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плащания за поети задължения в предходни годишни бюджети –
Непредвидени действия съгласно член 13 от Регламента за МФР – Щатни 
разписания на Европейската комисия, службите, Комитета на регионите и 
Европейския надзорен орган по защита на данните
(2014/2036(BUD))

Докладчик по становище: Ян Мариян Олбрихт



PE537.517v02-00 2/4 AD\1035129BG.doc

BG

PA_NonLeg



AD\1035129BG.doc 3/4 PE537.517v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи 
в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че неизвършените плащания по функция 1б, които непрекъснато се 
увеличават през последните години, са неприемливи, като са достигнали размер 
23,4 милиарда евро в края на 2013 г.; припомня, че това значително надхвърля 
прогнозите на Комисията за същия период, като се очаква още по-голям размер в 
края на годината;

2. подкрепя предложението на Комисията относно ПКБ 3/2014, с което се изисква 
засилване на плащанията и се предлага използване на всички налични инструменти, 
за да могат да бъдат обхванати всички неизвършени плащания по всички функции; 
в частност приветства разпределянето на над 70% от изисканата сума за функция 
1б, която е основната зона, засегната от недостига на плащания в бюджета на ЕС 
като цяло;

3. счита, че е наложително ПКБ 3/2014 да се приеме безусловно и възможно най-бързо 
без изменения, тъй като приемането му има съществено въздействие върху бюджета 
за 2015 г.;

4. счита, че предложеният ПКБ 3/2014 допринася само в малка степен за намаляването 
на неизвършените плащания в бюджета на ЕС, и изтъква, че той не решава 
проблема, който е от структурно и политическо естество; приканва Комисията да 
предложи дългосрочно решение в това отношение и насърчава Комисията и Съвета 
да прилагат всички инструменти за гъвкавост в рамките на МФР с цел 
междувременно по-нататъшно намаляване на проблема;

5. призовава Комисията да направи пълна и своевременна оценка на положението с 
плащанията по функция 1б и да докладва пред Парламента редовно относно 
очакваното развитие при плащанията по тази функция, с оглед в частност на 
ефективното прилагане от Комисията на срока от 60 дни за плащания по получени 
искания за плащания.
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