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Uruchomienie Funduszu Solidarności: powodzie na Węgrzech i w Grecji

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie uruchomienia Funduszu
Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należy-

tego zarządzania finansami (2007/2068(ACI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji (COM(2007)0149),

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1),

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (2),

— uwzględniając swoje stanowisko z dnia 10 października 2002 r. w sprawie wniosku dotyczącego roz-
porządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (3),

— uwzględniając wyniki rozmów trójstronnych z dnia 18 kwietnia 2007 r.,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0175/2007),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska ustanowiła odpowiednie instrumenty instytucjonalne i budże-
towe, aby zapewnić pomoc finansową w przypadku szkód powstałych na skutek poważnych klęsk
żywiołowych,

B. mając na uwadze, że Węgry i Grecja zwróciły się o pomoc w związku ze szkodami powstałymi na
skutek powodzi, które miały miejsce w marcu i kwietniu 2006 r.,

C. mając na uwadze, że pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw członkowskich dotkniętych
katastrofami naturalnymi powinno się udzielać tak szybko i efektywnie, jak tylko jest to możliwe,

1. zatwierdza decyzję zawartą w załączniku do niniejszej rezolucji;

2. ubolewa nad opóźnieniami w składaniu wniosków, których dopuściły się niektóre państwa członkow-
skie, co nie jest zgodne z należytym zarządzaniem finansami;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji tytułem informacji, wraz z
załącznikiem, Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
(2) Dz.U. L 311 z 14.11.2002, str. 3.
(3) Dz.U. C 279 E z 20.11.2003, str. 118.
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Czwartek, 7 czerwca 2007 r.


