
PA\707025DA.doc PE400.712v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Regionaludviklingsudvalget

2008/2019(ACI)

11.2.2008

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Regionaludviklingsudvalget

til Budgetudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af EU's 
Solidaritetsfond
(KOM(2008)0014 – C6-0036/2008 – 2008/2019(ACI))

Rådgivende ordfører: Gerardo Galeote



PE400.712v01-00 2/4 PA\707025DA.doc

DA

PA_Legapp



PA\707025DA.doc 3/4 PE400.712v01-00

DA

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. Regionaludviklingsudvalget ser ingen grund til at gøre indsigelse mod anvendelse af 
EU’s Solidaritetsfond med henblik på at udbetale et beløb på EUR 162.387.985 til Det 
Forenede Kongerige som foreslået af Kommissionen og i overensstemmelse med den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning samt Rådets 
forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske 
Unions Solidaritetsfond.

2. Regionaludviklingsudvalget udnytter muligheden af at lægge pres på Rådet for at opnå en 
aftale vedrørende Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (KOM(2005)0108) efter at 
have undladt at gøre dette siden Parlamentet fastlagde sin holdning ved 
førstebehandlingen den 18. maj 20061. Udvalget understreger det presserende behov for 
vedtagelse af denne lovgivning for at sikre, at EU råder over de rammebestemmelser og
finansielle ressourcer, der kræves til de mange forskelligartede uforudsete udgifter.

3. Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget til fremover at udarbejde 
tidsplaner, der respekterer andre udvalgsrettigheder.

                                               
1 EUT C 297 E af 7.12.2006, s 331.



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

DA

KORT BEGRUNDELSE

For at undgå unødvendig forsinkelse med hensyn til at godkende denne foranstaltning, som 
Budgetudvalget agter at vedtage hurtigst muligt, har Regionaludviklingsudvalget ingen 
indsigelser mod anvendelse af EU’s Solidaritetsfond med henblik på at udbetale et beløb på 
EUR 162.387.985 til Det Forenede Kongerige som foreslået af Kommissionen og i 
overensstemmelse med bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 og 
forordning nr. 2012/2002.

Det er imidlertid påfaldende, at de ødelæggelser fra oversvømmelse, som Det Forenede 
Kongerige har søgt om støtte til, fandt sted i juni og juli 2007, mens Kommissionens forslag 
er dateret den 18. januar 2008 – hele seks måneder efter begivenheden. Det er klart, at faktuel 
kontrol af de økonomiske tabs størrelsesorden kræver en vis tid, og at Kommissionen bruger 
den tid, det kræver at løse sin opgave med at sikre forsvarlig økonomisk forvaltning og 
korrekt anvendelse af bestemmelserne. 

Vores udvalg mener, at det ligeledes er vigtigt at sikre, at den parlamentariske kontrol af 
sådanne udbetalinger udføres korrekt og som en konsekvens heraf, at udvalg, der anmodes om 
en udtalelse om beslutninger af denne type, bør tilbydes den nødvendige tid til at overveje 
Kommissionens forslag på behørig vis.
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