
PA\707025SK.doc PE400.712v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre regionálny rozvoj

2008/2019(ACI)

11.2.2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre regionálny rozvoj

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu 
solidarity Európskej únie
(KOM(2008)0014 – C6-0036/2008 – 2008/2019(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Gerardo Galeote



PE400.712v01-00 2/4 PA\707025SK.doc

SK

PA_Legapp



PA\707025SK.doc 3/4 PE400.712v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. Výbor pre regionálny rozvoj nevidí dôvod na námietky proti mobilizácii Fondu solidarity 
s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 162 387 985 EUR Spojenému kráľovstvu, ako 
navrhla Európska komisia v súlade s medziinštitucionálnou dohodou zo 17. mája 2006 
medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom 
finančnom hospodárení a s nariadením Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, 
ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie. 

2. Výbor pre regionálny rozvoj využíva príležitosť na to, aby primäl Radu k dohode 
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo strany Komisie, ktorým sa 
zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (KOM(2005)0108), ku ktorej nedospela, odkedy 
Parlament prijal svoje stanovisko v prvom čítaní 18. mája 20061. Zdôrazňuje naliehavú 
potrebu prijať túto legislatívu s cieľom zabezpečiť, aby mala EÚ k dispozícii potrebný 
regulačný rámec a finančné zdroje na riešenie opakovaného výskytu rozličných 
nepredvídaných výdavkov.

3. Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby v budúcnosti zostavil také 
časové plány, ktoré budú rešpektovať práva iných výborov.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 297 E, 7.12.2006, s. 331.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V snahe vyhnúť sa zbytočnému omeškaniu pri schvaľovaní tohto opatrenia, ktoré chce Výbor 
pre rozpočet prijať čo najskôr, Výbor pre regionálny rozvoj nepredkladá žiadne námietky 
proti mobilizácii Fondu solidarity s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 162 387 985 EUR 
Spojenému kráľovstvu, ako navrhla Európska komisia v súlade s pravidlami stanovenými 
medziinštitucionálnou dohodou zo 17. mája 2006 a s nariadením Rady č. 2012/2002. 

Nemožno však prehliadnuť skutočnosť, že povodňové škody, v súvislosti s ktorými Spojené 
kráľovstvo žiadalo o podporu, vznikli v júni a júli 2007, zatiaľ čo návrh Komisie bol 
predložený 18. januára 2008, čo je celých šesť mesiacov po nešťastí. Je zrejmé, že skutkové 
overovanie výšky utrpených finančných škôd si vyžaduje istý čas a z hľadiska plnenia si 
svojich povinností v oblasti zabezpečovania dobrého finančného hospodárenia a správneho 
uplatňovania predpisov by si Komisia mala vziať všetok potrebný čas. 

Podľa názoru nášho výboru je rovnako dôležité, aby sa pre platby tohto typu zabezpečila 
náležitá parlamentná kontrola, a preto by sa mal výborom, ktoré majú k týmto rozhodnutiam 
podať stanovisko, poskytnúť všetok čas potrebný na primerané zváženie návrhov Komisie. 


	707025sk.doc

