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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. Odbor za regionalni razvoj nima razloga, da bi nasprotoval uporabi Solidarnostnega 
sklada za zagotovitev zneska v višini162 387 985 EUR Združenemu kraljestvu, kot je 
predlagala Evropska komisija v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 
17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski 
disciplini in dobrem finančnem poslovodenju ter Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 
11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije.

2. Odbor za regionalni razvoj izkorišča to priložnost, da pozove Svet k sklenitvi sporazuma 
o predlogu Komisije za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
Solidarnostnega sklada Evropske unije (KOM(2005)0108), česar ni storil, potem ko je 
Parlament sprejel svoje stališče na prvi obravnavi 18. maja 20061. Poudarja nujno potrebo 
po sprejetju te zakonodaje, s čimer bi se zagotovilo, da ima EU potreben zakonodajni 
okvir in finančna sredstva za spopadanje z večkratnimi in različnimi nepredvidenimi 
izdatki.

3. Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun, da v prihodnjih časovnih 
razporedih spoštuje pravice drugega odbora.

                                               
1 UL C 297 E, 7.12.2006, str. 331.
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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Da bi se izognili nepotrebnemu odlašanju pri odobritvi tega ukrepa, ki ga Odbor za proračun 
namerava čim prej sprejeti, Odbor za regionalni razvoj ne nasprotuje uporabi Solidarnostnega 
sklada za zagotovitev zneska v višini162 387 985 EUR Združenemu kraljestvu, kot je 
predlagala Evropska komisija, in sicer v skladu s pravili iz Medinstitucionalnega sporazuma z 
dne 17. maja 2006 in Uredbe št. 2012/2002.

Vendar je mogoče ugotoviti, da je škoda zaradi poplav, v zvezi s katero je Združeno 
kraljestvo zaprosilo za pomoč, nastala junija in julija 2007, medtem ko je Komisija svoj 
predlog pripravila 18. januarja 2008, kar je celih šest mesecev po dogodku. Jasno je, da je za 
preverjanje dejstev v zvezi z zneskom nastale finančne škode potreben določen čas, pri čemer 
si je Komisija vzela potreben čas za izpolnitev svojih obveznosti v zvezi z zagotavljanjem 
dobrega finančnega poslovodenja in pravilne uporabe pravil. 

S stališča našega odbora je prav tako pomembno zagotoviti pravilno izvajanje 
parlamentarnega nadzora nad takimi plačili, zato morajo imeti odbori, zaprošeni za 
predložitev mnenja o tovrstnih sklepih, na voljo potreben čas za pravilno obravnavanje 
predlogov Komisije. 
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