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MNENJE

Odbora za regionalni razvoj

za Odbor za proračun

o predlogu spremembe proračuna št. 3/2014: prihodki od glob in plačil obresti 
– prihodki od povračil in odplačil Skladu za evro-sredozemske naložbe in 
partnerstvo (FEMIP) – prerazporeditev odobritev za Evropski sklad za ribištvo 
– povečanje odobritev plačil za obveznosti, ki ustrezajo predhodnim letnim 
proračunom – nepredvideni ukrepi v skladu s členom 13 uredbe o večletnem 
finančnem okviru – osebje Evropske komisije, uradi, Odbor regij in Evropski 
nadzornik za varstvo podatkov
(2014/2036(BUD))
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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je zaostanek pri plačilih v razdelku 1b, ki se je v preteklih letih neprestano 
povečeval in je ob koncu leta 2013 dosegel 23,4 milijarde EUR, nesprejemljiv; opozarja, 
da občutno presega napovedi Komisije za to obdobje in bo po pričakovanjih ob koncu 
tega leta še višji;

2. podpira predlog Komisije o predlogu spremembe proračuna št. 3/2014, v katerem zahteva 
povečanje plačil in predlaga uporabo vseh razpoložljivih instrumentov za manjkajoča 
plačila v vseh razdelkih; zlasti pozdravlja, da je bilo dodeljenega več kot 70 % 
zahtevanega zneska za razdelek 1b, ki je na splošno glavno področje v proračunu EU, na 
katerem primanjkujejo plačila;

3. meni, da je nujno, da se brezpogojno in čim prej sprejme nespremenjeni predlog 
spremembe proračuna št. 3/2014, saj ima njegovo sprejetje pomemben vpliv tudi na 
proračun za leto 2015;

4. meni, da predloženi predlog spremembe proračuna št. 3/2014 prispeva le v majhnem 
obsegu k zmanjšanju zaostanka pri plačilih v proračunu EU in poudarja, da ne reši težave,
ki je strukturne in politične narave; poziva Komisijo, naj s tem v zvezi predstavi 
dolgoročno rešitev, ter spodbuja Komisijo in Svet, naj uporabljata vse instrumente 
prilagodljivosti v sklopu večletnega finančnega okvira, da bi v vmesnem času še 
zmanjšala to težavo;

5. poziva Komisijo, naj v celoti in pravočasno oceni stanje plačil v razdelku 1b in redno 
poroča Parlamentu o pričakovanem poteku plačil v okviru tega razdelka, zlasti, ali 
Komisija dejansko uporablja 60-dnevni rok za plačila za prejete zahtevke za plačila. 
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