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1.

PAGRINDINIAI FAKTAI

Pasiūlymo (dokumentas COM(2018) 614 final – 2018/0322 (COD))
perdavimo Europos Parlamentui ir Tarybai data:

2018-09-07

Per pirmąjį svarstymą priimtos Europos Parlamento pozicijos data:

2019-04-04

Tarybos pozicijos priėmimo data:

2020-10-07

2.

KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS

Komisijos pasiūlymo tikslas buvo sumažinti metinį išankstinio finansavimo lygį iki 1 proc.,
palyginti su dabartiniu 3 proc. dydžiu, 2021–2023 m. (2014–2020 m. programavimo laikotarpiu).
Pasiūlymu siekta padidinti skaidrumą ir prisidėti prie biudžeto planavimo nuspėjamumo bei
stabilesnio ir labiau nuspėjamo mokėjimų profilio. Sumažinimas pasiūlytas paskutiniams trejiems
dabartinio programavimo laikotarpio metams (2021–2023 m.), kurie sutampa su kitu 2021 m.
prasidėsiančiu programavimo laikotarpiu. Tokiu būdu taip pat atsižvelgta į mokėjimų poreikius,
kylančius dėl 2021–2027 m. programoms siūlomos išankstinio finansavimo tvarkos, pagal kurią
tik pradinis išankstinis finansavimas būtų išmokėtas šešiomis metinėmis dalimis.

3.

PASTABOS DĖL EUROPOS EKONOMIKOS
REGIONŲ KOMITETO NUOMONIŲ,

IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO IR

EESRK (pranešėjas: Doz Orrit) 2019 m. sausio 23–24 d. plenariniame posėdyje priėmė
nuomonę, kurioje atmetė Komisijos pasiūlymą. Šiame etape Komisija paliko galioti savo
pirminį pasiūlymą. Regionų komitetas nuomonės nepateikė.
4.

PASTABOS DĖL EUROPOS PARLAMENTO POZICIJOS

2019 m. balandžio 4 d. Europos Parlamentas priėmė poziciją per pirmąjį svarstymą.
Parlamentas pateikė vieną pakeitimą, kuriuo siekiama sumažinti 2021–2023 m. metinį
išankstinį finansavimą iki 2 proc., o ne iki Komisijos pasiūlyto 1 proc. Šiame etape Komisija
paliko galioti savo pirminį pasiūlymą.
5.

PASTABOS DĖL TARYBOS POZICIJOS

Tarybos pozicija, grindžiama 2020 m. liepos 21 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis,
atspindi Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją.
Vieninteliu Tarybos pateiktu pakeitimu siūloma sumažinti 2021–2023 m. metinį išankstinį
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finansavimą iki 2 proc., o ne iki siūlyto 1 proc. Komisijos tarnybos padėjo atlikti
skaičiavimus, kuriais remiantis buvo priimtos Europos Vadovų Tarybos išvados, o sutartas
lygis laikytas įgyvendinamu.
6.

IŠVADA

Komisija pritaria Tarybos ir Europos Parlamento padarytiems pakeitimams.
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