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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. emlékeztet rá, hogy a kifizetési hiányok 

– fıként a nem megfelelı kifizetési felsı 

határok és az alultervezés miatt – korábban 

sohasem látott méreteket értek el 2014-ben, 

és ez 2015-re is érvényes; attól tart, hogy 

mindez továbbra is veszélyezteti majd a 

2014–2020 közötti idıszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keret új programjainak 

megfelelı végrehajtását és kedvezıtlenül 

érinti a kedvezményezetteket, különösen a 

helyi, regionális és nemzeti hatóságokat, 

amelyeknek gazdasági és társadalmi 

korlátokkal kell szembenézniük; miközben 

támogatja a kifizetések Bizottság által 

történı aktív irányítását, aggodalmát fejezi 

ki az ajánlattételi felhívások elhalasztása, 

az elıfinanszírozás csökkentése, valamint a 

késedelmes kifizetések miatt, ami igen 

károsnak bizonyulhat a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió 

célkitőzéseinek megvalósítása 

szempontjából; ismételten aggodalmát 

fejezi ki a Tanács által az éves költségvetés 

olvasata során a kifizetések tekintetében 

bevezetett ad hoc csökkentések miatt, 

többek között az 1a. alfejezet 

(Versenyképesség a növekedésért és a 

foglalkoztatásért) alá tartozó 

programokban; 

12. emlékeztet rá, hogy a kifizetési hiányok 

– fıként a nem megfelelı kifizetési felsı 

határok és az alultervezés miatt – korábban 

sohasem látott méreteket értek el 2014-ben, 

és ez 2015-re is érvényes; attól tart, hogy 

mindez továbbra is veszélyezteti majd a 

2014–2020 közötti idıszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keret új programjainak 

megfelelı végrehajtását és kedvezıtlenül 

érinti a kedvezményezetteket, különösen a 

helyi, regionális és nemzeti hatóságokat, 

amelyeknek gazdasági és társadalmi 

korlátokkal kell szembenézniük; miközben 

támogatja a kifizetések Bizottság által 

történı aktív irányítását, aggodalmát fejezi 

ki az ajánlattételi felhívások elhalasztása, 

az elıfinanszírozás csökkentése, valamint a 

késedelmes kifizetések miatt, ami igen 

károsnak bizonyulhat a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió 

célkitőzéseinek megvalósítása 

szempontjából; ismételten aggodalmát 

fejezi ki a Tanács által az éves költségvetés 

olvasata során a kifizetések tekintetében 

bevezetett ad hoc csökkentések miatt, 

többek között az 1a. alfejezet 

(Versenyképesség a növekedésért és a 

foglalkoztatásért) alá tartozó 

programokban; felhívja a Bizottságot, 

hogy legkésıbb 2016. március 31-ig 

készítsen jelentést az azokra a 

kedvezményezettekre gyakorolt hatásról, 
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akik 2013–2015 között késve kapták meg 

az uniós kifizetéseket, valamint a 

programok végrehajtására gyakorolt 

hatásról; 

Or. en 

 

 


