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1.

PRZEBIEG PROCEDURY

Data przekazania wniosku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(dokument COM(2018) 614 final – 2018/0322 (COD)):

7 września 2018 r.

Data uchwalenia stanowiska Parlamentu Europejskiego w pierwszym 4 kwietnia 2019 r.
czytaniu:
Data przyjęcia stanowiska Rady:
2.

7 października 2020 r.

PRZEDMIOT WNIOSKU KOMISJI

Celem wniosku Komisji było zmniejszenie poziomu rocznych płatności zaliczkowych
z obowiązujących 3 % do 1 % w odniesieniu do lat 2021–2023 w okresie programowania 2014–
2020. Wniosek miał zwiększyć przejrzystość i przyczynić się do przewidywalnego planowania
budżetowego oraz do bardziej stabilnego i przewidywalnego profilu płatności. Proponowane
zmniejszenie dotyczyło ostatnich trzech lat bieżącego okresu programowania (lata 2021–2023),
które nakładają się na kolejny okres programowania rozpoczynający się w 2021 r. Podejście to
uwzględniało również potrzeby w zakresie płatności wynikające z ustaleń dotyczących płatności
zaliczkowych proponowanych w odniesieniu do programów na lata 2021–2027, zgodnie
z którymi jedynie początkowe płatności zaliczkowe będą wypłacane w sześciu rocznych
transzach.

3.

UWAGI DOTYCZĄCE STANOWISK EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNOSPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

EKES (sprawozdawca: Doz Orrit) przyjął swoją opinię na sesji plenarnej w dniach 23-24
stycznia 2019 r., odrzucając wniosek Komisji. Komisja podtrzymała swój pierwotny wniosek
na tym etapie. Komitet Regionów nie wydał opinii.
4.

UWAGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w dniu 4 kwietnia
2019 r. Parlament zaproponował jedną poprawkę mającą na celu zmniejszenie poziomu
rocznych płatności zaliczkowych na lata 2021–2023 do 2 % zamiast zmniejszenia ich do 1 %,
jak proponowała Komisja. Komisja podtrzymała swój pierwotny wniosek na tym etapie.
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5.

UWAGI DOTYCZĄCE STANOWISKA RADY

Stanowisko Rady oparte na konkluzjach Rady Europejskiej z 21 lipca 2020 r. odzwierciedla
stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu.
Jedyna poprawka Rady zakłada zmniejszenie poziomu rocznych płatności zaliczkowych na
lata 2021–2023 do 2 % zamiast proponowanego zmniejszenia do 1 %. Służby Komisji brały
udział w obliczeniach prowadzących do konkluzji Rady Europejskiej, a uzgodniony poziom
uznano za wykonalny.
6.

WNIOSEK

Komisja akceptuje zmiany wprowadzone przez Radę i Parlament Europejski.
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