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Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. herinnert eraan dat de gebrekkige 

betalingen, die grotendeels het gevolg zijn 

van te lage maxima en te weinig 

betalingskredieten, in 2014 een ongekend 

hoog niveau hebben bereikt en in 2015 nog 

steeds een pijnpunt zijn; vreest dat dit nog 

steeds een bedreiging zal zijn voor de 

adequate uitvoering van de nieuwe 

programma's van het MFK 2014-2020 en 

de begunstigden zal bestraffen, met name 

lokale, regionale en nationale autoriteiten, 

die worden geconfronteerd met 

economische en sociale beperkingen; is, 

hoewel het een actief beheer van de 

betalingen door de Commissie steunt, 

bezorgd over het uitstellen van de oproep 

tot het indienen van voorstellen, de 

vermindering van de voorfinanciering en 

de te late betalingen, wat nadelig kan zijn 

voor de verwezenlijking van de 

doelstellingen van economische, sociale en 

territoriale samenhang; herhaalt zijn 

bezorgdheid over de ad-hocverlagingen 

van de betalingskredieten die de Raad in 

zijn lezing van de jaarlijkse begroting heeft 

doorgevoerd, onder meer bij programma's 

voor concurrentievermogen voor groei en 

banen in rubriek 1a; 

12. herinnert eraan dat de gebrekkige 

betalingen, die grotendeels het gevolg zijn 

van te lage maxima en te weinig 

betalingskredieten, in 2014 een ongekend 

hoog niveau hebben bereikt en in 2015 nog 

steeds een pijnpunt zijn; vreest dat dit nog 

steeds een bedreiging zal zijn voor de 

adequate uitvoering van de nieuwe 

programma's van het MFK 2014-2020 en 

de begunstigden zal bestraffen, met name 

lokale, regionale en nationale autoriteiten, 

die worden geconfronteerd met 

economische en sociale beperkingen; 

vreest dat dit nog steeds een bedreiging zal 

zijn voor de adequate uitvoering van de 

nieuwe programma's van het MFK 2014-

2020 en de begunstigden zal bestraffen, 

met name lokale, regionale en nationale 

autoriteiten, die worden geconfronteerd 

met economische en sociale beperkingen; 

herhaalt zijn bezorgdheid over de ad-

hocverlagingen van de betalingskredieten 

die de Raad in zijn lezing van de jaarlijkse 

begroting heeft doorgevoerd, onder meer 

bij programma's voor 

concurrentievermogen voor groei en banen 

in rubriek 1a; verzoekt de Commissie tegen 

uiterlijk 31 maart 2016 een verslag op te 

stellen over de gevolgen voor de 

begunstigden wier betalingen van de Unie 

in de periode 2013-2015 werden 

uitgesteld, alsook over de gevolgen voor 
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de uitvoering van de programma's; 

Or. en 

 

 


