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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că restanțele de plăți de la rubrica 1b, care au crescut constant în ultimii ani, 
sunt inacceptabile, atingând cuantumul de 23,4 miliarde EUR la finele lui 2013; 
reamintește că acestea depășesc în mod semnificativ previziunile Comisiei pentru aceeași 
perioadă și se presupune că vor crește și mai mult până la sfârșitul exercițiului curent;

2. sprijină propunerea Comisiei referitoare la PBR nr. 3/2014, în care aceasta solicită 
consolidarea plăților și propune să se recurgă la toate instrumentele disponibile pentru a se 
elimina deficitul de credite de plată din toate rubricile; salută, în special, alocarea a peste 
70% din suma solicitată pentru rubrica 1b, aceasta reprezentând domeniul cel mai afectat 
de deficitul de credite de plată în cadrul bugetului UE în general;

3. consideră că este extrem de important ca PBR nr. 3/2014 să fie adoptat în mod 
necondiționat, cât mai rapid cu putință și fără modificări, deoarece adoptarea sa va afecta 
în mod semnificativ și bugetul pentru 2015;

4. consideră că PBR nr. 3/2014 propus nu contribuie decât modest la reducerea restanțelor de 
plăți din bugetul UE și subliniază că acest PBR nu soluționează problema de fond, care 
este de natură structurală și politică; solicită Comisiei să găsească o soluție pe termen lung 
în acest sens, dar între timp încurajează Comisia și Consiliul să aplice toate instrumentele 
de flexibilitate existente în cadrul CFM pentru a reduce și mai mult amploarea acestei 
probleme;

5. invită Comisia să realizeze o evaluare deplină și în timp util a situației creditelor de plată 
de la rubrica 1b și să raporteze periodic Parlamentului cu privire la evoluția probabilă a 
creditelor de plată de la această rubrică, îndeosebi în ceea ce privește aplicarea efectivă de 
către Comisie a termenului de 60 de zile în care trebuie efectuate plățile în urma primirii 
solicitărilor de plată.
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