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NUOMONĖ

Regioninės plėtros komiteto

pateikta Biudžeto komitetui

dėl taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto. Pajamos iš baudų ir palūkanų 
mokėjimų. Pajamos iš kompensacijų ir grąžintinų sumų pagal Europos ir 
Viduržemio jūros regiono valstybių investicijų ir partnerystės programą. 
Asignavimų perskyrimas Europos žuvininkystės fondui. Mokėjimų asignavimų 
padidinimas įsipareigojimams, kurie susiję su ankstesniais metiniais biudžetais. 
Nenumatyti veiksmai pagal DFP reglamento 13 straipsnį. Europos Komisijos, 
biurų, Europos regionų komiteto ir Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno personalas
(2014/2036(BUD))

Nuomonės referentas: Jan Marian Olbrycht
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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad mokėjimų pagal 1b išlaidų kategoriją įsiskolinimas, kuris pastaraisiais metais 
nuolat augo ir 2013 m. pabaigoje sudarė 23,4 mlrd. EUR, yra nepriimtinas; primena, kad 
šis įsiskolinimas ženkliai viršija Komisijos prognozes tam pačiam laikotarpiui ir tikimasi, 
kad šių metų pabaigoje jis bus dar didesnis;

2. pritaria Komisijos pasiūlymui dėl TB Nr. 3/2014 projekto, pagal kurį reikalaujama 
padidinti mokėjimams skiriamas sumas ir siūloma panaudoti visas turimas priemones, kad 
galima būtų padengti mokėjimų įsiskolinimus pagal visas išlaidų kategorijas; ypač 
džiaugiasi, kad iš visų bendrojo ES biudžeto sričių labiausiai paveiktai mokėjimų 
asignavimų trūkumo 1b išlaidų kategorijai skirta per 70 proc. prašytos sumos;

3. mano, kad būtina kuo greičiau ir besąlygiškai priimti TB Nr. 3/2014 projektą, nes jo 
priėmimas daro didelį poveikį 2015 m. biudžetui;

4. mano, kad pasiūlytu TB Nr. 3/2014 projektu tik nedidele dalimi prisidedama prie 
mokėjimų pagal ES biudžetą įsiskolinimų mažinimo ir pabrėžia, kad juo neišsprendžiama 
problema, kuri yra struktūrinio ir politinio pobūdžio; ragina Komisiją pateikti ilgalaikį 
šios problemos sprendimą ir ragina Komisiją ir Tarybą taikyti visas lankstumo priemones, 
numatytas pagal DFP, siekiant tuo tarpu toliau mažinti minėtą problemą;

5. ragina Komisiją laiku ir visapusiškai įvertinti mokėjimų pagal 1b išlaidų kategoriją padėtį 
ir reguliariai informuoti Parlamentą apie tikėtiną mokėjimų pagal šią išlaidų kategoriją 
raidą, visų pirma apie tai, kaip veiksmingai Komisija taiko 60-ties dienų terminą gautų 
mokėjimų prašymų atžvilgiu.
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