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Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że obecne 

wieloletnie ramy finansowe (WRF), które 

zatwierdzono w 2013 r., po raz pierwszy w 

historii wiązały się ze zmniejszeniem w 

ujęciu realnym zarówno środków na 

zobowiązania, jak i środków na płatności w 

stosunku do poprzedniego okresu 

programowania finansowego pomimo 

rosnących kompetencji i ambicji UE, 

określonych w traktacie lizbońskim i 

strategii „Europa 2020”; mając na 

uwadze, że ramy te przewidywały również 

znaczną różnicę między poziomem 

środków na zobowiązania i środków na 

płatności, która przyczyniła się do 

powstania zaległości w nieuregulowanych 

rachunkach w dwóch pierwszych latach 

obowiązywania WRF; mając na uwadze, 

że późne przyjęcie WRF i powiązanych 

podstaw prawnych przyczyniło się do 

opóźnień we wdrażaniu, których skutki są 

wciąż odczuwalne i mogą prowadzić do 

nagromadzenia wniosków o płatność pod 

koniec obowiązywania obecnych WRF, co 

spowoduje ich przeniesienie do następnego 

okresu programowania; mając na uwadze, 

że w wyniku nacisku Parlamentu do WRF 

dodano nowe przepisy, aby w jak 

największym stopniu wykorzystać 

A. mając na uwadze, że obecne 

wieloletnie ramy finansowe (WRF), które 

zatwierdzono w 2013 r., po raz pierwszy w 

historii wiązały się ze zmniejszeniem w 

ujęciu realnym zarówno środków na 

zobowiązania, jak i środków na płatności w 

stosunku do poprzedniego okresu 

programowania finansowego, co podważa 

wszelkie rozumienie priorytetu spójności 

gospodarczej i społecznej lub 

jakiegokolwiek pojęcia solidarności w UE; 

mając na uwadze, że ramy te przewidywały 

również znaczną różnicę między 

poziomem środków na zobowiązania i 

środków na płatności, która przyczyniła się 

do powstania zaległości w 

nieuregulowanych rachunkach w dwóch 

pierwszych latach obowiązywania WRF; 

mając na uwadze, że późne przyjęcie WRF 

i powiązanych podstaw prawnych 

przyczyniło się do opóźnień we wdrażaniu, 

których skutki są wciąż odczuwalne i mogą 

prowadzić do nagromadzenia wniosków o 

płatność pod koniec obowiązywania 

obecnych WRF, co spowoduje ich 

przeniesienie do następnego okresu 

programowania; mając na uwadze, że w 

wyniku nacisku Parlamentu do WRF 

dodano nowe przepisy, aby w jak 
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całkowite pułapy WRF oraz zapewnić 

mechanizmy elastyczności; 

największym stopniu wykorzystać 

całkowite pułapy WRF oraz zapewnić 

mechanizmy elastyczności; 

Or. en 

 

 


