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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. Regioninės plėtros komitetas nemato priežasčių nepritarti Europos Komisijos pasiūlymui 
mobilizuoti 162 387 985 eurų sumą iš Solidarumo fondo ir skirti Jungtinei Karalystei, 
atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo ir 
2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, kuriuo įsteigiamas 
Europos Sąjungos solidarumo fondas.

2. Regioninės plėtros komitetas naudodamasis proga ragina Tarybą pasiekti susitarimą dėl 
Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas 
Europos Sąjungos solidarumo fondas (COM(2005)0108), kadangi šis susitarimas dar 
nepasiektas po to, kai Parlamentas priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą 2006 m. 
gegužės 18 d.1 Komitetas pabrėžia, kad būtina skubiai priimti šį teisės aktą ir užtikrinti, 
kad turėdama tinkamą reglamentavimo sistemą ir būtinus finansinius išteklius ES galėtų 
padengti daugelį įvairių nenumatytų išlaidų.

3. Regioninės plėtros komitetas ragina Biudžeto komitetą ateityje nustatyti tvarkaraštį, 
kuriuo būtų atsižvelgiama į kitų komitetų teises.

                                               
1 OL C 297 E, 2006 12 7, p. 331.
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siekdamas išvengti bereikalingo delsimo priimant šią priemonę, kurią Biudžeto komitetas 
nori kuo greičiau priimti, Regioninės plėtros komitetas neprieštarauja Europos Komisijos 
pasiūlymui mobilizuoti 162 387 985 eurų sumą iš Solidarumo fondo ir skirti Jungtinei 
Karalystei atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo ir Reglamento 
Nr. 2012/2002 nuostatas.

Vis dėlto reikia pažymėti, kad potvynio žala, kuria remdamasi Jungtinė Karalystė prašė 
paramos, buvo padaryta 2007 m. birželio ir liepos mėn., o Komisijos pasiūlymas pateiktas 
2008 m. sausio 18 d., praėjus net 6 mėnesiams po potvynio. Žinoma, iš tikrųjų padarytos 
finansinės žalos dydžio įvertinimui reikia tam tikro laiko ir Komisija išnaudoja šį laiką 
atlikdama savo pareigą užtikrinti gerą finansų valdymą ir teisingą taisyklių taikymą. 

Regioninės plėtros komiteto nuomone, lygiai taip pat svarbu užtikrinti tinkamą tokių išlaidų 
parlamentinę kontrolę, todėl komitetams, kurių prašoma pateikti nuomonę dėl tokios rūšies 
sprendimų, turėtų būti suteikta pakankamai laiko, kuris būtinas siekiant tinkamai apsvarstyti 
Komisijos pasiūlymą.
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