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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 
să includă următoarele sugestii în propunerea de rezoluţie care urmează a fi adoptată: 

1. Comisia pentru dezvoltare regională nu are nicio obiecţie împotriva mobilizării Fondului 
de Solidaritate pentru a aloca Regatului Unit suma de 162 387 985 EUR, astfel cum a 
propus Comisia Europeană, în conformitate cu Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 
dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna 
gestiune financiară şi cu Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 
noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene. 

2. Comisia pentru dezvoltare regională se foloseşte de această ocazie pentru a îndemna 
Consiliul să ajungă la un acord asupra propunerii Comisiei pentru un regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului de Solidaritate al 
Uniunii Europene (COM(2005)0108), acord încă neobţinut de la data la care Parlamentul 
a adoptat poziţia sa în prima lectură, şi anume la 18 mai 20061. Subliniază necesitatea
urgentă de a adopta legislaţia în cauză, pentru a asigura UE cadrul legislativ şi resursele 
financiare necesare pentru a face faţă unor situaţii neprevăzute multiple şi diverse.

3.  Comisia pentru dezvoltare regională solicită Comisiei pentru bugete ca în viitor să 
stabilească calendare de lucru care să respecte drepturile celorlalte comisii.

                                               
1 JO C 297 E, 7.12.2006, p 331.
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

In order to avoid undue delay in approving this measure which the committee on Budgets 
intends to adopt as soon as possible, the committee on Regional Development has no 
objection to the mobilisation of the Solidarity Fund to provide the sum of Euro 162.387.985 
to the United Kingdom as proposed by The European Commission and in accordance with the 
rules laid down in the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 and Regulation N° 
2012/2002.

It is however noticeable that  the flood damage for which the United Kingdom has applied for 
assistance took place in June and July 2007 whilst the Commission's proposal is dated 18 
January 2008, - a full six months after the event. Clearly, factual verification of the amount of 
financial damage suffered requires some time, and it is in carrying out its duty to ensure good 
financial management and the correct application of the rules, that the Commission takes the 
time required. 

In the view of our committee, it is equally important to ensure that parliamentary control of 
such disbursements is correctly exercised and consequently committees who are asked for an 
opinion on decisions of this type should be given the time necessary to give proper 
consideration to Commission's proposals.
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