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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. θεωρεί ότι η υστέρηση των πληρωμών στον τομέα 1β, η οποία παρουσιάζει διαρκή 
αύξηση τα τελευταία χρόνια, είναι απαράδεκτη δεδομένου ότι στο τέλος του 2013 είχε 
φτάσει στο ύψος των 23,4 δισεκατομμυρίων ευρώ· υπενθυμίζει ότι το ποσό αυτό 
υπερβαίνει σημαντικά τις προβλέψεις της Επιτροπής για την ίδια περίοδο και αναμένεται 
να είναι ακόμα υψηλότερο στο τέλος του τρέχοντος έτους·

2. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, που περιλαμβάνεται στο ΣΔΠ 3-2014, για 
αύξηση των πληρωμών, και προτείνει τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης πιστώσεων πληρωμών σε όλους τους τομείς· εκφράζει 
ειδικότερα την επιδοκιμασία του για τη διάθεση ποσοστού μεγαλύτερου από 70% του 
ποσού που έχει ζητηθεί στον τομέα 1β, ο οποίος πάσχει περισσότερο από τη γενικότερη 
έλλειψη πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

3. θεωρεί επιτακτικό να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν, χωρίς τροποποιήσεις, το ΣΔΠ 
3/2014, δεδομένου ότι η έγκρισή του έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στον 
προϋπολογισμό του 2015·

4. θεωρεί ότι το προτεινόμενο ΣΔΠ 3/2014 συμβάλλει σε μικρό μόνο βαθμό στη μείωση της 
υστέρησης πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, και υπογραμμίζει ότι δεν λύνει το 
πρόβλημα, το οποίο είναι διαρθρωτικής και πολιτικής φύσης· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει μακροπρόθεσμη λύση για το πρόβλημα αυτό, και καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εφαρμόσουν όλα τα μέσα ευελιξίας που προβλέπει το ΠΔΠ, για την 
περαιτέρω μείωση του προβλήματος στο μεταξύ·

5. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε πλήρη και έγκαιρη αξιολόγηση της κατάστασης όσον 
αφορά τις πληρωμές του τομέα 1β και να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με 
την αναμενόμενη εξέλιξη των πληρωμών του συγκεκριμένου τομέα, ιδιαίτερα όσον 
αφορά την ουσιαστική εφαρμογή από την Επιτροπή, της προθεσμίας 60 ημερών για τις 
λαμβανόμενες αιτήσεις πληρωμών.
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