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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att eftersläpningen i betalningarna i rubrik 1b, som har ökat 
betydligt de senaste åren, är oacceptabel då beloppet uppgick till 23,4 miljarder EUR i 
slutet av 2013. Parlamentet påminner om att den i hög grad översteg kommissionens 
prognoser för samma period och att den förväntas bli ännu högre i slutet av detta år.

2. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag avseende förslaget till ändringsbudget 
nr 3/2014, i vilket det krävs en förstärkning av betalningarna och föreslås att alla 
tillgängliga instrument används för att möta bristande betalningar i samtliga rubriker. 
Parlamentet välkomnar särskilt att över 70 procent av det begärda beloppet anslagits till 
rubrik 1b, som rent allmänt är det huvudsakliga område som berörs av bristande 
betalningar i EU:s budget.

3. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att förslaget till ändringsbudget nr 
3/2014 antas villkorslöst och så fort som möjligt utan ändringar, eftersom antagandet 
också väsentligt påverkar budgeten för 2015.

4. Europaparlamentet anser att förslaget till ändringsbudget nr 3/2014 endast i liten 
utsträckning bidrar till att minska eftersläpningen i betalningarna i EU:s budget och 
betonar att det inte löser problemet som är av strukturell och politisk karaktär. Parlamentet 
begär att kommissionen kommer med en långsiktig lösning och uppmanar kommissionen 
och rådet att utnyttja alla flexibilitetsinstrument inom den fleråriga budgetramen för att 
ytterligare minska problemet under tiden.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en fullständig bedömning i tid av 
situationen vad gäller betalningar inom rubrik 1b, och att regelbundet rapportera tillbaka 
till parlamentet om den förväntade utvecklingen av betalningar inom denna rubrik, särskilt 
avseende kommissionens effektiva tillämpning av 60–dagarstidsfristen för mottagna 
betalningskrav.
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