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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. regionaalarengukomisjon ei näe mingit põhjust seista vastu Solidaarsusfondi 
kasutuselevõtule, et maksta Ühendkuningriigile 162 387 985 euro suurune summa 
vastavalt komisjoni ettepanekule kooskõlas 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppega (Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) ning nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrusega 
(EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta;

2. regionaalarengukomisjon kasutab võimalust, et avaldada survet nõukogule kokkuleppe 
saavutamiseks komisjoni ettepaneku osas võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta (KOM(2005)0108), mida nõukogu 
ei ole suutnud teha alates sellest, kui Euroopa Parlament võttis 18. mail 2006. aastal 
esimesel lugemisel vastu oma seisukoha1; rõhutab tungivat vajadust võtta vastu nimetatud 
õigusakt, et tagada vajaliku reguleeriva raamistiku ja rahaliste vahendite olemasolu ELis, 
et olla valmis arvukateks ja mitmesugusteks ettenägematuteks kuludeks;

3. regionaalarengukomisjon palub eelarvekomisjonil edaspidi koostada ajakava, milles 
arvestatakse teiste komisjonide õigustega.

                                               
1 ELT C 297 E, 7.12.2006, lk 331.
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LÜHISELGITUS

Lubamatu viivituse vältimiseks heakskiidu andmisel kõnealusele meetmele, mille 
eelarvekomisjon kavatseb esimesel võimalusel vastu võtta, ei ole regionaalarengukomisjon 
Solidaarsusfondi kasutuselevõtu vastu, et maksta Ühendkuningriigile 162 387 985 euro 
suurune summa vastavalt komisjoni ettepanekule ning kooskõlas 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelises kokkuleppes ja määruses (EÜ) nr 2012/2002 sätestatud eeskirjadega.

Tähelepanuväärne on siiski asjaolu, et Ühendkuningriik esitas taotlused abi saamiseks 
üleujutustest põhjustatud kahjustuste likvideerimiseks 2007. aasta juunis ja juulis, kuid 
komisjoni ettepaneku kuupäevaks on 18. jaanuar 2008. aasta – tervelt kuus kuud sündmusest 
hiljem. Arusaadavalt nõuab rahalise kahju summade tegelikkusele vastavuse kontrollimine 
aega ja komisjon kasutab talle antud aega oma ülesannete teostamiseks, et tagada heal tasemel 
finantsjuhtimine ning vastavate eeskirjade korrektne kohaldamine. 

Meie komisjoni arvates on võrdselt tähtis tagada, et Euroopa Parlamendi õigust kontrollida 
selliste väljamaksete tegemist kasutataks korrektselt ning et komisjonidele, kellelt küsitakse 
arvamust sellist tüüpi otsuste kohta, tuleks anda piisavalt aega, et komisjoni ettepanekut 
korralikult analüüsida.
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