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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott införliva 
följande förslag i sitt förslag till resolution:

1. Utskottet för regional utveckling ser inte någon anledning att invända mot att 
solidaritetsfonden i linje med Europeiska kommissionens förslag utnyttjas för utbetalning 
av 162 387 985 euro till Förenade kungariket, i enlighet med det interinstitutionella 
avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning och rådets förordning 
(EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens 
solidaritetsfond.

2. Utskottet för regional utveckling tar tillfället i akt för att uppmana rådet att komma 
överens om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (KOM(2005)0108) vilket det har 
misslyckats med att göra ända sedan parlamentet antog sin ståndpunkt vid första 
behandlingen den 18 maj 20061. Utskottet betonar att det finns ett akut behov att anta 
denna lagstiftning för att garantera att EU ska ha det regelverk och de ekonomiska 
resurser som krävs för att ta itu med olikartade och skiftande behov.

3. Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet att i framtiden fastställa 
tidsplaner som tar hänsyn till andra utskotts rättigheter.

                                               
1 EUT C 297 E, 7.12.2006, s 331.
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KORTFATTAD MOTIVERING

För att undvika att godkännandet av denna åtgärd som budgetutskottet har för avsikt att anta 
så snart som möjligt ska dra ut på tiden, har utskottet för regional utveckling inte några 
invändningar mot att solidaritetsfonden utnyttjas för att tillhandahålla ett sammanlagt belopp 
på 162 387 985 euro till Förenade kungariket så som Europeiska kommissionen har föreslagit 
och i enlighet med de bestämmelser som fastställts i det interinstitutionella avtalet av 
den 17 maj 2006 och i förordning 2012/2002.

Man kan dock konstatera att de skador orsakade av översvämningar för vilka 
Förenade kungariket har ansökt om stöd ägde rum i juni och juli 2007 medan kommissionens 
förslag är daterat den 18 januari 2008, sex månader efter att skadorna inträffade. Men det 
säger sig självt att det kan ta en viss tid att verifiera skadornas omfattning i ekonomiska 
termer och att kommissionen bara gör sin plikt att se till att den ekonomiska förvaltningen 
sköts på rätt sätt och att bestämmelserna tillämpas korrekt och att detta måste få ta den tid det 
tar. 

Vårt utskott anser att det är lika viktigt att garantera att den parlamentariska kontrollen av 
sådana utbetalningar utövas korrekt och att utskott som uppmanas att lämna ett yttrande om 
beslut av det här slaget måste få den tid som krävs för att beakta kommissionens förslag. 
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