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Изменение  1 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. припомня, че недостигът на 

плащания, който в голяма степен се 

дължи на недостатъчните тавани за 

плащания и занижаването на бюджета, 

достигна безпрецедентно високи 

равнища през 2014 г. и продължава да 

бъде силен през 2015 г.; изразява 

опасения, че това ще продължи да 

излага на опасност правилното 

изпълнение на новите програми от МФР 

за годините 2014 – 2020 и да ощетява 

бенефициентите, особено местните, 

регионалните и националните органи, 

които са изправени пред икономически 

и социални ограничения; въпреки че 

подкрепя активното управление на 

плащанията от страна на Комисията, 

изразява загриженост относно 

забавянето на поканите за представяне 

на предложения, намаляването на 

предварителното финансиране и 

просрочените плащания, които могат да 

окажат вредно въздействие върху 

постигането на целите за икономическо, 

социално и териториално сближаване; 

отново изразява загриженост относно ad 

hoc съкращенията на плащанията, 

въведени от Съвета в неговото четене на 

годишните бюджети, включително в 

програмите за конкурентоспособност за 

растеж и работни места по функция 1а; 

12. припомня, че недостигът на 

плащания, който в голяма степен се 

дължи на недостатъчните тавани за 

плащания и занижаването на бюджета, 

достигна безпрецедентно високи 

равнища през 2014 г. и продължава да 

бъде силен през 2015 г.; изразява 

опасения, че това ще продължи да 

излага на опасност правилното 

изпълнение на новите програми от МФР 

за годините 2014 – 2020 и да ощетява 

бенефициентите, особено местните, 

регионалните и националните органи, 

които са изправени пред икономически 

и социални ограничения; въпреки че 

подкрепя активното управление на 

плащанията от страна на Комисията, 

изразява загриженост относно 

забавянето на поканите за представяне 

на предложения, намаляването на 

предварителното финансиране и 

просрочените плащания, които могат да 

окажат вредно въздействие върху 

постигането на целите за икономическо, 

социално и териториално сближаване; 

отново изразява загриженост относно ad 

hoc съкращенията на плащанията, 

въведени от Съвета в неговото четене на 

годишните бюджети, включително в 

програмите за конкурентоспособност за 

растеж и работни места по функция 1а; 

призовава Комисията да изготви 
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доклад относно въздействието върху 

бенефициентите, на които са били 

забавени плащанията от Съюза през 

периода 2013 – 2015 г., както и 

относно въздействието върху 

изпълнението на програмите най-

късно до 31 март 2016 г.; 

Or. en 

 

 


