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1.

KONTEKST

Datum slanja prijedloga Europskom parlamentu i Vijeću (dokument
COM(2018) 614 final – 2018/0322 COD)):

7.9.2018.

Datum stajališta Europskog parlamenta, prvo čitanje:

4.4.2019.

Datum donošenja stajališta Vijeća:

7.10.2020.

2.

CILJ PRIJEDLOGA KOMISIJE

Cilj prijedloga Komisije bio je smanjiti godišnje razine predfinanciranja na 1 % s trenutačnih 3 %
za razdoblje 2021.–2023. u programskom razdoblju 2014.–2020. Prijedlogom se namjeravala
povećati transparentnost i predvidljivost proračunskog planiranja te stabilnost i predvidljivost
profilâ plaćanja. Smanjenje je predloženo za posljednje tri godine tekućeg programskog razdoblja
(2021.–2023.) koje se preklapa sa sljedećim programskim razdobljem koje počinje 2021. Tim
pristupom uzele su se u obzir potrebe za plaćanjima koje proizlaze iz modaliteta predfinanciranja
predloženih za programe u razdoblju 2021.–2027., pri čemu bi se samo početno predfinanciranje
isplatilo u šest godišnjih tranši.

3.

PRIMJEDBE NA STAJALIŠTA EUROPSKOGA GOSPODARSKOG I SOCIJALNOG ODBORA
I ODBORA REGIJA

EGSO (izvjestitelj: Doz Orrit) donio je svoje mišljenje na plenarnoj sjednici 23. i 24. siječnja
2019., kojim se odbija prijedlog Komisije. Komisija je u toj fazi ostala pri svom izvornom
prijedlogu. Odbor regija nije izdao mišljenje.
4.

PRIMJEDBE NA STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA

Europski parlament donio je svoje stajalište u prvom čitanju 4. travnja 2019. Parlament je
predstavio još jednu izmjenu čiji je cilj smanjenje godišnjih razina predfinanciranja za
razdoblje 2021.–2023. na 2 % umjesto na 1 % kako je predložila Komisija. Komisija je u toj
fazi ostala pri svom izvornom prijedlogu.
5.

PRIMJEDBE NA STAJALIŠTE VIJEĆA

Stajalište Vijeća, koje se temelji na zaključcima Europskog vijeća od 21. srpnja 2020.,
odražava stajalište Europskog parlamenta u prvom čitanju.
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Jedina izmjena Vijeća odnosi se na smanjenje godišnjih razina predfinanciranja za razdoblje
2021.–2023. na 2 % umjesto predloženog smanjenja na 1 %. Službe Komisije pomogle su u
izračunima koji su doveli do zaključaka Europskog vijeća te se dogovorena stopa smanjenja
smatra izvedivom.
6.

ZAKLJUČAK

Komisija prihvaća izmjene Vijeća i Europskog parlamenta.
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