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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με τη
θέση του Συμβουλίου ως προς την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον
αφορά την προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021-2023
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1.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συμβούλιο [έγγραφο COM(2018) 614 final – 2018/0322
(COD)]:

7/9/2018

Ημερομηνία καθορισμού της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 4/4/2019
σε πρώτη ανάγνωση:
Ημερομηνία έκδοσης της θέσης του Συμβουλίου:
2.

7/10/2020

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής ήταν η μείωση των ετήσιων επιπέδων προχρηματοδότησης
στο 1 % από το υφιστάμενο 3 % για τα έτη 2021-2023 για την περίοδο προγραμματισμού 20142020. Η πρόταση είχε ως στόχο να αυξηθεί η διαφάνεια και να εξασφαλιστούν η προβλεψιμότητα
του δημοσιονομικού προγραμματισμού και η μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα της
κατανομής των πληρωμών. Η μείωση προτάθηκε για τα τελευταία τρία έτη της τρέχουσας
περιόδου προγραμματισμού (έτη 2021-2023), τα οποία επικαλύπτονται από την επόμενη περίοδο
προγραμματισμού που ξεκινάει το 2021. Η προσέγγιση αυτή έλαβε υπόψη τις ανάγκες πληρωμών
που απορρέουν από τις ρυθμίσεις προχρηματοδότησης που προτείνονται για τα προγράμματα της
περιόδου 2021-2027, στο πλαίσιο των οποίων θα καταβάλλεται μόνο η αρχική
προχρηματοδότηση σε έξι ετήσιες δόσεις.

3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Η ΕΟΚΕ (εισηγητής: κ. Doz Orrit) υιοθέτησε τη γνωμοδότησή της κατά τη σύνοδο
ολομέλειας της 23ης και 24ης Ιανουαρίου 2019, η οποία απορρίπτει την πρόταση της
Επιτροπής. Η Επιτροπή διατήρησε την αρχική της πρόταση στο στάδιο αυτό. Η Επιτροπή των
Περιφερειών δεν εξέδωσε γνωμοδότηση.
4.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου
2019. Το Κοινοβούλιο υπέβαλε μία τροπολογία με στόχο να μειώσει τα ετήσια επίπεδα
προχρηματοδότησης για τα έτη 2021-2023 στο 2 %, αντί να τα μειώσει στο 1 %, όπως
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προτάθηκε από την Επιτροπή. Η Επιτροπή διατήρησε την αρχική της πρόταση στο στάδιο
αυτό.
5.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η θέση του Συμβουλίου, η οποία βασίζεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
της 21ης Ιουλίου 2020, αντικατοπτρίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση.
Η μοναδική τροπολογία του Συμβουλίου μειώνει τα ετήσια επίπεδα προχρηματοδότησης για
τα έτη 2021-2023 στο 2 %, αντί να τα μειώσει στο προτεινόμενο 1 %. Οι υπηρεσίες της
Επιτροπής βοήθησαν στους υπολογισμούς που οδήγησαν στα συμπεράσματα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το συμφωνηθέν ποσοστό θεωρήθηκε εφικτό.
6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή αποδέχεται τις αλλαγές που επέφερε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
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