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1.

SOUVISLOSTI

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě (dokument
COM(2018) 614 final – 2018/0322 (COD)):

7. 9. 2018

Datum přijetí postoje Evropského parlamentu v prvním čtení:

4. 4. 2019

Datum přijetí postoje Rady:

7. 10. 2020

2.

CÍL NÁVRHU KOMISE

Cílem návrhu Komise bylo snížit úroveň ročního předběžného financování ze současných 3 % na
1 % v období 2021–2023 programového období 2014–2020. Záměrem návrhu bylo zvýšit
transparentnost a přispět k větší předvídatelnosti rozpočtového plánování a stabilnějšímu a
předvídatelnějšímu profilu plateb. Uvedené snížení bylo navrženo pro poslední tři roky
současného programového období (období 2021–2023), které se překrývají s příštím
programovým obdobím začínajícím v roce 2021. Tento přístup zohlednil potřebu plateb
vyplývající ze způsobu vyplácení předběžného financování navrhovaného pro programy
na období 2021–2027, na něž budou vyplaceny v šesti ročních tranších pouze počáteční předběžné
platby.

3.

PŘIPOMÍNKY K POSTOJI EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU A
VÝBORU REGIONŮ

EHSV (zpravodaj: pan Doz Orrit) přijal své stanovisko na plenárním zasedání ve dnech 23. a
24. ledna 2019, v němž návrh Komise zamítl. Komise v této fázi svůj návrh nezměnila. Výbor
regionů nevydal žádné stanovisko.
4.

PŘIPOMÍNKY K POSTOJI EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropský parlament přijal postoj v prvním čtení dne 4. dubna 2019. Parlament předložil jeden
pozměňovací návrh, a to snížit úroveň ročního předběžného financování v období 2021–2023
na 2 % místo Komisí navrhovaného snížení na 1 %. Komise v této fázi svůj návrh nezměnila.
5.

PŘIPOMÍNKY K POSTOJI RADY

Postoj Rady, který vyšel ze závěrů Evropské rady ze dne 21. července 2020, odráží postoj
Evropského parlamentu v prvním čtení.
Obsahem jediného pozměňovacího návrhu Rady je snížit úroveň ročního předběžného
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financování v období 2021–2023 na 2 % místo navrhovaného snížení na 1 %. Útvary Komise
se podílely na výpočtech, které vedly k závěrům Evropské Rady, a shledaly, že dohodnutou
úroveň financování je možné přijmout.
6.

ZÁVĚR

Komise přijímá změny, které navrhly Rada a Evropský parlament.
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