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LYHYET PERUSTELUT

Liettualle, Slovakialle ja Bulgarialle annetaan yhteisön rahoitustukea, jolla halutaan tukea 
niiden pyrkimyksiä toteuttaa ensimmäisen sukupolven ydinreaktorien sulkemista koskeva 
sitoumuksensa. Bulgarialle annettu tuki on perustunut liittymissopimukseen ja sen oli määrä 
päättyä vuonna 2009, kun taas Liettuan ja Slovakian tuki jatkuu vuoteen 2013. 
Monivuotisesta rahoituskehyksestä neuvoteltaessa Bulgaria ei vielä ollut EU:n jäsenvaltio ja 
kaiken lisäksi Bulgaria teki päätöksen käytöstäpoistosta suhteelliseen myöhään. Näin ollen 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2007–2013 ei ollut varauduttu vuoden 2009 jälkeiseen 
rahoitukseen.

Vuoteen 2009 saakka annettu tuki kohdistui pääasiassa käytöstä poistamisen valmistelutöihin. 
Jatkoa koskevan ehdotuksen tavoitteena on jatkaa tukea, jota Bulgarialle on annettu 
Kozloduyn ydinvoimalan turvallisen ylläpidon ja hyväksytyn suunnitelman mukaisesti 
etenevän käytöstä poistamisen varmistamiseksi. Ehdotus sisältää myös lisää lieventäviä 
toimenpiteitä energiasektorilla. Yhteisöltä edellytetyn rahoituksen kokonaismäärä on 
300 miljoonaa euroa vuosina 2010–2013. Tuki annetaan käyttöön yhteisön rahoitusosuutena 
EBRD:n hallinnoimaan Kozloduyn käytöstäpoistoa varten perustettuun kansainväliseen 
tukirahastoon.

Komissio esitti ehdotuksensa Kozloduyn käytöstä poistamisen tukemiseksi myönnettävän 
tuen jatkamisesta lokakuussa 2009, kesken vuoden 2010 talousarviomenettelyä. Vuotta 2010 
koskeva määrärahaehdotus sisällytettiin oikaisukirjelmään nro 2. Erittäin myöhään tullut 
ehdotus asetti budjettivallan käyttäjän vaikean haasteen eteen, sillä Kozloduyn käytöstä 
poistamisen edellyttämät rahoitustarpeet kuuluivat otsakkeen 1 a alle, kuten Euroopan 
talouden elvytyssuunnitelma, johon tarvittiin lähes kahden miljardin euron rahoitus vuonna 
2010. Kun otetaan huomioon liittymisneuvotteluissa annetut poliittiset sitoumukset sekä 
kiistaton tarve varmistaa vanhan ydinteknologian turvallinen purkaminen, pidettiin 
välttämättömänä löytää rahoitus Kozloduylle. Lopulta vuonna 2010 tarvittava rahoitus eli 
75 miljoonaa euroa voitiin taata ottamalla käyttöön joustoväline.

Tuleva rahoitus eli 225 miljoonaa euroa vuosina 2011–2013 olisi periaatteessa saatava 
otsakkeesta 1 a. Komissio on sisällyttänyt tarvittavat määrärahat kyseistä ajanjaksoa 
koskevaan rahoitussuunnitelmaan. Yhdessä muiden tulevien muutosten kanssa otsakkeen 1 a 
liikkumavara pienenee nopeasti ja kutistuu miltei 34 miljoonaan euroon vuonna 2012. 
Liikkumavara olisi hieman suurempi vuosina 2011 ja 2013. Ehdotukseen liitetyssä 
rahoitusselvityksessä komissio myöntää, että ehdotus voi edellyttää toimielinten sopimuksen 
määräysten soveltamista. Kyseisen toimielinten sopimuksen 38 kohdan mukaan neuvoston 
mahdollinen rahoitusohje ei vaikuta budjettivallan käyttäjän toimivaltaan, kun ohjelmaan ei 
sovelleta yhteispäätösmenettelyä. Näin ollen määristä päätetään vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä. Ottaen huomioon rajallisen liikkumavaran ja mahdolliset tulevat 
tarpeet on tärkeätä pohtia etukäteen, tai ellei asiasta päästä monivuotiseen ratkaisuun, 
kussakin talousarviomenettelyssä sitä, mikä olisi paras rahoituslähde Kozloduyta varten.

Lausuntoluonnoksen esityshetkellä valmistelija ei ole vielä tehnyt lopullista valintaa siitä, 
mikä olisi tarkoituksenmukaisin ratkaisu komission ehdotuksen rahoituksen yhteensopivuutta 
ajatellen. Tästä syystä hän esittää kaksi erilaista vaihtoehtoa:
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– Vaihtoehto A (esitetty tarkistuksessa 1) vahvistaa ehdotuksen rahoituksen 
yhteensopivuuden
– Vaihtoehto B (esitetty tarkistuksessa 2) vahvistaa ehdotuksen rahoituksen 
yhteensopimattomuuden.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. katsoo, että ehdotus neuvoston 
asetukseksi on yhteensopiva vuosien 
2007–2013 monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeen 1 a 
enimmäismäärän kanssa, mutta että 
otsakkeeseen 1 a vuosina 2011–2013 
jäävä liikkumavara on erittäin rajallinen; 
korostaa, ettei uusien toimien rahoitus 
saa vaarantaa otsakkeen 1 a nykyisiä 
ohjelmia tai aloitteita;

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. toistaa näin ollen kehotuksensa 
esittää nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen välitarkistuksen 
yhteydessä monivuotinen strategia 
Kozloduyn käytöstä poistamista koskevaa 
ohjelmaa ja muita otsakkeen 1 a poliittisia 
painopisteitä varten sekä käytännön 
ehdotuksia strategian mukauttamiseksi ja 
tarkistamiseksi vuoden 2010 ensimmäisen 
puoliskon loppuun mennessä hyödyntäen 
talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
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varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 
2006 tehdyssä Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välisessä 
toimielinten sopimuksessa ja varsinkin 
sen 21–23 kohdassa tarkoitettuja 
järjestelyjä;

Tarkistus 3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 c kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 c. korostaa, että Kozloduyn käytöstä 
poistamista koskevan ohjelman 
vuotuisesta määrästä päätetään 
vuotuisessa talousarviomenettelyssä 
17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn 
toimielinten sopimuksen 38 kohdan 
määräysten mukaisesti;

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusohje Kozloduy-ohjelman 
toteuttamiseksi 1 päivän tammikuuta 2010 
ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä 
ajanjaksona on 300 miljoonaa euroa.

1. Rahoitusohje Kozloduy-ohjelman 
toteuttamiseksi 1 päivän tammikuuta 2010 
ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä 
ajanjaksona on 17 päivänä toukokuuta 
2006 annetun toimielinten välisen 
sopimuksen 38 kohdan mukaisesti 
300 miljoonaa euroa.
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