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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. minder om, at manglen på 

betalingsbevillinger, der hovedsageligt 

skyldes utilstrækkelige betalingslofter og 

underbudgettering, nåede hidtil usete 

højder i 2014 og fortsat er alvorlig i 2015; 

frygter, at dette fortsat vil bringe en korrekt 

gennemførelse af de nye FFR-programmer 

for 2014-2020 i fare og straffe 

støttemodtagerne, især de lokale, regionale 

og nationale myndigheder, der kæmper 

med økonomiske og sociale 

begrænsninger; er, samtidig med at det 

støtter en aktiv forvaltning af betalinger fra 

Kommissionens side, bekymret over 

udsættelsen af indkaldelser af forslag, 

nedsættelsen af forfinansiering og 

forsinkede betalinger, der kan skade 

virkeliggørelsen af målene for den 

økonomiske, sociale og territoriale 

samhørighed; gentager sin bekymring over 

de ad hoc-nedskæringer i betalinger, som 

Rådet har medtaget i sin gennemgang af de 

årlige budgetter, bl.a. til programmer for 

konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse 

under udgiftsområde 1a; 

12. minder om, at manglen på 

betalingsbevillinger, der hovedsageligt 

skyldes utilstrækkelige betalingslofter og 

underbudgettering, nåede hidtil usete 

højder i 2014 og fortsat er alvorlig i 2015; 

frygter, at dette fortsat vil bringe en korrekt 

gennemførelse af de nye FFR-programmer 

for 2014-2020 i fare og straffe 

støttemodtagerne, især de lokale, regionale 

og nationale myndigheder, der kæmper 

med økonomiske og sociale 

begrænsninger; er, samtidig med at det 

støtter en aktiv forvaltning af betalinger fra 

Kommissionens side, bekymret over 

udsættelsen af indkaldelser af forslag, 

nedsættelsen af forfinansiering og 

forsinkede betalinger, der kan skade 

virkeliggørelsen af målene for den 

økonomiske, sociale og territoriale 

samhørighed; gentager sin bekymring over 

de ad hoc-nedskæringer i betalinger, som 

Rådet har medtaget i sin gennemgang af de 

årlige budgetter, bl.a. til programmer for 

konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse 

under udgiftsområde 1a; opfordrer 

Kommissionen til senest den 31. marts 

2016 at udarbejde en rapport om 

konsekvenserne for de støttemodtagere, til 

hvem Unionens betalinger i 2013-2015 er 

blevet forsinkede, samt om indvirkningen 

på gennemførelsen af programmer; 
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