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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek w sprawie programu wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie 
pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki stanowi część 
europejskiego planu naprawy gospodarczej przeznaczającego na ten cel kwotę 30 mld euro 
(30 000 000 000 euro).

Niniejszy wniosek jest powiązany z wnioskiem w sprawie rozporządzenia mającego na celu 
wzrost rozwoju obszarów wiejskich i usług szerokopasmowych na tych obszarach. Ogólna 
kwota środków sięga 5 mld euro, z czego 3,5 mld euro przeznaczono na sektor energetyczny a 
1,5 mld euro na rozwój obszarów wiejskich. 

Komisja stwierdziła we wniosku, że „zgłosiła już wniosek o zrewidowanie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2007–2013 w celu udostępnienia dodatkowych funduszy w dziale 1A, 
stosując się przy tym do łącznych kwot ustalonych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w 
sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.1
(…) Komisja proponuje obecnie przeniesienie środków niewymaganych w ramach pułapu w 
dziale 2 w odniesieniu do roku 2008 do działu 1A w celu sfinansowania 3,5 mld EUR 
planowanych na projekty energetyczne (1,5 mld EUR w 2009 r. i 2,0 mld EUR w 2010 r.)”.

mln EUR

Sprawozdawca komisji opiniodawczej odnotowuje, że dodatkowe 18 mln euro przewidziano 
na wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej, i w związku z tym 
chciałby, aby Komisja sprecyzowała wydatki administracyjne wymienione we wniosku. 

Mimo że Rada Europejska obradująca w grudniu 2008 r. była pozytywnie nastawiona do tej 
inicjatywy, to rada ministrów nie zajęła jeszcze żadnego stanowiska. Komisja Budżetowa 
potwierdzała już konieczność przeglądu wieloletnich ram finansowych przy wielu okazjach.  

                                               
1 COM (2008) 0859 z 10.12.2008.

Rodzaj wydatków
Sekcja 

nr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem

Wydatki operacyjne

Środki na zobowiązania 
(CA) 8.1 A 1498,8 1998,8 3497,6

Środki na płatności (PA) B 75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

Wydatki administracyjne w ramach kwoty referencyjnej

Pomoc techniczna i 
administracyjna (NDA) 8.2.4 C 1,2 1,2 2,4

KKWWOOTTAA RREEFFEERREENNCCYYJJNNAA OOGGÓÓŁŁEEMM

Środki na zobowiązania a+c 1500 2000 3500

Środki na płatności b+c 76,2 1013,2 750 1024 362 212 62,6 3500
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Niniejszy wniosek w sprawie rozporządzenia ustanawia program finansowania projektów w 
sektorze energetycznym, które mogą przyczynić się do ożywienia gospodarczego, zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw energii i redukcję gazów powodujących efekt cieplarniany.

Zaproponowana przez Komisję lista spełniających kryteria projektów została zweryfikowana 
przez Radę, aby zaspokoić potrzeby tych państw członkowskich, które domagały się bardziej 
otwartej listy projektów.

Sprawozdawca popiera wniosek Komisji. Pomimo ogromnego obciążenia finansowego, jakie 
spadnie na budżet UE, tego rodzaju projekt jest na tyle wartościowy z punktu widzenia 
ekonomii i naprawy gospodarczej, że powinien zostać zrealizowany za wszelką cenę.

Jeśli chodzi o zmiany wprowadzone do załącznika do wniosku Komisji, z którymi Komisja 
Budżetowa Rady zapoznała się na posiedzeniu dnia 19 lutego 2009 r., sprawozdawca nie jest 
w stanie podać dokładnej kwoty niezbędnych środków przeznaczonych na sfinansowanie 
programu.

Jeśli chodzi o pochodzenie środków przeznaczonych na projekty w sektorze energetycznym 
na lata 2009-2010 sprawozdawca zastanawia się w jaki sposób pogodzić to pochodzenie z 
potencjalnie mogącym się w przyszłości pojawić ryzykiem gwałtownego spadku cen rolnych 
(tj. cen mleka), w którym to przypadku niezbędne będą środki na wsparcie sektora rolnego w 
perspektywie krótkoterminowej.

W momencie sporządzania opinii sprawozdawca komisji opiniodawczej nie posiadał 
informacji na temat żadnego konkretnego porozumienia z Radą, a konkretnie co do 
ostatecznej wysokości kwoty przeznaczonej na program. Na tym etapie jasne jest, że decyzja 
pozostaje obecnie w rękach Rady Europejskiej obradującej w dniach 19-20 marca 2009 r.

Niektóre poprawki do wniosku Komisji mogą jednak zostać złożone już na tym etapie, mając 
na uwadze, że przedmiot negocjacji może ulec zmianie w najbliższych dniach.

Proponowane poprawki dotyczą zgodności kwoty referencyjnej z WRF. Sprawozdawca 
komisji opiniodawczej, tak jak i Komisja, jest zdania, że przegląd WRF jest konieczny w celu 
znalezienia środków mogących zapewnić kwotę w wysokości 3,5 mld euro na projekty 
energetyczne.

Sprawozdawca podkreśla także, że nie można pozbawiać działu 2 wszelkich ewentualnych 
zapasów, ponieważ sytuacja na rynkach rolnych jest dosyć niestabilna. Żadna polityka unijna 
nie powinna ucierpieć z powodu realizacji projektów w dziedzinie energetyki, lecz powinna 
otrzymywać finansowanie według potrzeb.

Ponadto sprawozdawca podkreśla fakt, że negocjacje w Radzie muszą zaowocować jasną, 
całościową i szczegółową propozycją w sprawie finansowania, a także zapewnić informacje 
dotyczące skutków dla budżetu rocznego.  W związku z tym sprawozdawca przedkłada 
poprawkę przypominającą o konieczności przywołania pkt 38 PMI z dnia 17 maja 2006 r. w 
odniesieniu do procedury budżetowej.
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Następna poprawka przedłożona przez sprawozdawcę dotyczy spoczywającego na Komisji 
obowiązku konsultowania się z Parlamentem w związku z oceną dokonywaną na początku 
każdego roku budżetowego odnośnie do kwestii czy zobowiązania związane z 
przewidzianymi środkami powinny zostać ponownie udostępnione w postaci funduszy 
przeznaczonych na realizację programu.

Sprawozdawca przedłożył także poprawkę, w które wzywa Komisję do powiadomienia 
Parlamentu o systemach kontroli, zarządzania i monitorowania wprowadzanych przez 
państwa członkowskie, o których powiadamiana jest tylko Komisja.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji legislacyjnej 
Ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. uważa, że kwota referencyjna 
określona we wniosku legislacyjnym może 
być zgodna z wieloletnimi ramami 
finansowymi, tylko pod warunkiem że 
zostaną one poddane przeglądowi;

Or. en

Poprawka 2

Projekt rezolucji legislacyjnej 
Ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. ponownie deklaruje wolę podjęcia 
negocjacji z Radą w celu znalezienia 
rozwiązania w sprawie kwoty 
referencyjnej; przypomina, że należy 
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unikać wszelkich przesunięć środków 
powodujących negatywny wpływ na inne 
strategie unijne z uwagi na zmniejszenie 
przeznaczonych na nie środków;

Or. en

Poprawka 3

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. przypomina, że kwota roczna zostanie 
ustalona w ramach rocznej procedury 
budżetowej, zgodnie z postanowieniami
pkt 38 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r.;

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki na zobowiązania odpowiadające 
kwocie środków umorzonych w wyniku 
całkowitego lub częściowego braku 
realizacji projektów, na które były 
przeznaczone, mogą być wyjątkowo i w 
należycie uzasadnionych przypadkach 
ponownie oddane do dyspozycji w latach 
2010 i 2011, jeżeli ma to zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia celów EEPR.

Środki na zobowiązania odpowiadające 
kwocie środków umorzonych w wyniku 
całkowitego lub częściowego braku 
realizacji projektów, na które były 
przeznaczone, mogą być wyjątkowo i w 
należycie uzasadnionych przypadkach 
ponownie oddane do dyspozycji w
kolejnych latach – odpowiednio w 2010 r. i 
2011 r. – jeżeli ma to zasadnicze znaczenie 
dla osiągnięcia celów EEPR.

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ust. 2, Komisja, na początku 
każdego roku budżetowego, przeprowadza 
analizę środków umorzonych ponownie 
oddanych do dyspozycji w poprzednim 
roku budżetowym i ocenia, w świetle 
wymogów, zasadność ich ponownego 
udostępnienia. Na podstawie wyników tej
oceny Komisja może przedstawić 
odpowiednie wnioski władzy budżetowej, 
do 15 lutego każdego roku budżetowego, 
podając w przypadku każdej pozycji 
budżetowej powody ponownego oddania 
do dyspozycji tych środków.

Do celów ust. 2, Komisja, na początku 
każdego roku budżetowego, przeprowadza 
analizę środków umorzonych ponownie 
oddanych do dyspozycji w poprzednim 
roku budżetowym i ocenia, w świetle 
wymogów, zasadność ich ponownego 
udostępnienia. Na podstawie dokonanej
oceny, przedłożonej organowi władzy 
budżetowej, Komisja może do dnia 15 
lutego każdego roku budżetowego
przedłożyć władzy budżetowej stosowne 
wnioski, wyszczególniając dla każdej 
pozycji budżetowej powody ponownego
oddania środków do dyspozycji.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja powiadamia Parlament 
Europejski o systemach kontroli, 
zarządzania i monitorowania 
wprowadzonych przez państwa 
członkowskie.

Or. en


