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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. ottaa huomioon, että otsakkeeseen 1 b kertyneiden maksamattomien maksujen määrä on 
viime vuosina jatkuvasti lisääntynyt, ja pitää mahdottomana hyväksyä, että kertynyt 
määrä oli vuoden 2013 lopussa jo 23,4 miljardia euroa; muistuttaa, että määrä on 
huomattavasti komission samalle ajalle antamia arvioita suurempi ja että sen odotetaan 
vielä kasvavan kuluvan vuoden loppuun mennessä;

2. kannattaa komission antamaa lisätalousarvioesitystä nro 3/2014, jossa esitetään 
maksumäärärahojen lisäämistä ja ehdotetaan kaikkien käytettävissä olevien välineiden 
käyttämistä, jotta voidaan paikata maksumäärärahojen puutetta kaikissa otsakkeissa; 
pitää erityisen myönteisenä, että pyydetystä määrästä yli 70 prosenttia osoitetaan 
otsakkeeseen 1 b, jossa koko unionin yleisestä talousarviosta maksumäärärahojen vaje 
on erityisen suuri;

3. pitää ehdottoman tärkeänä, että LTE 3/2014 hyväksytään sellaisenaan ilman ehtoja ja 
mahdollisimman pian, koska hyväksymisellä on suuri vaikutus vuoden 2015 
talousarvioon;

4. katsoo, että LTE 3/2014 auttaa vain vähän unionin talousarvioon kertyneiden maksujen 
purkamisessa, ja korostaa, että sen avulla ei voida ratkaista ongelmaa, joka on 
luonteeltaan rakenteellinen ja poliittinen; kehottaa komissiota ehdottamaan asiaan 
pitkäaikaista ratkaisua ja kannustaa komissiota ja neuvostoa käyttämään kaikkia 
monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluvia joustovälineitä, jotta ongelman laajuutta 
voidaan sillä välin pienentää;

5. kehottaa komissiota arvioimaan otsakkeen 1 b maksujen tilanteen kattavasti ja hyvissä 
ajoin ja raportoimaan parlamentille säännöllisesti kyseisen otsakkeen maksujen 
odotettavissa olevasta kehittymisestä erityisesti, kun komissio soveltaa 
vastaanottamiinsa maksupyyntöihin 60 päivän määräaikaa.
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