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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие призовава водещата комисия по бюджети да 
включи следните предложения в своето предложение за резолюция:

1. Комисията по регионално развитие не намира причина да се противопостави на 
мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ с цел осигуряване на сумата от 
162 387 985 EUR на Обединеното кралство, както предлага Европейската комисия в 
съответствие с Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и 
доброто финансово управление и Регламент (EО) № 2012/2002 на Съвета от 11 
ноември 2002 година относно създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския 
съюз.

2. Комисията по регионално развитие използва случая да настоява пред Съвета за 
постигането на споразумение по предложението на Комисията за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно създаването на фонд „Солидарност“ 
на Европейския съюз (COM(2005)0108), което той не успя да направи откакто 
Парламентът прие позицията му на първо четене на 18 май 2006 г.1  Това 
подчертава спешната необходимост от приемане на това законодателство с цел да 
се гарантира, че ЕС притежава необходимата регулаторна рамка и финансови 
ресурси за посрещане на многобройни и различни непредвидени обстоятелства.

3. Комисията по регионално развитие призовава комисията по бюджети да изработва 
в бъдеще графици, които зачитат правата на другите комисии.

                                               
1 ОВ С 297 Е, 7.12.2006 г., стр. 331
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SHORT JUSTIFICATION

In order to avoid undue delay in approving this measure which the committee on Budgets 
intends to adopt as soon as possible, the committee on Regional Development has no 
objection to the mobilisation of the Solidarity Fund to provide the sum of Euro 162.387.985 
to the United Kingdom as proposed by The European Commission and in accordance with the 
rules laid down in the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 and Regulation N° 
2012/2002.

It is however noticeable that  the flood damage for which the United Kingdom has applied for 
assistance took place in June and July 2007 whilst the Commission's proposal is dated 18 
January 2008, - a full six months after the event. Clearly, factual verification of the amount of 
financial damage suffered requires some time, and it is in carrying out its duty to ensure good 
financial management and the correct application of the rules, that the Commission takes the 
time required.

In the view of our committee, it is equally important to ensure that parliamentary control of 
such disbursements is correctly exercised and consequently committees who are asked for an 
opinion on decisions of this type should be given the time necessary to give proper 
consideration to Commission's proposals.
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