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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Lituania, Slovacia și Bulgaria beneficiază de asistență financiară comunitară destinată 
sprijinirii eforturilor depuse de aceste state pentru a-și pune în aplicare angajamentele privind 
închiderea reactoarelor nucleare din prima generație. Asistența pentru Bulgaria are drept 
fundament tratatul de aderare și este programată să se încheie în 2009, în vreme ce în cazul 
Lituaniei și al Slovaciei, această asistență va continua până în 2013. În momentul negocierilor 
privind cadrul financiar multianual, Bulgaria nu era încă stat membru al UE și, mai mult, a 
luat decizia de dezafectare destul de târziu. Prin urmare, în CFM 2007-2013 nu a fost inclusă 
nicio dispoziție privind continuarea finanțării după 2009. 

Asistența pusă la dispoziție până în 2009 în scopul dezafectării a fost dedicată în principal 
activităților de pregătire a operațiunilor de dezafectare. Propunerea privind acordarea de 
asistență după această dată vizează extinderea asistenței pentru Bulgaria pentru a însoți și a 
garanta întreținerea și dezafectarea în condiții de siguranță a centralei nucleare de la Kozlodui, 
în conformitate cu un plan aprobat. Propunerea prevede, de asemenea, noi măsuri de atenuare 
a efectelor în sectorul energetic. Contribuția financiară solicitată din partea Comunității se va 
ridica la suma totală de 300 de milioane EUR în perioada 2010-2013. Asistența va fi pusă la 
dispoziție ca o contribuție a Comunității la Fondul internațional de sprijin pentru dezafectarea 
Centralei Kozlodui, administrat de BERD.

Comisia și-a prezentat propunerea în vederea acordării în continuare a asistenței pentru 
dezafectarea centralei nucleare de la Kozlodui în octombrie 2009, la mijlocul procedurii 
bugetare pentru 2010. Propunerea bugetară referitoare la exercițiul 2010 a fost inclusă în 
scrisoarea rectificativă nr. 2. Întrucât a fost prezentată foarte târziu, propunerea a constituit o 
provocare semnificativă pentru autoritatea bugetară, întrucât necesitățile bugetare pentru 
dezafectarea centralei nucleare de la Kozlodui erau programate să fie finanțate de la rubrica 
1a, la fel ca Planul european de redresare economică, care a necesitat finanțare de aproape 2 
miliarde EUR în 2010. Având în vedere angajamentele politice asumate în cadrul negocierilor 
de aderare, precum și necesitatea evidentă de a garanta o dezafectare în condiții de siguranță a 
vechilor instalații nucleare, s-a considerat necesară asigurarea finanțării pentru centrala de la 
Kozlodui. În cele din urmă, resursele bugetare necesare în 2010, respectiv suma de 75 de 
milioane EUR, au fost asigurate prin mobilizarea Instrumentului de flexibilitate.

Fondurile necesare în continuare, și anume 225 de milioane EUR în perioada 2011-2013, ar 
trebui, în principiu, să fie disponibile la rubrica 1a. Comisia a inclus sumele necesare în 
programarea financiară pentru perioada respectivă. Pe lângă alte modificări prevăzute, marja 
de la rubrica 1a se diminuează rapid și se apropie de suma de 34 de milioane EUR în 2012. 
Marja urmează să se majoreze ușor în 2011 și 2013. În fișa financiară legislativă anexată 
propunerii, Comisia recunoaște că propunerea poate necesita aplicarea dispozițiilor din AII. În 
conformitate cu punctul 38 din AII menționat anterior, întrucât acest program nu intră sub 
incidența procedurii de codecizie, referința financiară pe care Consiliul ar putea dori să o 
includă nu va afecta competențele autorității bugetare. Deciziile privind sumele alocate vor fi, 
așadar, adoptate în cadrul procedurii bugetare anuale. Având în vedere marja limitată și 
posibilele necesități viitoare, va fi important să se examineze în prealabil, în cursul fiecărei 
proceduri bugetare, sau în cazul în care nu se convine asupra unei soluții multianuale, care ar 
fi cea mai adecvată sursă de finanțare pentru centrala nucleară de la Kozlodui.
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La momentul redactării prezentului proiect de aviz, raportoarea pentru aviz nu a ajuns la o 
concluzie privind cea mai adecvată soluție care trebuie prezentată referitor la compatibilitatea 
financiară a propunerii Comisiei. Prin urmare, ea propune două opțiuni diferite:

- Opțiunea A (reprezentată de AM 1) confirmă compatibilitatea financiară a propunerii
- Opțiunea B (reprezentată de AM 2) stipulează incompatibilitatea financiară a propunerii.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. consideră că propunerea de 
regulament al Consiliului este 
compatibilă cu marja de la rubrica 1a din 
cadrul financiar multianual (CFM) 
pentru perioada 2007-2013, dar că marja 
rămasă la rubrica 1a pentru anii 2011-
2013 este extrem de limitată; subliniază 
faptul că finanțarea de noi activități nu 
trebuie să pună în pericol programele 
existente și inițiativele din cadrul rubricii 
1a;

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. își reiterează, în consecință, 
solicitarea referitoare la prezentarea unei 
strategii multianuale pentru programul de 
dezafectare a centralei de la Kozlodui, 
precum pentru alte priorități politice 
aferente rubricii 1a, în contextul revizuirii 
la jumătatea perioadei a CFM actual, 
însoțită de propuneri concrete privind 
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adaptarea și revizuirea acestuia înainte de 
sfârșitul primului semestru al anului 
2010, prin utilizarea tuturor 
mecanismelor disponibile în conformitate 
cu Acordul interinstituțional din 17 mai 
2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina 
bugetară și buna gestiune financiară (AII 
din 17 mai 2006), în special a celor 
menționate la punctele 21-23;

Amendamentul 3

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1c (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1c. subliniază că suma anuală destinată 
programului de dezafectare a centralei de 
la Kozlodui va fi stabilită în cadrul 
procedurii bugetare anuale, în 
conformitate cu dispozițiile punctului 38 
din AII din 17 mai 2006;

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Suma de referință financiară pentru 
punerea în aplicare a programului Kozlodui 
în perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 
2013 este de 300 milioane EUR.

(1) Suma de referință financiară, în sensul 
punctului 38 din AII din 17 mai 2006, 
care este necesară pentru punerea în 
aplicare a programului Kozlodui în 
perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 
2013 este de 300 milioane EUR.
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