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Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog 

2015/2074(BUD) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 12 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. reamintește că deficitul de credite de 

plată, cauzat în mare parte de plafoanele 
insuficient de ridicate ale creditelor de 
plată și de insuficiența fondurilor prevăzute 

în buget, a atins niveluri fără precedent în 
2014 și rămâne critic în 2015; își exprimă 

temerea că acest lucru va pune în pericol și 
în continuare buna implementare a noilor 
programe din CFM 2014-2020 și va 

penaliza beneficiarii, mai ales autoritățile 
locale, regionale și naționale, care se 
confruntă cu dificultăți economice și 
sociale; deși sprijină gestionarea activă a 
plăților de către Comisie, este preocupat de 

amânarea cererilor de propuneri, de 
reducerea prefinanțării și de întârzierile în 
efectuarea plăților, ceea ce poate afecta 

realizarea obiectivelor ce țin de coeziunea 
economică, socială și teritorială; își 

reafirmă preocuparea cu privire la 
reducerile ad-hoc aplicate de Consiliu 
creditelor de plată în cadrul examinării sale 

a bugetelor anuale, inclusiv programelor de 
la rubrica 1a pentru competitivitate, 

creștere și creare de locuri de muncă; 

12. reamintește că deficitul de credite de 

plată, cauzat în mare parte de plafoanele 
insuficient de ridicate ale creditelor de 
plată și de insuficiența fondurilor prevăzute 

în buget, a atins niveluri fără precedent în 
2014 și rămâne critic în 2015; își exprimă 

temerea că acest lucru va pune în pericol și 
în continuare buna implementare a noilor 
programe din CFM 2014-2020 și va 

penaliza beneficiarii, mai ales autoritățile 
locale, regionale și naționale, care se 
confruntă cu dificultăți economice și 
sociale; deși sprijină gestionarea activă a 
plăților de către Comisie, este preocupat de 

amânarea cererilor de propuneri, de 
reducerea prefinanțării și de întârzierile în 
efectuarea plăților, ceea ce poate afecta 

realizarea obiectivelor ce țin de coeziunea 
economică, socială și teritorială; își 

reafirmă preocuparea cu privire la 
reducerile ad-hoc aplicate de Consiliu 
creditelor de plată în cadrul examinării sale 

a bugetelor anuale, inclusiv programelor de 
la rubrica 1a pentru competitivitate, 

creștere și creare de locuri de muncă; invită 
Comisia să elaboreze, cel târziu până la 
31 martie 2016, un raport privind 
impactul asupra beneficiarilor ale căror 
plăți din partea Uniunii au fost amânate 
în 2013-2015, precum și impactul asupra 
implementării programelor; 
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