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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. atgādina, ka maksājumu trūkums, kura 
iemesls bija nepietiekamais maksimālais 
maksājumu apjoms un nepietiekami lielais 
budžeta apjoms, 2014. gadā sasniedza vēl 
nepieredzēti augstu līmeni un 2015. gadā 
situācija joprojām nav uzlabojusies; pauž 
bažas par to, ka tas joprojām apdraud 
2014.–2020. gada DFS paredzēto jauno 
programmu pienācīgu īstenošanu un liek 
ciest līdzekĜu saĦēmējiem, jo īpaši 
vietējām, reăionālām un valsts iestādēm, 
kuras saskaras ar ierobežojumiem 
ekonomikas un sociālajā jomā; lai gan 
Parlaments atbalsta to, ka Komisija aktīvi 
pārvalda maksājumus, tas tomēr pauž 
bažas par to, ka ir atcelti aicinājumi 
iesniegt priekšlikumus, ir samazināts 
priekšfinansējums un maksājumi tiek veikti 
vēlu, un tas var apgrūtināt ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas mērėu 
sasniegšanu; atkārtoti pauž bažas par 
maksājumu ad hoc samazinājumiem, ko 
Padome noteica savā ikgadējā budžeta 
lasījumā, tostarp 1.a izdevumu 
apakškategorijā iekĜautajām programmām, 
kas paredzētas, lai veicinātu konkurētspēju 
izaugsmei un nodarbinātībai; 

12. atgādina, ka maksājumu trūkums, kura 
iemesls bija nepietiekamais maksimālais 
maksājumu apjoms un nepietiekami lielais 
budžeta apjoms, 2014. gadā sasniedza vēl 
nepieredzēti augstu līmeni un 2015. gadā 
situācija joprojām nav uzlabojusies; pauž 
bažas par to, ka tas joprojām apdraud 
2014.–2020. gada DFS paredzēto jauno 
programmu pienācīgu īstenošanu un liek 
ciest līdzekĜu saĦēmējiem, jo īpaši 
vietējām, reăionālām un valsts iestādēm, 
kuras saskaras ar ierobežojumiem 
ekonomikas un sociālajā jomā; lai gan 
Parlaments atbalsta to, ka Komisija aktīvi 
pārvalda maksājumus, tas tomēr pauž 
bažas par to, ka ir atcelti aicinājumi 
iesniegt priekšlikumus, ir samazināts 
priekšfinansējums un maksājumi tiek veikti 
vēlu, un tas var apgrūtināt ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas mērėu 
sasniegšanu; atkārtoti pauž bažas par 
maksājumu ad hoc samazinājumiem, ko 
Padome noteica savā ikgadējā budžeta 
lasījumā, tostarp 1.a izdevumu 
apakškategorijā iekĜautajām programmām, 
kas paredzētas, lai veicinātu konkurētspēju 
izaugsmei un nodarbinātībai; aicina 
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