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Pozmeňujúci návrh  1 

Eider Gardiazabal Rubial 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 

2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. pripomína, že nedostatok platieb, 

zväčša z dôvodu nedostatočných 

platobných stropov a zostavovania 

rozpočtu v nedostatočnej výške, dosiahol 

nevídané rozmery v roku 2014 a zostáva 

akútnym v roku 2015; obáva sa, že to 

naďalej bude ohrozovať riadne 

vykonávanie nových programov v rámci 

VFR na roky 2014 – 2020 

a znevýhodňovať príjemcov, najmä 

miestne, regionálne a vnútroštátne orgány, 

ktoré čelia hospodárskym a sociálnym 

obmedzeniam;  podporuje aktívne riadenie 

platieb Komisiou a zároveň vyjadruje 

znepokojenie nad odložením výziev na 

predkladanie návrhov, znížením 

predbežného financovania a oneskorenými 

platbami, čo môže narušiť dosahovanie 

cieľov hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti;  opätovne vyjadruje svoje 

znepokojenie nad ad hoc škrtmi v platbách, 

ktoré zaviedla Rada v rámci čítania 

ročných rozpočtov, a to aj pokiaľ ide o 

programy v rámci okruhu 1a zamerané na 

konkurencieschopnosť, rast a tvorbu 

pracovných miest; 

12. pripomína, že nedostatok platieb, 

zväčša z dôvodu nedostatočných 

platobných stropov a zostavovania 

rozpočtu v nedostatočnej výške, dosiahol 

nevídané rozmery v roku 2014 a zostáva 

akútnym v roku 2015; obáva sa, že to 

naďalej bude ohrozovať riadne 

vykonávanie nových programov v rámci 

VFR na roky 2014 – 2020 

a znevýhodňovať príjemcov, najmä 

miestne, regionálne a vnútroštátne orgány, 

ktoré čelia hospodárskym a sociálnym 

obmedzeniam;  podporuje aktívne riadenie 

platieb Komisiou a zároveň vyjadruje 

znepokojenie nad odložením výziev na 

predkladanie návrhov, znížením 

predbežného financovania a oneskorenými 

platbami, čo môže narušiť dosahovanie 

cieľov hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti;  opätovne vyjadruje svoje 

znepokojenie nad ad hoc škrtmi v platbách, 

ktoré zaviedla Rada v rámci čítania 

ročných rozpočtov, a to aj pokiaľ ide 

o programy v rámci okruhu 1a zamerané na 

konkurencieschopnosť, rast a tvorbu 

pracovných miest; žiada Komisiu, aby 
najneskôr 31. marca 2016 vypracovala 
správu o vplyvoch oneskorených platieb 
z Únie v období 2013 – 2015 na 
prijímateľov a tiež o vplyvoch na 
vykonávanie programov. 
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