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OPINIA

Komisji Rozwoju Regionalnego

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2014: Dochody z grzywien 
i odsetek - Dochody ze zwrotów i dochodów zwróconych do FEMIP 
(Instrument Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji) - Przesunięcie 
środków do Europejskiego Funduszu Rybackiego - Zwiększenie środków na 
płatności w związku ze zobowiązaniami we wcześniejszych budżetach 
rocznych - Nieprzewidziane działania zgodnie z art. 13 rozporządzenia 
w sprawie WRF - Personel KE, urzędów, Komitetu Regionów oraz 
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
(2014/2036(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jan Marian Olbrycht
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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uważa zaległości w zakresie płatności w dziale 1b, które w ostatnich latach stale rosną, 
a na koniec 2013 r. osiągnęły poziom 23,4 mld EUR, za niedopuszczalne; przypomina, że 
zaległości te przekroczyły znacznie prognozy Komisji na ten sam okres, a na koniec 
bieżącego roku spodziewany jest nawet ich dalszy wzrost;

2. popiera wniosek Komisji dotyczący projektu budżetu korygującego nr 3/2014, w którym 
domaga się ona zwiększenia płatności i proponuje wykorzystanie wszystkich dostępnych 
instrumentów, aby uzupełnić niedobory środków na płatności we wszystkich działach; z 
zadowoleniem przyjmuje w szczególności przeznaczenie ponad 70% wnioskowanej 
kwoty na dział 1b, który ogólnie jest głównym obszarem dotkniętym niedoborem środków 
na płatności w budżecie UE;

3. uważa, że projekt budżetu korygującego nr 3/2014 musi zostać przyjęty bezwarunkowo 
i możliwie szybko w postaci niezmienionej, ponieważ jego przyjęcie ma też poważny 
wpływ na budżet na rok 2015;

4. jest zdania, że zaproponowany projekt budżetu korygującego nr 3/2014 jedynie 
w nieznacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia zaległości w zakresie płatności w 
budżecie UE, i podkreśla, że nie rozwiązuje on tego strukturalnego i politycznego 
problemu; wzywa Komisję do przedstawienia długoterminowego rozwiązania tej kwestii 
oraz zachęca Komisję i Radę do zastosowania w międzyczasie wszystkich instrumentów 
elastyczności przewidzianych w WRF, aby jeszcze bardziej ograniczyć ten problem;

5. apeluje do Komisji, aby na czas dokonywała pełnej oceny stanu płatności związanych 
z działem 1b i regularnie informowała Parlament o przewidywanych zmianach 
związanych z płatnościami w ramach tego działu dotyczących w szczególności 
skutecznego stosowania przez Komisję zasady dokonywania płatności w terminie 60 dni 
od wpłynięcia wniosku o płatność.
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