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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. Výbor pro regionální rozvoj nemá námitek proti uvolnění prostředků z Fondu solidarity 
ve výši 162 387 985 EUR ve prospěch Spojeného království, jak navrhuje Evropská 
komise, v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení a nařízením 
Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské 
unie.

2. Výbor pro regionální rozvoj využívá této příležitosti a naléhá na Radu, aby dospěla 
k dohodě ohledně návrhu Komise na nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení 
Fondu solidarity Evropské unie (KOM(2005)0108), což dosud neučinila, přestože 
Parlament dne 18. května 20061 přijal svůj postoj v prvním čtení. Zdůrazňuje, že přijetí 
tohoto právního předpisu je naléhavě nutné k zajištění toho, aby EU měla k dispozici 
nezbytný regulační rámec a finanční zdroje, jež jí umožní čelit četným a nejrůznějším 
nepředvídaným událostem.

3. Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor, aby v budoucnu stanovil takové 
harmonogramy, které budou respektovat práva ostatních výborů.

                                               
1 Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 331.



PE400.712v01-00 4/4 PA\707025CS.doc

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Aby nedocházelo k nepřiměřeným prodlevám při přijímání tohoto opatření, které má 
Rozpočtový výbor v úmyslu schválit co nejdříve, nemá Výbor pro regionální rozvoj žádné 
námitky proti uvolnění prostředků z Fondu solidarity ve výši 162 387 985 EUR ve prospěch
Spojeného království, jak navrhuje Evropská komise, v souladu s pravidly stanovenými 
interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006 a nařízením č. 2012/2002.

Je však pozoruhodné, že k povodňovým škodám, kvůli kterým Spojené království o podporu 
žádá, došlo v červnu a červenci 2007, zatímco návrh Komise je ze dne 18. ledna 2008 –
plných šest měsíců po událostech. Je samozřejmé, že faktické ověřování rozsahu utrpěných 
finančních škod vyžaduje určitý čas a že vykonávání povinnosti zajišťovat řádné finanční 
řízení a správné uplatňování pravidel trvá Komisi potřebnou dobu. 

Z hlediska našeho výboru je stejně tak důležité zajistit správné provádění parlamentní 
kontroly těchto výdajů, a proto by výbory, které jsou v případě podobných rozhodnutí 
požádány o stanovisko, měly mít dostatek času k řádnému zvážení návrhů Komise. 
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