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ADVIES

van de Commissie regionale ontwikkeling

aan de Begrotingscommissie

inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2014: Ontvangsten van 
boeten en rentebetalingen – Ontvangsten van terugbetalingen en 
terugstortingen aan de FEMIP (Europees-mediterrane investerings- en 
partnerschapsfaciliteit) – Herschikking van middelen voor het Europees 
Visserijfonds – Verhoging van de betalingskredieten voor de desbetreffende 
vastleggingen in eerdere jaarbegrotingen – Onvoorziene uitgaven 
overeenkomstig artikel 13 van de MFK-verordening – Personeel van de 
Europese Commissie, de Bureaus, het Comité van de Regio's en de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming
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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. vindt de betalingsachterstand in rubriek 1b, die de afgelopen jaren aanzienlijk is 
toegenomen en eind 2013 tot 23,4 miljard EUR is opgelopen, onaanvaardbaar; herinnert 
eraan dat deze betalingsachterstand veel groter is dan de Commissie voor dezelfde periode 
had geraamd en eind dit jaar naar verwachting nog veel groter zal zijn;

2. steunt het voorstel van de Commissie voor het OGB 3/2014, waarin om een verhoging van 
de van betalingskredieten wordt gevraagd en wordt voorgesteld om alle beschikbare 
instrumenten te benutten om de betalingsachterstanden in talrijke rubrieken weg te 
werken; is met name verheugd over de toewijzing van 70% van het gevraagde bedrag aan 
rubriek 1b, omdat vooral die rubriek wordt getroffen door de betalingstekorten in de EU-
begroting in het algemeen;

3. acht het absoluut noodzakelijk dat het OGB 3/2014 zo spoedig mogelijk zonder 
voorbehoud wordt goedgekeurd, aangezien de goedkeuring ervan ook aanzienlijke 
gevolgen heeft voor de begroting 2015;

4. is van mening dat het voorgestelde OGB 3/2014 de betalingsachterstand in de EU-
begroting slechts in beperkte mate helpt verminderen, en benadrukt dat het geen oplossing 
vormt voor het probleem, dat structureel en politiek van aard is; vraagt de Commissie in 
dit verband een langetermijnoplossing voor te stellen, en moedigt de Commissie en de 
Raad aan om alle flexibiliteitsinstrumenten in het MFK toe te passen om het probleem 
ondertussen verder te verminderen;

5. vraagt de Commissie tijdig een volledige raming van de betalingssituatie in rubriek 1b te 
maken en regelmatig aan het Parlement verslag uit te brengen over de verwachte 
ontwikkeling van de betalingen in deze rubriek, met name wat betreft de daadwerkelijke 
toepassing door de Commissie van de betalingstermijn van 60 dagen voor ontvangen 
betalingsverzoeken.
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