
P7_TA(2011)0129 

Anvendelse af EU's Solidaritetsfond - Oversvømmelser 2010 i Polen, 

Slovakiet, Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Kroatien og Rumænien 

Europa-Parlamentets beslutning af 6. april 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til 

punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, 

Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 

(KOM(2011)0010 - C7-0023/2011 - 2011/2021(BUD)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(KOM(2011)0010 - C7-0023/2011), 

 

- der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, 

Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning1 (IIA af 

17. maj 2006), særlig punkt 26, 

 

- der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse 

af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond2,  

 

- der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring 

vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008 om Den Europæiske Unions 

Solidaritetsfond, 

 

- der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra 

Regionaludviklingsudvalget (A7-0114/2011), 

 

1. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning; 

 

2. minder om, at punkt 26 i IIA af 17. maj 2006 fastsætter, at Kommissionen, hvis der er 

mulighed for omfordeling af bevillinger inden for det udgiftsområde, hvor der er behov 

for yderligere midler, tager hensyn hertil, når den udfærdiger det nødvendige forslag; 

 

3. noterer sig, at Kommissionen, idet den anmoder om ekstra forpligtelses- og 

betalingsbevillinger til dækning af behovene under Den Europæiske Unions 

Solidaritetsfond så tidligt på året, ikke har fundet nogen mulighed for hverken 

omplacering eller omfordeling inden for eller mellem de pågældende udgiftsområder; 

 

4. er rede til at overveje den generelle situation for betalinger i lyset af resultaterne af de 

gennemførte bevillinger på 2010-budgettet; 

 

5. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og 

drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende; 

                                                 
1   EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1. 
2   EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3. 



 

6. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og 

Kommissionen. 



BILAG 

 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE 

 

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den 

interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 

 

 

(Bilagets tekst gengives ikke her, fordi den svarer til den endelige retsakt, afgørelse 

2011/286/EU). 

 


