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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka neizpildīto maksājumu apjoms 1.b izdevumu kategorijā, kas pēdējo gadu laikā 
pastāvīgi palielinājies, 2013. gada beigās sasniedzot 23,4 miljardus EUR, ir nepieļaujams; 
atgādina, ka tas ievērojami pārsniedz Komisijas sniegtās prognozes attiecībā uz to pašu 
laikposmu, un ir paredzams pat vēl lielāks tā pieaugums šā gada beigās;

2. atbalsta Komisijas budžeta grozījuma projekta Nr. 3/2014 priekšlikumu, kurā pieprasīts 
palielināt maksājumu apropriācijas un ierosināts izmantot visus pieejamos instrumentus, 
lai novērstu maksājumu apropriāciju trūkumu visās izdevumu kategorijās; īpaši atzinīgi 
vērtē to, ka 1.b izdevumu kategorijai ir atvēlēti vairāk nekā 70 % no pieprasītās summas, 
jo šajā jomā ir novērots vislielākais maksājumu apropriāciju deficīts, ņemot vērā ES 
budžetu kopumā;

3. uzskata, ka budžeta grozījuma projekts Nr. 3/2014 ir jāpieņem bez ierunām un iespējami 
ātri, neveicot tajā izmaiņas, jo tā pieņemšanai ir būtiska ietekme uz 2015. gada budžetu;

4. uzskata, ka budžeta grozījuma projekta Nr. 3/2014 priekšlikums tikai nelielā mērā 
palīdzēs samazināt neizpildīto maksājumu apjomu ES budžetā, un uzsver, ka tas neatrisina 
minēto problēmu, kurai ir strukturāls un politisks raksturs; šajā sakarībā aicina Komisiju 
nākt klajā ar ilgtermiņa risinājumu un mudina Komisiju un Padomi izmantot visus 
elastības instrumentus DFS ietvaros, lai tikmēr turpinātu novērst šo problēmu;

5. aicina Komisiju laikus pilnībā izvērtēt maksājumu nomaksas stāvokli 1.b izdevumu 
kategorijā un regulāri ziņot Parlamentam par gaidāmajām maksājumu nomaksas izmaiņām 
minētajā kategorijā, īpašu uzmanību pievēršot tam, cik efektīvi Komisija ievēro 60 dienu 
maksājumu termiņu attiecībā uz saņemtajiem maksājuma pieprasījumiem.



PE537.517v02-00 4/4 AD\1035129LV.doc

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 23.9.2014

Galīgais balsojums +:
–:
0:

33
3
2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, 
Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Bill Etheridge, 
Raffaele Fitto, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan 
Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, 
Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, 
Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf 
Stuger, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek 
Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, 
Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver


