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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog o programu za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči 
Skupnosti energetskim projektom je del načrta za oživitev gospodarstva, ki predvideva 
dodelitev sredstev v višini 30 milijard EUR (30.000.000.000 EUR). 

Ta predlog je povezan s predlogom uredbe, katere cilj je udejanjenje razvoja podeželja in 
širokopasovne infrastrukture na podeželskih območjih. Skupni znesek dodeljenih sredstev 
znaša 5 milijard EUR, od katerih je 3,5 milijarde EUR namenjenih energetskemu sektorju, 1,5 
milijarde EUR pa razvoju podeželja. 

Komisija je v svojem predlogu navedla, da „je že oblikovala predlog za pregled večletnega 
finančnega okvira 2007–2013, s čimer bo dala na voljo dodatne sklade iz razdelka 1A z 
upoštevanjem skupnih zneskov, dogovorjenih v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 17. 
maja 2006 1“ (…). Komisija „predlaga, da se viri, ki niso potrebni v okviru zgornje meje 
razdelka 2 za leto 2008, prenesejo v razdelek 1A, tako da se sprosti 3,5 milijarde EUR, 
predlagane za financiranje energetskih projektov (1,5 milijarde EUR leta 2009 in 2 milijardi 
EUR leta 2010 )“.

v milijonih EUR

                                               
1 KOM(2008)0859 z dne 10. 12. 2008

Vrsta odhodka
Oddele

k 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj

Operativni odhodki

Odobritve za prevzem 
obveznosti 8.1

A
1498,8 1998,8 3497,6

Odobritve plačil B
75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

Upravni odhodki, vključeni v referenčni znesek

Tehnična in upravna 
pomoč (NS) 8.2.4

C
1,2 1,2 2,4

SSKKUUPPNNII RREEFFEERREENNČČNNII ZZNNEESSEEKK

Odobritve za prevzem 
obveznosti a+c

1500 2000 3500

Odobritve plačil b+c
76,2 1013,2 750 1024 362 212 62,6 3500
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Poročevalec za mnenje opaža, da obstaja dodatnih 18 milijonov EUR upravnih odhodkov, ki 
niso vključeni v referenčni znesek, in želi, da Komisija pojasni upravne odhodke tega 
predloga. 

Čeprav je bil Evropski svet decembra 2008 naklonjen pobudi, Svet ministrov še ni dosegel 
nikakršnega soglasja. Odbor za proračun je že večkrat potrdil potrebo po reviziji večletnega 
finančnega okvira.  

Ta predlog uredbe ustvarja program za financiranje projektov v energetskem sektorju, ki 
lahko pripomore k ponovni oživitvi gospodarstva, varni preskrbi z energijo in k zmanjšanju 
količine toplogrednih plinov. 

Svet je pregledal seznam upravičenih projektov, ki jih je predlagala Komisija, da bi bilo 
zadoščeno potrebam tistih držav članic, ki so zaprosile za bolj izčrpen seznam projektov.

Poročevalec podpira predlog Komisije. Čeprav projekt predstavlja velik finančni vložek za 
proračun EU, je njegova vrednost z vidika gospodarstva in okrevanja tolikšna, da ga je treba 
nadaljevati na vse možne načine. 

Zaradi sprememb v prilogi predloga Komisije, razdeljenih na sestanku odbora Sveta za 
proračun 19. februarja 2009, poročevalec ne more komentirati točnega zneska, ki ga je treba 
dodeliti za financiranje programa.

Glede izvora sredstev, dodeljenih energetskim projektom za leti 2009 in 2010, se poročevalec 
sprašuje, kako bo mogoče ta vir uskladiti z možnim tveganjem velikega upada cen v 
kmetijstvu v prihodnje (npr. cen mleka), ki bo zahteval kratkoročno dodelitev sredstev 
kmetijskemu sektorju.

Poročevalec za mnenje v času pisanja še ni bil seznanjen z nobenim konkretnim sporazumom 
v okviru Sveta glede končnega zneska, dodeljenega programu. Videti je, da je odločitev sedaj 
prepuščena Evropskemu svetu 19. in 20. marca 2009.

Nekateri predlogi sprememb k predlogu Komisije so bili bržkone že vloženi, pri čemer je 
treba upoštevati, da se lahko predmet pogajanj v naslednjih nekaj dneh spremeni. 

Predlagani predlogi sprememb zadevajo združljivost referenčnega zneska z večletnim 
finančnim okvirom. Poročevalec in Komisija menita, da je potrebna revizija večletnega 
finančnega okvira, s katero bi pridobili 3,5 milijarde EUR sredstev za energetske projekte.

Poročevalec tudi poudarja, da ni dopustno odvzeti vseh rezerv razdelku 2, saj je stanje na 
kmetijskih trgih dokaj nestabilno. Nobena politika v EU ne sme biti oškodovana zaradi 
uvedbe projektov na energetskem področju, temveč mora biti deležna potrebnih finančnih 
sredstev.

Poročevalec vztraja, da morajo pogajanja v Svetu obroditi jasen, celosten in podroben predlog 
financiranja ter informacije o njegovem vplivu na letni proračun. Tako podaja predlog 
spremembe, ki opozarja na potrebo po sklicevanju na točko 38 Medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 17. maja 2006 pri zadevah v zvezi s proračunskim postopkom.
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Drugi predlog spremembe, ki ga je podal poročevalec, se nanaša na obveznost Komisije, da 
Parlamentu posreduje oceno, ki jo bo naredila na začetku vsakega proračunskega leta, da bo 
lahko predlagala, ali je treba sproščena sredstva v zvezi s predvidenimi krediti spet dati na 
voljo za program ali ne. 

In končno, poročevalec je vložil predlog spremembe, v katerem poziva Komisijo, naj obvešča 
Parlament o sistemih za nadzor, upravljanje in spremljanje, ki so jih vzpostavile države 
članice in o katerih je obveščena samo Komisija.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, naj 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. meni, da je referenčni znesek, naveden 
v zakonodajnem predlogu, lahko združljiv 
z večletnim finančnim okvirom samo v 
primeru revizije slednjega;

Or. en

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije 
Odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. ponovno poudarja svojo 
pripravljenost, da skupaj s Svetom najdeta 
rešitev glede referenčnega zneska; 
opozarja, da se je treba izogniti vsakršni 
prerazporeditvi, ki bi škodovala drugim 
politikam EU zaradi zmanjšanja njim 
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dodeljenih sredstev; 

Or. en

Predlog spremembe 3

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. opozarja, da bo letni znesek določen v 
okviru letnega proračunskega postopka v 
skladu z določbami točke 38 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 
17. maja 2006;

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritve za prevzem obveznosti, ki 
ustrezajo znesku sproščenih prevzetih 
obveznosti zaradi celotnega ali delnega 
neizvajanja projektov, za katere so bili 
zneski namenjeni, so lahko izjemoma in v 
ustrezno utemeljenih primerih zopet na 
voljo v letih 2010 in 2011, kadar je 
bistveno, da se dosežejo cilji EEPO.

Odobritve za prevzem obveznosti, ki 
ustrezajo znesku sproščenih prevzetih 
obveznosti zaradi celotnega ali delnega 
neizvajanja projektov, za katere so bili 
zneski namenjeni, so lahko izjemoma in v 
ustrezno utemeljenih primerih zopet na 
voljo v naslednjem letu - 2010 oz. 2011 -, 
kadar je bistveno, da se dosežejo cilji 
EEPO.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene odstavka 2 Komisija na začetku 
vsakega proračunskega leta preveri 
sproščene obveznosti iz prejšnjega 
proračunskega leta in glede na potrebe 
oceni, koliko odobrenih proračunskih 
sredstev je treba znova dati na voljo. Na 
podlagi te ocene Komisija proračunskemu 
organu do 15. februarja vsakega 
proračunskega leta lahko predloži ustrezne 
predloge, v katerih za vsako proračunsko 
postavko navede razloge za to, da so ta 
odobrena proračunska sredstva znova na 
voljo.

Za namene odstavka 2 Komisija na začetku 
vsakega proračunskega leta preveri 
sproščene obveznosti iz prejšnjega 
proračunskega leta in glede na potrebe 
oceni, koliko odobrenih proračunskih 
sredstev je treba znova dati na voljo. Na 
podlagi te ocene, ki se posreduje 
proračunskemu organu, Komisija 
proračunskemu organu do 15. februarja 
vsakega proračunskega leta lahko predloži 
ustrezne predloge, v katerih za vsako 
proračunsko postavko navede razloge za 
to, da so ta odobrena proračunska sredstva 
znova na voljo.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija obvesti Evropski parlament o 
sistemu za nadzor, upravljanje in 
spremljanje, ki so ga vzpostavile države 
članice.

Or. en


