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Výboru pro regionální rozvoj

pro Rozpočtový výbor

k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014: příjmy z pokut a úroků – příjmy z 
úhrad a příjmů vyplacených zpět do nástroje pro evropsko-středomořské 
investice a partnerství (FEMIP) – převod prostředků do Evropského 
rybářského fondu – zvýšení prostředků na platby pro závazky z předchozích 
ročních rozpočtů – nepředvídané události v souladu s článkem 13 nařízení o 
VFR – zaměstnanci Evropské komise, úřadů, Výboru regionů a evropského 
inspektora ochrany údajů
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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. pokládá za nepřijatelné, že objem neuhrazených žádostí o platbu u programů v okruhu 1b, 
který v posledních letech soustavně narůstal, dosáhl na konci roku 2013 částky 23,4 
miliardy EUR;  podotýká, že tato částka výrazně překročila prognózy Komise pro toto 
období a očekává se, že koncem letošního roku bude ještě vyšší; 

2. podporuje návrh NOR 3/2014 předložený Komisí, který požaduje zvýšení prostředků na 
platby a navrhuje využít veškeré nástroje, které jsou k dispozici, k zacelení nedostatku 
prostředků na platby ve všech okruzích; zejména vítá skutečnost, že přes 70 % 
požadované částky má být přiděleno do okruhu 1b, který je v rámci rozpočtu EU jako 
celku hlavní oblastí, v níž je nedostatek prostředků na platby;

3. považuje za nezbytně nutné, aby byl NOR 3/2014 přijat co nejdříve beze změn, protože 
jeho přijetí má také značný dopad na rozpočet na rok 2015;

4. je toho názoru, že navrhovaný NOR 3/2014 přispívá ke snížení objemu neuhrazených 
plateb v rozpočtu EU pouze malou měrou, a zdůrazňuje, že neřeší problém jako takový, 
který je strukturální a politické povahy; vyzývá Komisi, aby navrhla v tomto ohledu 
nějaké dlouhodobé řešení, a vybízí Komisi a Radu, aby mezitím uplatnily veškeré nástroje 
pružnosti v rámci VFR, aby tento problém ještě více zmírnily;

5. vyzývá Komisi, aby provedla úplné a včasné posouzení situace s prostředky na platby v 
okruhu 1b a pravidelně informovala Parlament o očekávaném vývoji plateb v tomto 
okruhu, zejména pokud jde o to, zda Komise skutečně dodržuje 60denní lhůtu pro 
provedení platby poté, co obdrží žádost o platbu.
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