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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Finansinė Bendrijos parama teikiama Lietuvai, Slovakijai ir Bulgarijai, siekiant paremti 
pastangas įgyvendinant jų įsipareigojimus uždaryti pirmosios kartos branduolinius reaktorius.
Parama Bulgarijai vykdoma pagal Stojimo sutartį ir jos teikimas turėjo baigtis 2009 m. 
pabaigoje, o parama Lietuvai ir Slovakijai bus toliau teikiama iki 2013 m. Vykstant deryboms 
dėl daugiametės finansinės programos Bulgarija dar nebuvo ES valstybė narė, be to, 
sprendimą dėl išmontavimo ji priėmė palyginti vėlai. Todėl į 2007–2013 m. daugiametę 
finansinę programą nebuvo įtrauktos nuostatos dėl lėšų skyrimo po 2009 m.

Finansinė parama, kuri buvo teikiama iki 2009 m. siekiant nutraukti eksploatavimą, iš esmės 
buvo skirta parengiamiesiems darbams. Pasiūlymo tęsti paramą tikslas – toliau teikti paramą 
Bulgarijai siekiant užtikrinti saugią Kozlodujaus branduolinės elektrinės I–IV blokų priežiūrą 
ir eksploatavimo nutraukimą pagal patvirtintą planą. Pasiūlyme taip pat pateikiamos 
papildomos energetikos sektoriui daromo poveikio mažinimo priemonės. Reikalinga 
Bendrijos parama 2010–2013 m. iš viso sieks 300 mln. EUR. Finansinė pagalba bus skiriama 
teikiant Bendrijos įnašą į Tarptautinį Kozlodujaus atominės elektrinės eksploatavimo 
nutraukimo rėmimo fondą, valdomą Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB).

Komisija savo pasiūlymą dėl paramos, teikiamos siekiant nutraukti Kozlodujaus atominės 
elektrinės eksploatavimą, pateikė 2009 m. spalio mėn., įpusėjus 2010 m. biudžeto procedūrai.
Pasiūlymas dėl 2010 m. biudžeto buvo įtrauktas į Taisomąjį raštą Nr. 2. Kadangi pasiūlymas 
pateiktas labai vėlai, biudžeto valdymo institucijai teko spręsti gana didelę problemą, nes 
Kozlodujaus atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui reikalingos lėšos turėjo būti 
įrašytos į 1a išlaidų kategoriją, kaip ir Europos ekonomikos atkūrimo planui skiriamos lėšos, 
kurio finansavimui 2010 m. reikalinga beveik 2 mlrd. EUR suma. Atsižvelgus į stojimo 
derybų metu prisiimtus politinius įsipareigojimus ir į neginčijamą poreikį užtikrinti saugų 
senos branduolinės technologijos eksploatavimo nutraukimą, manyta, jog būtina rasti lėšų 
Kozlodujaus branduolinės elektrinės eksploatavimo nutraukimui finansuoti. Pagaliau 2010 m. 
reikalingos 75 mln. EUR biudžeto lėšos buvo suteiktos pasinaudojant lankstumo priemone.

Tolesnis finansavimas, t. y. 2011–2013 m. laikotarpiu skiriamos 225 mln. EUR lėšos, iš 
esmės turėtų būti įtrauktos į 1a išlaidų kategoriją. Komisija reikalingas sumas įtraukė į to 
laikotarpio finansinį programavimą. Vykdant kitus numatytus pakeitimus, 1a išlaidų 
kategorija sparčiai mažėja ir 2012 m. siekia beveik 34 mln. Marža turėtų būti truputį didesnė 
2011 ir 2013 m. Prie pasiūlymo pridėtoje finansinėje teisės akto pažymoje Komisija 
pripažįsta, kad pasiūlymui gali tekti taikyti Tarpinstitucinio susitarimo nuostatas. Pagal to 
paties Tarpinstitucinio susitarimo 38 punktą, kadangi šiai programai netaikoma bendrojo 
sprendimo procedūra, finansinis orientacinis dydis, kurį Taryba gali norėti įtraukti, nedarys 
poveikio biudžeto valdymo institucijos galioms. Taigi dėl sumų bus sprendžiama vykdant 
metinę biudžeto procedūrą. Atsižvelgiant į ribotą maržą ir į poreikius, kurių gali atsirasti, bus 
svarbu iš anksto arba, jei nebus susitarta dėl jokio daugiamečio sprendimo, per kiekvieną 
biudžeto procedūrą svarstyti, koks būtų geriausias Kozlodujaus atominės elektrinės 
eksploatavimo nutraukimo finansavimo šaltinis.

Dabar, kai teikiamas šis nuomonės projektas, nuomonės referentė dar galutinai nepasirinko 
tinkamiausio teiktino sprendimo dėl Komisijos pasiūlymo finansinio suderinamumo. Taigi ji 
pateikia dvi galimybes:
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– pagal A galimybę (pateikiamą pirmame pakeitime) patvirtinamas pasiūlymo finansinis 
suderinamumas,
– pagal B galimybę (pateikiamą antrame pakeitime) nustatomas pasiūlymo finansinis 
nesuderinamumas.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. mano, kad pasiūlyme dėl teisės akto 
nurodyto finansinio paketo suma neviršija 
2007–2013 m. daugiametės finansinės 
programos 1a išlaidų subkategorijoje 
nustatytos viršutinės ribos, bet 1a išlaidų 
subkategorijoje likusi 2011–2013 m. 
marža yra itin maža; pabrėžia, kad naujos 
veiklos finansavimas neturi trukdyti 
egzistuojančioms programoms ir 1a 
išlaidų subkategorijoje numatytoms 
iniciatyvoms;

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1 b. dar kartą pakartoja , kad atliekant 
DFP laikotarpio vidurio peržiūrą  būtina 
pateikti ilgametę Kozlodujaus 
branduolinės elektrinės eksploatavimo 
nutraukimo strategiją ir kitus politinius 
prioritetus pagal 1a subkategoriją, kartu 
pateikiant konkretų pasiūlymą, kurį 
būtina pritaikyti ir peržiūrėti iki 2010 m. 
pirmojo semestro, remiantis priemonėmis, 
turimomis pagal 2006 m. gegužės 17 d. 
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Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo (2006 m. gegužės 17 d. 
tarpinstitucinis susitarimas), ypač 
nurodytomis 21–23 susitarimo punktuose;

Pakeitimas 3

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 c dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1c. pažymi, kad Kozlodujaus branduolinės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimo 
programai skirta metinė suma bus 
nustatyta vykdant metinę biudžeto 
sudarymo procedūrą, kaip numatyta 
2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio 
susitarimo 38 punkte;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kozlodujaus programai įgyvendinti 
2010 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 
31 d. nustatoma 300 mln. EUR finansinė 
orientacinė suma.

1. Kozlodujaus programai įgyvendinti, 
kaip nurodyta 2006 m. gegužės 17 d. 
tarpinstitucinio susitarimo 38 punkte,
2010 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 
31 d. nustatoma 300 mln. EUR finansinė 
orientacinė suma.
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