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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pokladá za neprijateľné, že objem neuhradených platieb v okruhu 1b, ktorý sa v 
posledných rokoch neustále zvyšuje, dosiahol sumu 23,4 miliardy EUR na konci roka 
2013; pripomína, že táto suma výrazne prekročila prognózy Komisie na toto obdobie 
a očakáva sa, že sa ešte zvýši na konci tohto roka;

2. podporuje návrh Komisie týkajúci sa návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014, v ktorom 
žiada zvýšenie platieb a navrhuje použiť všetky dostupné nástroje s cieľom reagovať na 
nedostatok platieb vo všetkých okruhoch; víta najmä pridelenie vyše 70 % požadovanej 
sumy do okruhu 1b, ktorý je hlavnou oblasťou postihnutou nedostatkom platieb v 
rozpočte EÚ vo všeobecnosti;

3. považuje za nevyhnutné, aby bol bezpodmienečne prijatý návrh opravného rozpočtu 
č. 3/2014 čo najskôr bez zmien, pretože jeho prijatie má takisto značný vplyv na rozpočet 
na rok 2015;

4. zastáva názor, že predložený návrh opravného rozpočtu č. 3/2014 prispieva iba v malej 
miere k zmenšeniu objemu neuhradených platieb v rozpočte EÚ, a zdôrazňuje, že nerieši 
samotný problém, ktorý má štrukturálny a politický charakter; vyzýva Komisiu, aby
vypracovala dlhodobé riešenie v tejto súvislosti, a nabáda Komisiu a Radu, aby medzitým 
uplatňovali všetky nástroje flexibility v rámci VFR v záujme ďalšieho zmiernenia tohto 
problému;

5. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere a včas posúdila situáciu v oblasti platieb v rámci 
okruhu 1b a aby pravidelne informovala Parlament o očakávanom vývoji platieb v tomto 
okruhu, najmä pokiaľ ide o to, či Komisia skutočne uplatňuje lehotu 60 dní týkajúcu sa 
splatnosti platieb po prijatí žiadostí o platby.
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