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ĪSS PAMATOJUMS

Kopienas finansiālo atbalstu saņem Lietuva, Slovākija un Bulgārija, un tas ir paredzēts 
centieniem, īstenojot apņemšanos slēgt pirmās paaudzes kodolreaktorus. Atbalsts Bulgārijai 
tika reglamentēts ar Pievienošanās līgumu un tika paredzēts līdz 2009. gada beigām, savukārt 
atbalsts Lietuvai un Slovākijai turpināsies līdz 2013. gadam. Kad risinājās sarunas par 
daudzgadu finanšu shēmu, Bulgārija vēl nebija ES dalībvalsts, un turklāt tā diezgan vēlu 
pieņēma lēmumu par demontāžu. Tādēļ daudzgadu finanšu shēmā (2007–2013) netika 
paredzēts finansējums laikposmam pēc 2009. gada. 

Līdz 2009. gadam piešķirtais finansiālais atbalsts galvenokārt novirzīts ekspluatācijas 
izbeigšanas sagatavošanas darbiem. Galvenais šā priekšlikuma mērķis ir pagarināt Bulgārijai 
sniegto atbalstu, lai tā uzraudzītu un nodrošinātu Kozlodujas kodolelektrostacijas drošu 
uzturēšanu un ekspluatācijas izbeigšanu saskaņā ar apstiprināto plānu. Ar priekšlikumu 
paredzēti arī turpmāki risku mazinoši pasākumi enerģētikas nozarē. No Kopienas pieprasītais 
finansiālais atbalsts kopumā laikposmā no 2010. gada līdz 2013. gadam sasniegs 
EUR 300 miljonus. Finansiālais atbalsts būs pieejams kā Kopienas ieguldījums 
Starptautiskajā Kozlodujas ekspluatācijas pārtraukšanas atbalsta fondā, ko pārvalda ERAB.

Komisija priekšlikumu par atbalsta turpināšanu Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas pārtraukšanai iesniegusi 2009. gada oktobrī — 2010. gada budžeta 
apspriešanas procedūras vidū. Priekšlikums par grozījumiem budžetā attiecībā uz 2010. gadu 
tika iekļauts grozījumu vēstulē Nr. 2. Tā kā šis priekšlikums ienācis ļoti vēlu, budžeta 
lēmējiestādei bija jāatrisina nopietna problēma, jo Kozlodujas kodolelektrostacijas 
ekspluatācijas pārtraukšanai nepieciešamie budžeta līdzekļi attiektos uz 1.a izdevumu 
kategoriju, tāpat kā Eiropas atjaunošanas plāns, kuram 2010. gadā nepieciešams finansējums 
2 miljardu eiro apmērā. Ņemot vērā politisko apņemšanos pievienošanās sarunu laikā, kā arī 
vispārējās saistības nodrošināt vecās kodoltehnoloģijas drošu demontāžu, tika atzīts par 
nepieciešamu atrast finansējumu Kozlodujas kodolelektrostacijai. Visbeidzot 2010. gadā 
nepieciešamie budžeta līdzekļi 75 miljonu eiro apmērā tika nodrošināti, izmantojot elastības 
instrumentu.

Turpmākais finansējums laikposmam no 2011. gada līdz 2013. gadam 225 miljonu eiro 
apmērā būtu jāparedz 1.a izdevumu kategorijā. Komisija nepieciešamo summu iekļāvusi 
finanšu plānā šim periodam. Kopā ar citiem paredzētajiem grozījumiem rezerves 1.a 
izdevumu kategorijā strauji samazinās un 2012. gadā sasniegs 34 miljonus. 2011. un 
2013. gadā rezerves būtu nedaudz lielākas. Priekšlikumam pievienotajā normatīvajā finanšu 
pārskatā Komisija atzīst, ka attiecībā uz priekšlikumu varētu būt nepieciešams piemērot 
Iestāžu nolīguma noteikumus. Saskaņā ar Iestāžu nolīguma 38. punktu, tā kā attiecībā uz šo 
programmu netiek piemērota koplēmuma procedūra, bāzes finansējums, ko Padome varētu 
vēlēties iekļaut, neietekmēs budžeta lēmējiestādes pilnvaras. Tādēļ lēmumi par konkrētām 
summām tiks pieņemti ikgadējā budžeta procedūrā. Ņemot vērā rezervju ierobežoto apmēru 
un iespējamās papildu vajadzības, jau iepriekš vai, ja nav panākta vienošanās uz vairākiem 
gadiem, ikvienas budžeta procedūras gaitā būs svarīgi apsvērt, no kādiem resursiem finansēt 
ar Kozlodujas kodolelektrostaciju saistītos pasākumus.

Pašreiz šis atzinuma projekts ir publiskots, bet atzinuma sagatavotāja tomēr vēl nav pieņēmusi 
galīgo lēmumu par vispiemērotāko risinājumu, kas iesniedzams attiecībā uz Komisijas 
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priekšlikuma finansiālo atbilstību. Tādēļ atzinuma sagatavotāja iesniedz divus dažādus 
variantus:

– variants A (atspoguļots 1. grozījumā), ar ko apstiprina Komisijas priekšlikuma finansiālo 
atbilstību,
– variants B (atspoguļots 2. grozījumā), ar ko konstatē Komisijas priekšlikuma finansiālo 
neatbilstību.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a uzskata, ka Padomes regulas 
priekšlikumā norādītais finansējums 
atbilst 2007.–2013. gada daudzgadu 
finanšu shēmas 1.a izdevumu 
apakškategorijas maksimālajai robežai, 
turpretī rezerves, kas atlikušas 
1.a izdevumu apakškategorijā 
laikposmam no 2011. līdz 2013. gadam, ir 
ļoti ierobežotas; uzsver, ka jaunu 
pasākumu finansēšana nedrīkst 
apdraudēt pašreizējās programmas un 
citas iniciatīvas, uz kurām attiecas 
1.a apakškategorija;

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b tāpēc atkārtoti aicina 1.a izdevumu 
apakškategorijā iekļaut Kozlodujas 
kodolelektrostacijas ekspluatācijas 
izbeigšanas programmas daudzgadu 
stratēģiju, kā arī citas politiskās 
prioritātes, īstenojot pašreizējās 
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daudzgadu finanšu shēmas termiņa 
vidusposma pārskatīšanu, vienlaikus 
ierosinot konkrētus priekšlikumus tās 
pielāgošanai un pārskatīšanai līdz 
2010. gada pirmā pusgada beigām, 
izmantojot visus mehānismus, kas 
pieejami saskaņā ar Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas 2006. gada 
17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta 
disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību, 
jo īpaši 21.–23. punktā minētajos;

Grozījums Nr. 3

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.c punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.c norāda, ka Kozlodujas 
kodolelektrostacijas ekspluatācijas 
izbeigšanas programmai paredzētais gada 
finansējums tiks noteikts ikgadējā budžeta 
procedūrā atbilstoši 2006. gada 17. maija 
Iestāžu nolīguma 38. punkta 
noteikumiem;

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Bāzes finansējums, kas vajadzīgs 
Kozlodujas programmas īstenošanai 
laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 
2013. gada 31. decembrim, ir 
EUR 300 miljoni.

1. Iestāžu 2006. gada 17. maija nolīguma 
38. punkta izpratnē bāzes finansējums, kas 
vajadzīgs Kozlodujas programmas 
īstenošanai laikposmā no 2010. gada 
1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim, 
ir EUR 300 miljoni.
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