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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wspólnota udziela finansowej pomocy Litwie, Słowacji i Bułgarii w celu wsparcia wysiłków 
tych krajów zmierzających do realizacji zobowiązań do likwidacji reaktorów jądrowych 
pierwszej generacji. Wsparcie dla Bułgarii regulowane było traktatem akcesyjnym i wygasło 
w 2009 r., podczas gdy wsparcie dla Litwy i Słowacji udzielane będzie do 2013 r. Kiedy 
negocjowano wieloletnie ramy finansowe Bułgaria nie była jeszcze członkiem UE, a poza 
tym podjęła decyzję o likwidacji dość późno. Dlatego w wieloletnich ramach finansowych na 
okres 2007-2013 nie uwzględniono przedłużenia pomocy finansowej po 2009 r. 

Wsparcie finansowe udzielone do 2009 r. na likwidację instalacji jądrowych przeznaczone 
było głównie na prace przygotowawcze. Wniosek w sprawie kontynuacji przewiduje dalsze 
udzielanie pomocy Bułgarii w celu wsparcia i zagwarantowania bezpiecznej konserwacji i 
likwidacji elektrowni jądrowej Kozłoduj zgodnie z przyjętym planem. Propozycja ta 
przewiduje również dalsze środki łagodzące dla sektora energetycznego. Wymagany wkład 
finansowy Wspólnoty wynosił będzie ogółem 300 mln EUR w okresie 2010-2013. Pomoc 
będzie udostępniana jako wkład Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu Wspierania 
Likwidacji Elektrowni Kozłoduj zarządzanego przez EBOR.

Komisja przedstawiła swój wniosek w sprawie kontynuacji wspierania likwidacji elektrowni 
jądrowej w Kozłoduju w październiku 2009 r., w środku trwającej procedury budżetowej na 
rok 2010. Wniosek budżetowy dotyczący roku 2010 włączony został do listu w sprawie 
poprawek nr 2. Z racji bardzo późno złożonego wniosku władza budżetowa stanęła przed 
znacznym wyzwaniem, gdyż potrzeby budżetowe związane z likwidacją elektrowni jądrowej 
w Kozłoduju wchodziły w zakres działu 1a, podobnie jak europejski plan naprawy 
gospodarczej, który wymagał finansowania w wysokości prawie 2 mld EUR w 2010 r. Biorąc 
pod uwagę polityczne zobowiązanie podjęte podczas negocjacji akcesyjnych, jak i 
niekwestionowaną potrzebę zapewnienia bezpiecznej likwidacji starych technologii 
jądrowych, uznano za konieczne znalezienie środków dla Kozłoduju. Ostatecznie potrzebne w 
2010 r. środki budżetowe w wysokości 75 mln EUR zapewnione zostały poprzez 
uruchomienie instrumentu elastyczności.

Dalsze środki finansowe – 225 mln EUR w okresie 2011-2013 – powinny znaleźć się w 
zasadzie w ramach działu 1a. W programowaniu finansowym na ten okres Komisja 
uwzględniła konieczne kwoty. W związku z innymi przewidywanymi zmianami margines 
działu 1a szybko maleje i dochodzi do 34 mln w 2012 r. Margines ten powinien być nieco 
większy w 2011 i 2013 r. W dołączonej do wniosku ocenie skutków finansowych regulacji
Komisja przyznaje, że wniosek może wymagać zastosowania przepisów porozumienia 
międzyinstytucjonalnego. Zgodnie z pkt 38 tego porozumienia międzyinstytucjonalnego, 
ponieważ program ten nie podlega procedurze współdecyzji, finansowe odniesienie, które 
Rada może zechcieć uwzględnić, nie będzie miało wpływu na uprawnienia władzy 
budżetowej. W ten sposób decyzje w sprawie kwot podjęte zostaną w ramach rocznej 
procedury budżetowej. Zważywszy na ograniczony margines i ewentualne przyszłe potrzeby 
ważne będzie rozważenie zawczasu lub, w przypadku nieustalenia wieloletniego rozwiązania, 
w trakcie każdej procedury budżetowej, jakie będzie najlepsze źródło finansowania dla 
Kozłoduja.

W momencie wydawania niniejszego projektu opinii sprawozdawczyni nie zdecydowała 
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jeszcze, jakie najodpowiedniejsze rozwiązanie powinno zostać przedstawione jeśli chodzi o 
finansową zgodność wniosku Komisji. W związku z tym proponuje dwie różne opcje:

- Opcja A (reprezentowana przez poprawkę 1) potwierdza finansową zgodność wniosku
- Opcja B (reprezentowana przez poprawkę 2) stwierdza finansową niezgodność wniosku

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1a. uważa, że wniosek w sprawie 
rozporządzenia Rady jest zgodny z 
pułapem w poddziale 1a wieloletnich ram 
finansowych na okres 2007-2013, ale że 
pozostały w poddziału 1a margines na 
okres 2011-2013 jest niezwykle 
ograniczony; podkreśla, że finansowanie 
nowych działań nie może zagrażać 
realizowanym już programom lub 
inicjatywom w ramach poddziału 1a;

Poprawka 2

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1b. dlatego ponownie wzywa do 
przedstawienia wieloletniej strategii na 
rzecz programu likwidacji elektrowni 
jądrowej Kozłoduj, jak również na rzecz 
innych priorytetów politycznych w ramach 
poddziału 1a, w kontekście 
śródokresowego przeglądu obecnych 
wieloletnich ram finansowych, wraz z 
konkretnymi wnioskami dostosowania i 
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zmiany ram przed końcem pierwszego 
półrocza 2010 r., przy wykorzystaniu 
wszystkich mechanizmów dostępnych na 
mocy Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r. między Parlamentem 
Europejskim, Radą a Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami (PMI z dnia 17 
maja 2006 r.), w szczególności jego 
punktów 21 do 23;

Poprawka 3

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

1c. wskazuje, że kwota roczna na program 
likwidacji elektrowni jądrowej Kozłoduj 
zostanie ustalona w trakcie rocznej 
procedury budżetowej, zgodnie z 
postanowieniami pkt 38 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r.;

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Finansowa kwota referencyjna 
konieczna do wdrożenia Programu 
Kozłoduj w okresie od dnia 1 stycznia 
2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 
300 mln EUR.

1. Finansowa kwota referencyjna, w 
rozumieniu punktu 38 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r., która jest konieczna do wdrożenia 
Programu Kozłoduj w okresie od dnia 1 
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 
wynosi 300 mln EUR.
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