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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Litva, Slovaška in Bolgarija prejemajo finančno pomoč Skupnosti, ki pomeni podporo 
prizadevanjem teh držav pri uveljavljanju njihove zaveze za zaprtje prve generacije jedrskih 
reaktorjev. Pomoč Bolgariji ureja pristopna pogodba in naj bi se končala leta 2009, pomoč 
Litvi in Slovaški pa se bo nadaljevala do leta 2013. V času pogajanj o večletnem finančnem 
okviru Bolgarija še ni bila članica EU in je poleg tega sprejela sklep o razgradnji dokaj pozno, 
zato v večletni finančni okvir 2007–2013 ni bila vključena nobena določba za financiranje po 
letu 2009.

Finančna pomoč, dodeljena do leta 2009, je bila namenjena predvsem pripravam na 
razgradnjo. Predlaga se podaljšanje podpore Bolgariji za spremljanje in zagotavljanje varnega 
vzdrževanja in razgradnje jedrske elektrarne Kozloduj v skladu s sprejetim načrtom. Predlog 
tudi vsebuje nadaljnje blažilne ukrepe na energetskem področju. Potreben finančni prispevek 
Skupnosti bo skupaj 300 milijonov EUR v letih 2010–2013. Pomoč bo na razpolago kot 
prispevek Skupnosti Mednarodnemu podpornemu skladu za razgradnjo jedrske elektrarne 
Kozloduj, ki ga upravlja Evropska banka za obnovo in razvoj.

Komisija je svoj predlog za nadaljevanje pomoči za razgradnjo jedrske elektrarne Kozloduj 
predstavila oktobra 2009, v času proračunskega postopka za leto 2010. Proračunski predlog za 
leto 2010 je bil vključen v pisni predlog spremembe predhodnega proračuna 2. Ker je predlog 
prispel zelo pozno, je proračunski organ postavil pred velik izziv, saj bi morale proračunske 
zahteve za razgradnjo jedrske elektrarne Kozloduj spadati v razdelek 1a, tako kot evropski 
načrt za oživitev gospodarstva, za katerega sta bili leta 2010 potrebni skoraj 2 milijardi EUR. 
Ob upoštevanju politične zaveze iz pristopnih pogajanj in nesporne potrebe po zagotovitvi 
varne razgradnje starih jedrskih tehnologij je bilo sklenjeno, da je treba najti sredstva za 
Kozloduj. Končno je bilo 75 milijonov EUR proračunskih sredstev, potrebnih za leto 2010, 
zagotovljenih z mobilizacijo instrumenta prilagodljivosti.

Naknadno financiranje v višini 225 milijonov EUR v obdobju 2011–2013 bi moralo biti 
načeloma v razdelku 1a. Komisija je v finančno načrtovanje za to obdobje vključila potrebne 
vsote. Skupaj z drugimi predvidenimi spremembami se rezerva v razdelku 1a hitro zmanjšuje 
in se približuje 34 milijonom v letu 2012. Rezerva naj bi bila rahlo višja v letih 2011 in 2013. 
V oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga, priloženi predlogu, Komisija priznava, 
da bi predlog lahko zahteval uporabo določb Medinstitucionalnega sporazuma. Ker se za 
program ne uporablja postopek soodločanja, v skladu s točko 38 Medinstitucionalnega 
sporazuma finančni referenčni okvir, ki bi ga morda želel vključiti Svet, ne bo vplival na 
pristojnosti proračunskega organa. O zneskih se bo zato odločalo v okviru letnega 
proračunskega postopka. Glede na omejeno rezervo in morebitne nove potrebe, ali če ne bo 
dogovora o večletni rešitvi, je pomembno, da se v vsakem proračunskem postopku vnaprej 
preuči, kateri vir financiranja bi bil za Kozloduj najprimernejši.

V času objave tega osnutka mnenja se pripravljavka mnenja ni dokončno odločila, katera 
rešitev je najprimernejša v zvezi s finančno skladnostjo predloga Komisije. Zato predlaga dve 
različni možnosti:

– možnost A (ki jo predstavlja predlog spremembe 1) potrjuje finančno skladnost predloga,
– možnost B (ki jo predstavlja predlog spremembe 2) ugotavlja finančno neskladnost 
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predloga.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. Meni, da je predlog uredbe Sveta v 
skladu z zgornjo mejo podrazdelka 1a 
večletnega finančnega okvira 2007–2013, 
ampak, da je rezerva v podrazdelku 1a za 
obdobje 2011–2013 zelo omejena; 
poudarja, da financiranje novih 
dejavnosti ne sme ogroziti obstoječih 
programov in pobud v podrazdelku 1a;

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1 b. Glede na to ponovno poziva, naj se  
predloži večletna strategija za program 
razgradnje Kozloduj in za preostale 
politične prednostne naloge, opredeljene v 
podrazdelku 1 a v povezavi z vmesnim 
pregledom tekočega večletnega 
finančnega okvira, in konkretni predlogi 
za prilagoditve in spremembe tega okvira
še pred koncem prvega semestra 2010 z 
uporabo vseh razpoložljivih mehanizmov, 
ki jih omogoča Medinstitucionalni 
sporazum z dne 17. maja 2006 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju, zlasti 
točke 21 do 23 tega sporazuma;
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Predlog spremembe 3

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1c. Poudarja, da se letni znesek za 
program razgradnje Kozloduj določi v 
okviru letnega proračunskega postopka v 
skladu z določbami točke 38 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 
17. maja 2006;

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Referenčni znesek potreben za izvedbo 
Programa Kozloduj v obdobju od 1. 
januarja 2010 do 31. decembra 2013 znaša 
300 milijonov EUR.

1. Referenčni znesek, v smislu točke 38 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 
17. maja 2006, ki je potreben za izvedbo 
programa Kozloduj v obdobju od 1. 
januarja 2010 do 31. decembra 2013 znaša 
300 milijonov EUR.
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