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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Κοινότητα παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή στη Λιθουανία, τη Σλοβακία και τη 
Βουλγαρία για να στηρίξει τις προσπάθειες των εν λόγω χωρών να υλοποιήσουν τις 
δεσμεύσεις τους όσον αφορά το κλείσιμο πυρηνικών αντιδραστήρων πρώτης γενιάς. Η 
στήριξη της Βουλγαρίας διεπόταν από τη συνθήκη προσχώρησης και τελείωνε το 2009, ενώ η 
στήριξη της Λιθουανίας και της Σλοβακίας θα συνεχιστεί μέχρι το 2013. Όταν διεξήγοντο οι 
διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Βουλγαρία δεν ήταν ακόμη 
κράτος μέλος της ΕΕ και, επιπλέον, έλαβε την απόφαση για την αποξήλωση του πυρηνικού 
σταθμού σχετικά αργά. Ως εκ τούτου, στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 δεν 
έχει περιληφθεί πρόβλεψη για χρηματοδότηση μετά το 2009. 

Η χρηματοδοτική στήριξη που χορηγήθηκε μέχρι το 2009 χρησιμοποιήθηκε κυρίως για 
προπαρασκευαστικά έργα παροπλισμού. Η υπό εξέταση πρόταση έχει ως σκοπό την 
παράταση της στήριξης στη Βουλγαρία προκειμένου να συνοδεύσει και να εξασφαλίσει την 
ασφαλή συντήρηση και τον ασφαλή παροπλισμό του πυρηνικού σταθμού Kozloduy σύμφωνα 
με εγκεκριμένο σχέδιο. Η πρόταση προβλέπει επίσης περαιτέρω μέτρα μετρίασης των 
επιπτώσεων στον τομέα της ενέργειας. Η οικονομική συνεισφορά που απαιτείται από την 
Κοινότητα ανέρχεται συνολικά σε 300 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2010-2013. Η 
χρηματοδοτική συνδρομή καταβάλλεται ως κοινοτική συνεισφορά στο Διεθνές Ταμείο 
Στήριξης του Παροπλισμού του Kozloduy, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΑΑ.

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης για τον 
παροπλισμό του Kozloduy τον Οκτώβριο του 2009, μεσούσης της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού για το 2010. Η πρόταση προϋπολογισμού για το έτος 2010 έχει περιληφθεί 
στη διορθωτική επιστολή αριθ.2. Η πρόταση έφθασε πολύ αργά θέτοντας την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή ενώπιον μιας σημαντικής πρόκλησης, δεδομένου ότι οι ανάγκες σε 
δημοσιονομικούς πόρους για τον παροπλισμό του Kozloduy επρόκειτο να εμπίπτουν στον 
τομέα 1α, όπως και το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, για το οποίο 
απαιτείτο χρηματοδότηση σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2010. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
πολιτικές δεσμεύσεις που ανελήφθησαν κατά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις καθώς και την 
αδιαμφισβήτητη ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφαλής αποξήλωση πεπαλαιωμένης πυρηνικής 
εγκατάστασης, εκρίθη αναγκαία η εύρεση χρηματοδοτικών πόρων για το Kozloduy. Τελικά, 
τα απαιτούμενα για το 2010 δημοσιονομικά μέσα ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ διατέθηκαν 
με κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας.

Η μετέπειτα χρηματοδότηση ύψους 225 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2011-2013 
πρέπει βασικά να αντληθεί από τον τομέα 1α. Η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει τα αναγκαία 
ποσά στον δημοσιονομικό προγραμματισμό για την εν λόγω περίοδο. Μαζί με άλλες 
προβλεπόμενες αλλαγές, το περιθώριο στον τομέα 1α συρρικνώνεται ταχύτατα και 
προσεγγίζει τα 34 εκατομμύρια ευρώ το 2012. Το περιθώριο θα είναι κατά τι μεγαλύτερο το 
2011 και το 2013. Στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που επισυνάπτεται στην πρόταση, η 
Επιτροπή παραδέχεται ότι η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή των διατάξεων 
της διοργανικής συμφωνίας. Σύμφωνα με το σημείο 38 της διοργανικής συμφωνίας, το ποσόν 
δημοσιονομικής αναφοράς που ενδεχομένως το Συμβούλιο επιθυμεί να συμπεριλάβει δεν θα 
επηρεάσει τις εξουσίες της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, δεδομένου ότι το εν λόγω 
Πρόγραμμα δεν υπόκειται στη διαδικασία της συναπόφασης. Επομένως, τα ποσά θα 
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καθοριστούν στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. Λαμβανομένων 
υπόψη των πιθανών μελλοντικών αναγκών και του περιορισμένου περιθωρίου, είναι 
σημαντικό να εξεταστεί εκ των προτέρων ή, εάν δεν συμφωνηθεί πολυετής λύση, στο πλαίσιο 
εκάστης διαδικασίας του προϋπολογισμού ποια θα είναι η καλύτερη πηγή χρηματοδότησης 
για το Kozloduy.

Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος σχεδίου γνωμοδότησης, η συντάκτρια δεν 
έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση σχετικά με το ποια είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση όσον 
αφορά τη συμβατότητα της πρότασης της Επιτροπής με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό.  
Για το λόγο αυτό προτείνει δύο διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις:

- Η λύση Α (που παρουσιάζεται στην τροπολογία 1) βεβαιώνει τη συμβατότητα της πρότασης 
με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό
- Η λύση Β (που παρουσιάζεται στην τροπολογία 2) βεβαιώνει τη μη συμβατότητα της 
πρότασης με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι, αν και η πρόταση 
κανονισμού του Συμβουλίου είναι 
συμβατή με το ανώτατο όριο του 
υποτομέα 1α του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013, το 
περιθώριο που απομένει στον υποτομέα 
1α για τα έτη 2011-2013 είναι εξαιρετικά 
περιορισμένο· τονίζει ότι η 
χρηματοδότηση νέων δραστηριοτήτων 
δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο 
υφιστάμενα προγράμματα ή 
πρωτοβουλίες που εμπίπτουν στον 
υποτομέα 1α·

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. επαναλαμβάνει ως εκ τούτου το 
αίτημά του για υποβολή μιας πολυετούς 
στρατηγικής για τον παροπλισμό του
Kozloduy καθώς και για άλλες πολιτικές 
προτεραιότητες που υπάγονται στον 
υποτομέα 1α, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 
αναθεώρησης του σημερινού ΠΔΠ, η 
οποία θα συνοδεύεται από συγκεκριμένες 
προτάσεις για την προσαρμογή και 
αναθεώρησή της πριν από τα τέλη του 
πρώτου εξαμήνου του 2010, μέσω της
χρήσης όλων των μηχανισμών που 
προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, 
της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής για 
δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση (ΔΣ της 17ης 
Μαΐου 2006), ιδίως στις παραγράφους 21 
έως 23· 

Τροπολογία 3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσό για το  
πρόγραμμα παροπλισμού του Kozloduy
θα καθοριστεί στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας του προϋπολογισμού 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 38 
της διοργανικής συμφωνίας της 17ης 
Μαΐου 2006·
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που 
απαιτείται για την υλοποίηση του 
Προγράμματος Kozloduy κατά την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2013, ανέρχεται σε 300 
εκατ. ευρώ.

1. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς
κατά την έννοια του σημείου 38 της ΔΣ ΙΙ 
17ης Μαΐου 2006 που απαιτείται για την 
υλοποίηση του Προγράμματος Kozloduy 
κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, 
ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ.
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