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SUGGESTIES

De Commissie regionaal beleid verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. De Commissie regionale ontwikkeling ziet er geen bezwaar tegen om conform het 
voorstel van de Commissie ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk uit het 
Solidariteitsfonds een bedrag van 162 387 985 EUR ter beschikking te stellen uit hoofde 
van het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer en van 
Verordening (EG) nr. 2012/2002 van 11 november 2002 tot oprichting van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie.

2. De Commissie regionale ontwikkeling wil van de gelegenheid gebruik maken om er bij 
de Raad op aan te dringen overeenstemming te bereiken over het voorstel van de 
Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting 
van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (COM(2005)0108), hetgeen hij tot 
dusver nog niet heeft gedaan sinds het Parlement daarover op 18 mei 2006 in eerste 
lezing zijn advies heeft uitgebracht1. Tevens wil zij er met nadruk op aandringen dat deze 
wetgeving zo spoedig mogelijk wordt aangenomen opdat de EU de beschikking krijgt 
over het rechtskader en de financiële middelen die nodig zijn om haar in staat te stellen 
het hoofd te bieden aan allerlei onvoorziene gebeurtenissen van diverse aard.

3. De Commissie regionaal beleid roept de Begrotingscommissie ertoe op, voortaan bij de 
vaststelling van tijdschema's beter met de rechten van andere commissies rekening te 
houden.

                                               
1 PB C 297 E van 7.12.2006, blz. 331.
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BEKNOPTE MOTIVERING

Ten einde onnodige vertraging bij de goedkeuring van deze maatregel - die de 
Begrotingscommissie zo snel mogelijk aangenomen wil zien - te voorkomen, merkt de 
Commissie regionale ontwikkeling op dat zij er geen bezwaar tegen heeft dat er uit het 
Solidariteitsfonds ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk een bedrag van 162 387 985 EUR 
ter beschikking wordt gesteld, conform het voorstel van de Commissie en in 
overeenstemming met de regels die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 17 
mei 2006 en in Verordening nr. 2012/2002.

Er zij echter wel op gewezen dat de overstromingsschade waarop de steunaanvraag van het 
Verenigd Koninkrijk is gebaseerd, zich heeft voorgedaan in juni en juli 2007, terwijl het 
Commissievoorstel dateert van januari 2008 - ruim zes maanden na de feiten.  Het is duidelijk 
dat de feitelijke vaststelling van het bedrag van de financiële schade die is geleden enige tijd 
in beslag neemt en dat de Commissie de nodige tijd heeft uitgetrokken om een adequaat 
financieel beheer en de correcte toepassing van de regels te waarborgen. 

Naar de opvatting van onze commissie is het echter evenzeer van belang erop toe te zien dat 
de parlementaire controle op dergelijke uitgaven naar behoren wordt uitgeoefend en dat 
commissies die over dergelijke besluiten om advies worden verzocht de nodige tijd krijgen 
om de Commissievoorstellen naar behoren te kunnen onderzoeken.   
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