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paranduseelarve nr 3/2014 projekti kohta: trahvidest ja intressidest laekunud 
tulud – Euroopa–Vahemere piirkonna investeerimis- ja partnerlusrahastu 
(FEMIP) tasudest ja tagasimaksetest laekunud tulud – Euroopa Kalandusfondi 
assigneeringute ümberpaigutamine – eelmiste aastate eelarvetega võetud 
kulukohustustele vastav maksete assigneeringute suurendamine – mitmeaastase 
finantsraamistiku määruse artikli 13 kohased ettenägematud meetmed –
Euroopa Komisjoni, ametite, Regioonide Komitee ja Euroopa 
Andmekaitseinspektori töötajad
(2014/2036(BUD))
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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et viimastel aastatel täheldatud tasumata maksete pidev lisandumine 
alamrubriigis 1b on vastuvõetamatu, kuna nende kogusumma ulatus 2013. aasta lõpus 
juba 23,4 miljardi euroni; tuletab meelde, et nimetatud summa ületas olulisel määral selle 
aja kohta koostatud komisjoni prognoosi ning käesoleva aasta lõpus peaks see summa 
olema veelgi suurem;

2. toetab komisjon esildatud paranduseelarve projekti nr 3/2014, milles taotletakse maksete 
suurendamist ja tehakse ettepanek kasutada kõiki kättesaadavaid vahendeid maksete 
puudujäägi kõrvaldamiseks kõigi rubriikide lõikes; avaldab eriti suurt heameelt selle üle, 
et alamrubriigile 1b eraldati taotletud summast üle 70%, kuna see on valdkond, mida ELi 
eelarve maksete puudujääk kõige rohkem mõjutab;

3. peab ülimalt tähtsaks, et paranduseelarve projekt nr 3/2014 võetaks vastu võimalikult 
kiiresti muutmata kujul ja tingimusteta, kuna selle vastuvõtmisel on märkimisväärne mõju 
ka 2015. aasta eelarvele; 

4. on arvamusel, et esildatud paranduseelarve projekt nr 3/2014 aitab ainult vähesel määral 
vähendada tegemata makseid ELi eelarves, ning toonitab, et see ei lahenda probleemi, mis 
on struktuurne ja poliitilist laadi; kutsub komisjoni üles pakkuma selle olukorra 
lahendamiseks välja pikaajaline lahendus ning ergutab komisjoni ja nõukogu kohaldama 
vahepeal probleemi leevendamiseks kõiki mitmeaastase finantsraamistiku 
paindlikkusinstrumente;

5. kutsub komisjoni üles alamrubriigi 1b maksete olukorda täielikult ning õigeaegselt 
hindama ja esitama parlamendile korrapäraselt aruande selle rubriigi maksete oodatava 
muutumise kohta, eelkõige selle kohta, kui tulemuslikult komisjoni kohaldab laekunud 
maksenõuete suhtes 60-päevast maksetähtaega.
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