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Projekt rezolucji Poprawka 

12. przypomina, Ŝe niedobory płatności, w 

duŜej mierze spowodowane 

niewystarczającymi pułapami płatności i 

niedofinansowaniem budŜetu, osiągnęły w 

2014 r. niespotykany poziom i pozostają 

wysokie w 2015 r.; obawia się, Ŝe nadal 

będzie to zagraŜać właściwemu wdroŜeniu 

nowych programów na mocy WRF 2014–

2020 oraz niekorzystnie odbijać się na 

beneficjentach, zwłaszcza na władzach 

lokalnych, regionalnych i krajowych, które 

borykają się z ograniczeniami 

gospodarczymi i społecznymi; popiera 

aktywne zarządzanie płatnościami przez 

Komisję, ale wyraŜa zaniepokojenie 

odroczeniem zaproszeń do składania 

wniosków, zmniejszeniem płatności 

zaliczkowych i późnymi płatnościami, co 

moŜe negatywnie wpłynąć na realizację 

celów spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej; ponownie wyraŜa 

zaniepokojenie doraźnymi cięciami w 

płatnościach wprowadzonymi przez Radę 

podczas czytania rocznych budŜetów, w 

tym równieŜ w programach działu 1a 

dotyczących konkurencyjności na rzecz 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; 

12. przypomina, Ŝe niedobory płatności, w 

duŜej mierze spowodowane 

niewystarczającymi pułapami płatności i 

niedofinansowaniem budŜetu, osiągnęły w 

2014 r. niespotykany poziom i pozostają 

wysokie w 2015 r.; obawia się, Ŝe nadal 

będzie to zagraŜać właściwemu wdroŜeniu 

nowych programów na mocy WRF 2014–

2020 oraz niekorzystnie odbijać się na 

beneficjentach, zwłaszcza na władzach 

lokalnych, regionalnych i krajowych, które 

borykają się z ograniczeniami 

gospodarczymi i społecznymi; popiera 

aktywne zarządzanie płatnościami przez 

Komisję, ale wyraŜa zaniepokojenie 

odroczeniem zaproszeń do składania 

wniosków, zmniejszeniem płatności 

zaliczkowych i późnymi płatnościami, co 

moŜe negatywnie wpłynąć na realizację 

celów spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej; ponownie wyraŜa 

zaniepokojenie doraźnymi cięciami w 

płatnościach wprowadzonymi przez Radę 

podczas czytania rocznych budŜetów, w 

tym równieŜ w programach działu 1a 

dotyczących konkurencyjności na rzecz 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; 

zwraca się do Komisji o przygotowanie 

najpóźniej do dnia 31 marca 2016 r. 

sprawozdania dotyczącego skutków 

odnotowanych przez beneficjentów, dla 

których płatności unijne w latach 2013–
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2015 zostały opóźnione, oraz wpływu na 

wdraŜanie programów; 

Or. en 

 

 


