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KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM,
ko izstrādā atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktam,
par
Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas pieņemšanu, ar
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1.

KONTEKSTS

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un Padomei
(dokuments COM(2018) 614 final – 2018/0322 (COD)):

07.09.2018.

Eiropas Parlamenta nostājas datums (pirmais lasījums):

04.04.2019.

Padomes nostājas pieņemšanas datums:

07.10.2020.

2.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS

Komisijas priekšlikuma mērķis bija 2014.–2020. gada plānošanas periodā samazināt ikgadējo
priekšfinansējuma līmeni līdz 1 % no pašreizējiem 3 % 2021.–2023. gadam. Tā nolūks bija
uzlabot pārredzamību un veicināt budžeta plānošanas paredzamību, kā arī stabilāku un
paredzamāku maksājumu profilu. Samazinājums tika ierosināts pašreizējā plānošanas perioda
pēdējiem trim gadiem (2021.–2023. gads), kas pārklājas ar nākamo plānošanas periodu, kurš
sākas 2021. gadā. Šajā pieejā tika ņemtas vērā maksājumu vajadzības, kas izriet no
priekšfinansējuma kārtības, kura ierosināta 2021.–2027. gada programmām, kurās gada laikā
sešās daļās tiktu izmaksāts tikai sākotnējais priekšfinansējums.

3.

KOMENTĀRI PAR EIROPAS EKONOMIKAS
REĢIONU KOMITEJAS NOSTĀJU

UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS UN

EESK (referents Doz Orrit) pieņēma atzinumu 2019. gada 23. un 24. janvāra plenārsēdē, un
tajā Komisijas priekšlikums tika noraidīts. Šajā posmā Komisija uzturēja spēkā savu
sākotnējo priekšlikumu. Reģionu komiteja atzinumu nesniedza.
4.

KOMENTĀRI PAR EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJU

Eiropas Parlaments nostāju pirmajā lasījumā pieņēma 2019. gada 4. aprīlī. Parlaments
iesniedza vienu grozījumu, kura būtība ir ikgadējo priekšfinansējuma līmeni 2021.–
2023. gadam samazināt līdz 2 %, nevis līdz Komisijas ierosinātajam 1 %. Šajā posmā
Komisija uzturēja spēkā savu sākotnējo priekšlikumu.
5.

KOMENTĀRI PAR PADOMES NOSTĀJU

Padomes nostāja, kuras pamatā ir Eiropadomes 2020. gada 21. jūlija secinājumi, atspoguļo
Eiropas Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā.
Padomes vienīgais grozījums ikgadējo priekšfinansējuma līmeni 2021.–2023. gadam
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samazina līdz 2 %, nevis līdz ierosinātajam 1 %. Komisijas dienesti palīdzēja veikt aprēķinus,
kuru rezultātā tika pieņemti Eiropadomes secinājumi, un tika uzskatīts, ka likme, par kuru tika
panākta vienošanās, ir praktiski iespējama.
6.

NOBEIGUMS

Komisija piekrīt Padomes un Eiropas Parlamenta izdarītajām izmaiņām.

LV

2

LV

