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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. finder, at betalingsefterslæbet under udgiftsområde 1b, som vedvarende er steget de 
seneste år, er uacceptabelt, idet det ved udgangen af 2013 nåede op på 23,4 mia. EUR; 
minder om, at det var væsentligt højere end Kommissionens overslag for samme periode 
og forventes at være endnu højere ved udgangen af 2014;

2. støtter Kommissionens forslag til FÆB 3/2014, hvori der anmodes om en forhøjelse af 
betalingsbevillingerne, og hvori det foreslås at anvende alle de instrumenter, der er til 
rådighed, med henblik på at afhjælpe manglende betalinger på tværs af alle 
udgiftsområder; glæder sig især over tildelingen af over 70 % af det beløb, der er anmodet 
om, til udgiftsområde 1b, som generelt er det område, der primært er berørt af de 
manglende betalinger i EU's budget;

3. er af den opfattelse, at det er afgørende, at FÆB 3/2014 vedtages hurtigst muligt uden 
ændringer, idet vedtagelsen af dette har stor indvirkning på budgettet for 2015;

4. mener, at det foreslåede FÆB 3/2014 kun i begrænset omfang bidrager til reduceringen af 
betalingsefterslæbet i EU-budgettet, og understreger, at det ikke løser problemet, som er af 
strukturel og politisk karakter; opfordrer Kommissionen til at finde en langsigtet løsning i 
denne henseende og opfordrer Kommissionen og Rådet til at anvende alle 
fleksibilitetsinstrumenter inden for FFR for yderligere at reducere problemet i 
mellemtiden;

5. opfordrer Kommissionen til at foretage en fuldstændig og rettidig vurdering af 
betalingssituationen under udgiftsområde 1b og regelmæssigt rapportere tilbage til 
Parlamentet om den forventede udvikling i betalinger under dette område, især vedrørende 
Kommissionens faktiske anvendelse af fristen på 60 kalenderdage for modtagne 
betalingsanmodninger.
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