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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa liittämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. Aluekehitysvaliokunnalla ei ole syytä vastustaa solidaarisuusrahaston varojen 
käyttöönottoa 162 387 985 euron määrästä Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi, kuten 
Euroopan komissio on ehdottanut Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 17 
päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta sekä Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2012/2002 mukaisesti.

2. Aluekehitysvaliokunta käyttää tilaisuutta hyväkseen ja kehottaa neuvostoa pyrkimään 
sopimukseen komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (KOM(2005)0108), mitä se ei ole onnistunut 
tekemään parlamentin esitettyä kantansa ensimmäisessä käsittelyssä 18. toukokuuta 
20061. Valiokunta korostaa tämän säädöksen antamisen kiireellisyyttä, jotta EU:lle 
voitaisiin varmistaa välttämätön sääntelykehys ja rahoitusvarat lukuisiin ja vaihteleviin 
satunnaisiin kuluihin.

3. Aluekehitysvaliokunta kehottaa budjettivaliokuntaa ottamaan huomioon muiden 
valiokuntien oikeudet tulevia aikatauluja laatiessaan.
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LYHYT PERUSTELU

Jotta vältettäisiin tarpeetonta viivytystä kyseisen toimenpiteen hyväksymisessä, minkä 
budjettivaliokunta aikoo osaltaan tehdä mahdollisimman pian, aluekehitysvaliokunnalla ei ole 
syytä vastustaa solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa 162 387 985 euron määrästä 
Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi, kuten Euroopan komissio on ehdottanut ja 17. 
toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen sekä asetuksen (EY) N:o 2012/2002 
mukaisesti.

On kuitenkin syytä panna merkille, että tulvat, joiden johdosta Yhdistynyt kuningaskunta on 
pyytänyt apua, sattuivat kesä- ja heinäkuussa 2007 ja komission ehdotus on tehty 18. 
tammikuuta 2008, jolloin tapahtumasta oli kulunut täsmälleen puoli vuotta. Aineellisten 
vahinkojen suuruuden todentaminen vaatii kyllä oman aikansa, ja komissio käyttää tarvittavan 
ajan täyttääkseen velvollisuutensa moitteettoman varainhoidon ja sääntöjen asiallisen
noudattamisen varmistamiseksi.

Valiokuntamme mukaan on yhtä tärkeää varmistaa, että tällaisen maksun suorittamisen 
parlamentaarinen valvonta tehdään moitteettomasti ja näin ollen valiokunnille, joilta 
pyydetään lausuntoa tällaisista päätöksistä, olisi annettava riittävästi aikaa tutkia komission 
ehdotuksia.
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