разходи, които не са включени в референтната сума, и би искал Комисията да уточни 
какви са административните разходи, свързани с това предложение. 

Въпреки че Европейският съвет от декември 2008 г. бе настроен благоприятни спрямо 
инициативата, Съветът на министрите все още не е постигнал споразумение. 
Комисията по бюджети вече няколкократно потвърди необходимостта от 
преразглеждане на Многогодишната финансова рамка.  

Това предложение за регламент създава програма за финансиране на проекти в 
енергийния сектор, които биха допринесли за икономическото възстановяване, 
безопасността на енергийните доставки и за ограничаване на емисиите на парникови 
газове.

Предложеният от Комисията списък с проектите, които могат да кандидатстват, бе 
преразгледан в Съвета, с оглед съобразяването с нуждите на онези държави-членки, 
които са поискали по-всеобхватен списък с проекти.

Вашият докладчик подкрепя предложението на Комисията. Независимо от огромната 
финансова тежест, която бюджетът на ЕС ще трябва да понесе, този проект е от такова 
значение за икономическото възстановяване, че трябва да бъде осъществен на всяка 
цена.

Имайки предвид промените, нанесени в приложението към предложението на 
Комисията, които бяха раздадени на заседанието на Бюджетната комисия на Съвета, 
вашият докладчик не може да коментира точната сума, необходима за финансирането 
на програмата.

Що се отнася до произхода на средствата, предназначени за проекти в енергийния 
сектор за периода 2009-2010 г. вашият докладчик се чуди как този източник би могъл 
да бъде съвместен с възможния риск в бъдеще от рязко спадане на цените в селското 
стопанство (например цените на млякото), което би изисквало предоставяне на 
средства за селското стопанство в краткосрочен план.

В момента на писането вашият докладчик няма информация за конкретно 
споразумение в рамките на Съвета по отношение на крайната сума, определена за 
програмата. На този етап изглежда, че вземането на решението е оставено за 
Европейския съвет на 19-20 март 2009.

Вече биха могли да бъдат внесени някои изменения към предложението на Комисията, 
без да забравяме, че предметът на преговорите е възможно да се промени в рамките на 
няколко дни.

Предложените изменения се отнасят до съвместимостта на референтната сума с 
многогодишната финансова рамка. Също както Комисията, вашият докладчик е на 
мнение, че е необходимо преразглеждане на многогодишната финансова рамка, за да се 
намерят средства, които да покрият сумата от 3,5 милиарда евро, предназначени за 
кредитиране на енергийни проекти.
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Вашият докладчик също така изтъква необходимостта функция 2 да не бъде лишавана 
от възможния марж, тъй като положението на селскостопанските пазари е доста 
нестабилно. Нито една от политиките на ЕС не бива да пострада от стартирането на 
проектите в областта на енергетиката, а напротив -политиките следва да бъдат 
финансирани, както е необходимо.

Освен това вашият докладчик настоява, че преговорите в рамките на Съвета следва да 
дадат като резултат едно ясно, глобално и подробно предложение за финансиране, 
както и информация относно въздействието, което то би оказало върху годишния 
бюджет. Ето защо той представя изменение, припомнящо необходимостта, що се 
отнася до бюджетната процедура, от позоваване на точка 38 от МИС от 17 май 2006 г.

Друго изменение, внесено от вашия докладчик, се отнася до задължението на 
Комисията да докладва на Парламента относно оценката, извършвана от нея в началото 
на всяка финансова година във връзка с решението дали освободените задължения, 
касаещи предвидените бюджетни кредити, следва да бъдат отново предоставени като 
средства за програмата.

И накрая, вашият докладчик внася изменение, в което призовава Комисията да 
предоставя информация на Парламента относно системите за контрол, управление и 
мониторинг, въведени от държавите-членки, за които само Комисията е била 
информирана. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Счита, че референтната сума, 
посочена в законодателното 
предложение, може да бъде 
съвместима с Многогодишната 
финансова рамка само ако последната 
се преразгледа;

Or. en
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Изменение 2

Проект на законодателна резолюция 
Параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. потвърждава готовността си да 
води преговори със Съвета за 
намирането на решение относно 
референтната сума; напомня, че 
всяко преразпределяне, което би 
довело до отрицателни последици 
върху други политики на ЕС, 
намалявайки определените за тях 
средства, следва да не бъде допускано;

Or. en

Изменение 3

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. припомня, че годишната сума ще 
бъде определена в рамките на 
годишната бюджетна процедура, в 
съответствие с точка 38 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г.;

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бюджетните кредити за поети 
задължения, отговарящи на размера на 
поето задължение, освободено в 
резултат от пълно или частично 
неизпълнение на проектите, за които са 
били заделени, могат, с изключение на
надлежно обосновани случаи, да бъдат 
предоставени отново в 2010 г. и 2011 г., 
когато това е от съществено значение за 
постигане на целите на Европейската 
енергийна програма за възстановяване 
(EERP).

Бюджетните кредити за поети 
задължения, отговарящи на размера на 
поето задължение, освободено в 
резултат от пълно или частично
неизпълнение на проектите, за които са 
били заделени, могат, по изключение и 
при надлежно обосновани случаи, да 
бъдат предоставени отново през 
следващата година - съответно 2010 
г. и 2011 г. - , когато това е от 
съществено значение за постигане на 
целите на Европейската енергийна 
програма за възстановяване (EERP).

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на посоченото в параграф 2, в 
началото на всяка финансова година 
Комисията ще преглежда освободените 
през предишната финансова година 
задължения и ще прави оценка, в 
светлината на изискванията, доколко е 
необходимо отново да бъдат 
предоставени тези бюджетни кредити за 
поети задължения. Въз основа на тази 
оценка, Комисията може да подаде в 
бюджетния орган съответни 
предложения, в срок до 15 февруари от 
всяка финансова година, като посочи за 
всяка бюджетна позиция причините, 
поради които тези бюджетни кредити 
следва да бъдат отново предоставени.

За целите на посоченото в параграф 2, в 
началото на всяка финансова година 
Комисията ще преглежда освободените 
през предишната финансова година 
задължения и ще прави оценка, в 
светлината на изискванията, доколко е 
необходимо отново да бъдат 
предоставени тези бюджетни кредити за 
поети задължения. Въз основа на тази 
оценка, която се представя пред 
бюджетния орган, Комисията може да 
подаде в бюджетния орган съответни 
предложения, в срок до 15 февруари от 
всяка финансова година, като посочи за 
всяка бюджетна позиция причините, 
поради които тези бюджетни кредити 
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следва да бъдат отново предоставени.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията информира 
Европейския парламент относно 
системите за контрол, управление и 
мониторинг, установени от 
държавите-членки.

Or. en


