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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ζητεί από την Επιτροπή Προϋπολογισμών που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις: 

1. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν θεωρεί ότι υφίσταται λόγος να αντιταχθεί 
στην κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης ώστε να παρασχεθεί το ποσό των 162.387. 
985 ευρώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως έχει προτείνει η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διοργανική συμφωνία της 17ης 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση και τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 της 
11ης Νοεμβρίου 2002 για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

2. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δράττεται της ευκαιρίας να ασκήσει πίεση στο 
Συμβούλιο να καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για την 
έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2005)0108), πράγμα 
που δεν έχει ακόμη επιτύχει αφ' ότου το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη 
ανάγνωση στις 18 Μαΐου 2006 1. Τονίζει την επιτακτική ανάγκη να θεσπισθεί αυτή η 
νομοθεσία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ διαθέτει το απαιτούμενο κανονιστικό 
πλαίσιο και τους οικονομικούς πόρους για να αντιμετωπίζει διάφορα και πολλαπλά 
απρόβλεπτα. 

3. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ζητεί από την Επιτροπή Προϋπολογισμών να 
καθορίζει στο μέλλον χρονοδιαγράμματα που θα επιτρέπουν να λαμβάνονται υπόψη τα 
δικαιώματα άλλων επιτροπών.

                                               
1 ΕΕ C 297 E, 7.12.2006, σελ. 331.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες καθυστερήσεις κατά την έγκριση αυτού του μέτρου 
που η Επιτροπή Προϋπολογισμών σκοπεύει να εγκρίνει το ταχύτερο δυνατό, η Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν φέρει αντιρρήσεις ως προς την κινητοποίηση του Ταμείου 
Αλληλεγγύης προκειμένου να παρασχεθεί το ποσό των 162.387.985 ευρώ στο Ηνωμένο 
Βασίλειο όπως έχει προτείνει η Επιτροπή και σύμφωνα με τις διατάξεις της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 και του κανονισμού αριθ. 2012/2002.

Είναι ωστόσο αξιοσημείωτο ότι οι πλημμύρες που προκάλεσαν τις καταστροφές για τις 
οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ζητήσει τη χορήγηση ενίσχυσης έγιναν τον Ιούνιο και 
Ιούλιο 2007, ενώ η πρόταση της Επιτροπής υποβλήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2008, δηλαδή έξι 
πλήρεις μήνες μετά από τα συμβάντα. Είναι σαφές ότι ο πραγματολογικός έλεγχος της 
οικονομικής ζημίας που έχει προκληθεί απαιτεί αρκετό χρόνο, και η Επιτροπή χρησιμοποιεί 
τον απαιτούμενο χρόνο εκτελώντας το καθήκον της για την εξασφάλιση της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης και της ορθής εφαρμογής των διατάξεων.

Κατά την κρίση της επιτροπής μας, είναι εξίσου σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι ο 
κοινοβουλευτικός έλεγχος σε τέτοιου είδους εκταμιεύσεις ασκείται σωστά και ότι, κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος στις επιτροπές που καλούνται να 
γνωμοδοτήσουν σχετικά με τέτοιου είδους αποφάσεις ούτως ώστε να εξετάζουν επαρκώς τις 
προτάσεις της Επιτροπής.
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