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Uporaba instrumenta prilagodljivosti
P7_TA(2009)0113
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2009 o predlogu sklepa Evropskega
parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti v skladu s točko 27
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in
Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2009)0660 – C70303/2009 – 2009/2207(BUD))
(2010/C 286 E/13)
Evropski parlament,
— ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0660 – C70303/2009),
— ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom,
Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobre proračunskem poslovodenju (1), zlasti točke 27
tega sporazuma,
— ob upoštevanju svoje prve obravnave predloga splošnega proračuna za leto 2010 dne 22. oktobra
2009 (2),
— ob upoštevanju izjave o financiranju Evropskega načrta za oživitev gospodarstva, ki so jo dne 2. aprila
2009 sprejele tri institucije,
— ob upoštevanju izida usklajevalnega sestanka z dne 18. novembra 2009,
— ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0080/2009),

A. ker institucije EU menijo, da je treba nujno financirati drugo fazo Evropskega načrta za oživitev
gospodarstva,
B. ker se je Bolgarija med pristopnimi pogajanji zavezala, da bo zaprla jedrsko elektrarno Kozloduj s
pomočjo finančne podpore Skupnosti v obdobju 2007–2009,
C. ker se bo razgradnja jedrske elektrarne Kozloduj nadaljevala tudi po letu 2009 in bo zahtevala financi
ranje v višini 300 000 000 EUR za obdobje 2010–2013,
D. ker sta obe veji proračunskega organa na usklajevalnem sestanku dne 18. novembra 2009 sklenili, da
uporabita instrument prilagodljivosti za:
— dopolnitev financiranja Evropskega načrta za oživitev gospodarstva v znesku 120 000 000 EUR v
proračunu za leto 2010;
— financiranje razgradnje jedrske elektrarne Kozloduj v znesku 75 000 000 EUR v letu 2010;
(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0051 in P7_TA(2009)0052.
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1.
ugotavlja, da, kljub prerazporeditvi sredstev iz razlik do zgornje meje za leti 2009 in 2010, zgornja
meja podrazdelka 1a ni omogočila primernega financiranja Evropskega načrta za oživitev gospodarstva in
razgradnje jedrske elektrarne Kozloduj; zato pozdravlja dogovor, dosežen na usklajevalnem sestanku, o
uporabi instrumenta prilagodljivosti za te namene v skupnem znesku 195 000 000 EUR;
2.
obžaluje dejstvo, da je Komisija predstavila potrebe za financiranje jedrske elektrarne Kozloduj le v
pisnem predlogu spremembe št. 2/2010, torej po prvi obravnavi Parlamenta, kjer je ta določil svoje
prednostne naloge za proračun za leto 2010; meni, da je zapozneli predlog, ki je povzročil dodaten pritisk
na podrazdelek 1a, znatno vplival na dinamiko pogajanj za proračun za leto 2010 in na zmožnost
Parlamenta, da sledi svojim političnim prednostnim nalogam;
3.
vendar meni, da je treba nujno slediti političnim zavezam, danim v protokolu o pogojih in načinih
sprejetja Bolgarije v Evropsko unijo, ter tako v letu 2010 nadaljevati s financiranjem razgradnje jedrske
elektrarne Kozloduj;
4.
opozarja, da dodatno financiranje razgradnje jedrske elektrarne Kozloduj v letih 2011–2013 ne sme
vplivati na financiranje že obstoječih večletnih programov in ukrepov;
5.

odobri sklep, priložen k tej resoluciji;

6.
naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta in zagotovi njegovo
objavo v Uradnem listu Evropske unije;
7.

naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
o uporabi instrumenta prilagodljivosti v skladu s točko 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne
17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in
dobrem finančnem poslovodenju
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI STA –

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom,
Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) ter zlasti petega
odstavka točke 27 Sporazuma,
ob upoštevanju predloga Komisije,
ob upoštevanju dejstva, da sta se veji proračunskega organa, potem ko sta proučili vse možnosti za
prerazporeditev odobritev v okviru podrazdelka 1a, na usklajevalnem sestanku 18. novembra 2009 spora
zumeli o uporabi instrumenta prilagodljivosti, da se dopolni financiranje v proračunu za leto 2010, in sicer
s prekoračitvijo zgornje meje podrazdelka 1a, za:
— 120 milijonov EUR za financiranje energetskih projektov v okviru Evropskega načrta za oživitev
gospodarstva,
— 75 milijonov EUR za razgradnjo jedrske elektrarne Kozloduj –
(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
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SKLENILA:

Člen 1
V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 se uporabi instrument prilag
odljivosti za zagotovitev zneska v višini 195 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v
podrazdelku 1a.
Ta znesek se uporabi, da se dopolni financiranje za:
— 120 milijonov EUR za financiranje energetskih projektov v okviru Evropskega načrta za oživitev
gospodarstva,
— 75 milijonov EUR za razgradnjo jedrske elektrarne Kozloduj.
Člen 2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.
V Strasbourgu,

Za Evropski parlament

Za Svet

Predsednik

Predsednik

Finančni okvir 2007-2013: financiranje energetskih projektov v okviru evrop
skega načrta za oživitev gospodarstva (sprememba Medinstitucionalnega spora
zuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslo
vodenju)
P7_TA(2009)0114
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2009 o spremenjenem predlogu sklepa
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja
2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega
okvira: financiranje projektov na področju preskrbe z energijo v okviru evropskega načrta za
oživitev gospodarstva (KOM(2009)0662 – C7-0305/2009 – 2009/2211(ACI))
(2010/C 286 E/14)
Evropski parlament,
— ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0662 –
C7–0305/2009),
— ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom,
Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1), zlasti točke 21,
prvega in drugega pododstavka točke 22 ter točke 23 tega sporazuma,
— ob upoštevanju Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembi Medinsti
tucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslo
vodenju v zvezi z večletnim finančnim okvirom (2007–2013) (2),
(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 132, 29.5.2009, str. 8.

