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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. Komisja Rozwoju Regionalnego nie widzi powodu, aby zgłaszać sprzeciw wobec 
uruchomienia Funduszu Solidarności w celu udostępnienia Zjednoczonemu Królestwu 
kwoty 162 387 985 euro, jak proponuje Komisja, zgodnie z porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, 
Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami 
oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. 
ustanawiającym Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.

2. Komisja Rozwoju Regionalnego korzysta z okazji, aby wezwać Radę do osiągnięcia 
porozumienia w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 
(COM(2005)0108), czego nie zdołała uczynić, odkąd Parlament przyjął swoje stanowisko 
w pierwszym czytaniu w dniu 18 maja 2006 r.1 Podkreśla pilną potrzebę przyjęcia tych 
przepisów dla zapewnienia, że UE posiada wymagane ramy regulacyjne i zasoby 
finansowe na okoliczność licznych i różnych nieprzewidzianych sytuacji.

3. Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, aby w przyszłości 
ustanawiała takie harmonogramy, które respektują prawa innych komisji.

                                               
1 Dz.U. C 297 E z 7.12.2006, str. 331.
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Aby uniknąć niepotrzebnej zwłoki w zatwierdzeniu niniejszego środka, który Komisja 
Budżetowa zamierza jak najszybciej przyjąć, Komisja Rozwoju Regionalnego nie wysuwa 
sprzeciwu wobec uruchomienia Funduszu Solidarności w celu udostępnienia Zjednoczonemu 
Królestwu kwoty 162 387 985 euro, jak proponuje Komisja Europejska oraz zgodnie 
z przepisami określonymi w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. 
oraz w rozporządzeniu nr 2012/2002.

Zauważalne jest jednak, że powódź, w związku z którą Zjednoczone Królestwo zwróciło się 
o wsparcie, nastąpiła w czerwcu i lipcu 2007 r., natomiast wniosek Komisji jest datowany na 
18 stycznia 2008 r. – całe pół roku od wydarzenia. Jasne jest, że oparta na faktach weryfikacja 
finansowej kwoty poniesionych szkód wymaga czasu i że brak pośpiechu Komisji 
spowodowany jest obowiązkiem zapewnienia należytego zarządzania finansami 
i prawidłowego zastosowania przepisów.

Zdaniem naszej komisji, równie istotne jest zapewnienie prawidłowego sprawowania kontroli 
parlamentarnej, dlatego też komisje proszone o opinię w sprawie tego rodzaju decyzji 
powinny dysponować koniecznym czasem na należyte rozpatrzenie wniosków Komisji. 
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