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Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. opozarja, da je primanjkljaj pri plačilih 

predvsem zaradi prenizkih zgornjih meja in 

nezadostnih proračunskih sredstev v letu 

2014 dosegel doslej najvišjo raven in je 

ostal pereč tudi v letu 2015; se boji, da bo 

to še naprej ogrožalo ustrezno izvajanje 

programov iz novega večletnega 

finančnega okvira za obdobje 2014-2020 in 

kaznovalo upravičence, zlasti lokalne, 

regionalne in nacionalne organe, ki se 

soočajo z gospodarskimi in socialnimi 

omejitvami; čeprav podpira, da Komisija 

aktivno upravlja plačila, je zaskrbljen 

zaradi odložitve javnih razpisov, 

zmanjšanja vnaprejšnjega financiranja in 

zamud pri plačilih, saj bi to utegnilo ovirati 

uresničevanje ciljev na področju 

ekonomske, socialne in teritorialne 

kohezije; ponovno izraža zaskrbljenost nad 

nenadnim zmanjšanjem plačil, za katerega 

se je v obravnavi letnega proračuna odločil 

Svet, pri čemer to zajema tudi programe za 

konkurenčnost za rast in delovna mesta v 

razdelku 1a; 

12. opozarja, da je primanjkljaj pri plačilih 

predvsem zaradi prenizkih zgornjih meja in 

nezadostnih proračunskih sredstev v letu 

2014 dosegel doslej najvišjo raven in je 

ostal pereč tudi v letu 2015; se boji, da bo 

to še naprej ogrožalo ustrezno izvajanje 

programov iz novega večletnega 

finančnega okvira za obdobje 2014-2020 in 

kaznovalo upravičence, zlasti lokalne, 

regionalne in nacionalne organe, ki se 

soočajo z gospodarskimi in socialnimi 

omejitvami; čeprav podpira, da Komisija 

aktivno upravlja plačila, je zaskrbljen 

zaradi odložitve javnih razpisov, 

zmanjšanja vnaprejšnjega financiranja in 

zamud pri plačilih, saj bi to utegnilo ovirati 

uresničevanje ciljev na področju 

ekonomske, socialne in teritorialne 

kohezije; ponovno izraža zaskrbljenost nad 

nenadnim zmanjšanjem plačil, za katerega 

se je v obravnavi letnega proračuna odločil 

Svet, pri čemer to zajema tudi programe za 

konkurenčnost za rast in delovna mesta v 

razdelku 1a; poziva Komisijo, naj 

najkasneje do 31. marca 2016 pripravi 

poročilo o vplivu na upravičence, ki so se 

soočili z zamudami pri izplačilih Unije v 

obdobju 2013–2015, pa tudi o vplivu na 

izvajanje programov; 

Or. en 
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