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JAVASLATOK

A Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. A Vidékfejlesztési Bizottság nem lát akadályt a Szolidaritási Alapnak – az Európai 
Bizottság javaslatának megfelelően – az Egyesült Királyság javára történő, 162 387 985 
euró összegű mobilizálására, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság közötti 2006. május 17-i intézményközi megállapodással és az Európai Unió 
Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi 
rendelettel összhangban.

2. A Vidékfejlesztési Bizottság megragadja az alkalmat, hogy ösztönözze a Tanácsot, jusson 
megállapodásra az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslat (COM(2005)0108) kapcsán, 
amelyet a Parlament 2008. május 18-i első olvasatban elfogadott álláspontja1 óta nem tett 
meg. Hangsúlyozza a jogszabály sürgős elfogadásának szükségességét annak biztosítása 
érdekében, hogy az Európai Uniót felruházzák az összetett és különböző, előre nem látott 
kiadások kezeléséhez szükséges jogszabályi kerettel és pénzügyi forrásokkal.

3. A Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot, hogy jövőbeli 
ütemterveinek elkészítésekor tartsa tiszteletben más bizottságok jogait.

                                               
1 HL C 297 E, 2006.12.7., 331. o.
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RÖVID INDOKOLÁS

Az intézkedés, amelyet a Költségvetési Bizottság mihamarabb el akar fogadni, 
jóváhagyásának indokolatlan késedelmét elkerülendő a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottság nem támaszt akadályt a Szolidaritási Alapnak – az Európai Bizottság javaslatának 
megfelelően – az Egyesült Királyság javára történő, 162 387 985 euró összegű mobilizálására, 
a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás szabályaival és a 2012/2002 rendelettel 
összhangban.

Figyelemre méltó azonban, hogy az árvízkár, amely kapcsán az Egyesült Királyság segítségért 
folyamodott, 2007 júniusában és júliusában következett be, míg a Bizottság javaslata 2008. 
január 18-án született, hat teljes hónappal az esemény után. Nem kétséges, hogy az 
elszenvedett anyagi károk nagyságának tényleges vizsgálata bizonyos időt vesz igénybe, és a 
Bizottság a helyes pénzgazdálkodás és a szabályok pontos alkalmazása terén fennálló 
kötelességének teljesítése érdekében vette igénybe ezt az időt. 

Bizottságunk úgy ítéli meg, hogy az ilyen kifizetések szabályos parlamenti ellenőrzésének 
biztosítása hasonlóan fontos, következésképpen az ilyen jellegű határozatok esetében a 
véleménynyilvánításra felkért bizottságnak elegendő időt kell hagyni arra, hogy alaposan 
tanulmányozhassa a Bizottság javaslatát. 
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