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VÉLEMÉNY

a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

a Költségvetési Bizottság részére

a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről: Pénzbírságokból és 
kamatokból származó bevételek – A FEMIP (Euromediterrán Beruházási és 
Partnerségi Pénzügyi Eszköz) céljára visszafizetett összegekből és 
visszatérítésekből származó bevételek – Előirányzatok átcsoportosítása az 
Európai Halászati Alaphoz – Kifizetési előirányzatok emelése a korábbi éves 
költségvetéseknek megfelelő kötelezettségvállalásokra – Előre nem tervezett 
intézkedések a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 13. cikkével 
összhangban – Az Európai Bizottság, a hivatalok, a Régiók Bizottsága és az 
európai adatvédelmi biztos személyzete
(2014/2036(BUD))
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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy ítéli meg, hogy az 1b. alfejezetben a kifizetéseknél mutatkozó hátralék, amely az 
elmúlt években folyamatosan növekedett, mára elfogadhatatlan, miután 2013 végére elérte 
a 23,4 milliárd eurót; emlékeztet arra, hogy ez jelentősen magasabb, mint a Bizottság 
ugyanerre az időszakra vonatkozó előrejelzése, és várhatóan még magasabb lesz az év 
végén;

2. támogatja a Bizottságnak a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre vonatkozó 
javaslatát, és ajánlja minden rendelkezésre álló eszköz felhasználását a fejezetekben a 
kifizetések terén fennálló hiányosságok kiegyenlítésére; különösen üdvözli a kért összeg 
több mint 70%-ának elkülönítését az 1b. alfejezet számára, amely általában véve a 
kifizetések terén mutatkozó hiányok által leginkább érintett terület az uniós költségvetésen 
belül;

3. elengedhetetlennek tartja a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet mielőbbi, 
feltételek és módosítások nélküli elfogadását, mivel az jelentős hatással jár a 2015-ös 
költségvetésre nézve is;

4. azon a véleményen van, hogy a javasolt 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet 
csak kismértékben járul hozzá a kifizetések terén az uniós költségvetésben mutatkozó 
hátralék csökkentéséhez, és hangsúlyozza, hogy ez nem oldja meg a problémát, amely 
szerkezeti és politikai jellegű; felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki hosszú távú 
megoldást e tekintetben, és ösztönzi a Bizottságot és a Tanácsot, hogy mindaddig 
alkalmazzák a többéves pénzügyi kereten belüli összes rugalmassági eszközt a probléma 
további enyhítése érdekében;

5. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje teljes körűen és megfelelő időben az 1b. alfejezetben 
a kifizetéseknél tapasztalható helyzetet, és tegyen jelentést rendszeresen a Parlamentnek a 
kifizetések várható alakulásáról ebben a fejezetben, különös tekintettel a Bizottság által a 
beérkezett kifizetési kérelmekkel kapcsolatban megállapított 60 napos kifizetési határidő 
tényleges alkalmazására;
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