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1.

KONTEXT

Dátum predloženia návrhu Európskemu parlamentu a Rade
[dokument COM(2018) 614 final – 2018/0322(COD)]:

7. 9. 2018

Dátum pozície Európskeho parlamentu v prvom čítaní:

4. 4. 2019

Dátum prijatia pozície Rady:

7. 10. 2020

2.

CIEĽ NÁVRHU KOMISIE

Cieľom návrhu Komisie bolo znížiť mieru ročných zálohových platieb zo súčasných 3 % v
programovom období 2014 – 2020 na 1 % na roky 2021 – 2023. Cieľom návrhu bolo zvýšiť
transparentnosť a prispieť k predvídateľnosti rozpočtového plánovania a k stabilnejšiemu a
predvídateľnejšiemu profilu platieb. Zníženie bolo navrhnuté na posledné tri roky súčasného
programového obdobia (roky 2021 – 2023), ktoré sa prekrýva s budúcim programovým obdobím
začínajúcim sa v roku 2021. Tento prístup zohľadnil aj platobné potreby vyplývajúce z úprav
zálohových platieb navrhovaných pre programy na obdobie 2021 – 2027, podľa ktorých sa v
šiestich ročných tranžiach vyplatí len počiatočná zálohová platba.

3.

PRIPOMIENKY K POZÍCIÁM EURÓPSKEHO
VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV,

HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO

EHSV (spravodajca: pán Doz Orrit) prijal svoje stanovisko na plenárnom zasadnutí 23. a 24.
januára 2019, ktorým sa návrh Komisie zamieta. Komisia v tomto štádiu trvala na svojom
pôvodnom návrhu. Výbor regiónov stanovisko nevydal.
4.

PRIPOMIENKY K POZÍCII EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament prijal svoju pozíciu v prvom čítaní 4. apríla 2019. Parlament predložil
jeden pozmeňujúci návrh, ktorého cieľom je znížiť mieru ročných zálohových platieb na roky
2021 – 2023 na 2 %, a nie na 1 %, ktoré navrhla Komisia. Komisia v tomto štádiu trvala na
svojom pôvodnom návrhu.
5.

PRIPOMIENKY K POZÍCII RADY

Pozícia Rady založená na záveroch Európskej rady z 21. júla 2020 je rovnaká, ako pozícia
Európskeho parlamentu v prvom čítaní.
Jediným pozmeňujúcim návrhom Rady sa miera ročných zálohových platieb na roky 2021 –
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2023 znižuje na 2 %, a nie na navrhované 1 %. Útvary Komisie pomohli pri výpočtoch, ktoré
viedli k záverom, ku ktorým sa dospelo na zasadnutí Európskej rady, a dohodnutá miera sa
považovala za realizovateľnú.
6.

ZÁVER

Komisia prijíma zmeny, ktoré vykonala Rada a Európsky parlament.
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