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1.

BAKGRUND

Överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet
(dokument COM(2018) 614 final – 2018/0322 (COD)):

7 september 2018

Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen:

4 april 2019

Antagande av rådets ståndpunkt:

7 oktober 2020

2.

SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Målet med kommissionens förslag var att minska den årliga förfinansieringen från nuvarande 3 %
till 1 % för åren 2021–2023 för programperioden 2014–2020. Avsikten med förslaget var att öka
insynen samt bidra till en mer förutsägbar budgetplanering och en mer stabil och förutsägbar
betalningsprofil. Minskningen hade föreslagits för de tre sista åren (2021–2023) av den nuvarande
programperioden som överlappar nästa genomförandeperiod som inleds 2021. Denna ansats tog
också hänsyn till betalningsbehov kopplade till de arrangemang för förfinansiering som hade
föreslagits för programmen 2021–2027, där endast en inledande förfinansiering skulle betalas ut i
sex årliga delbetalningar.

3.

KOMMENTARER TILL EUROPEISKA EKONOMISKA
REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKTER

OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (föredragande: Javier Doz Orrit) antog sitt
yttrande vid plenarsammanträdet den 23–24 januari 2019, vilket förkastar kommissionens
förslag. Kommissionen höll fast vid sitt ursprungliga förslag i detta skede. Regionkommittén
har inte avgett något yttrande.
4.

KOMMENTARER TILL EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

Europaparlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen den 4 april 2019.
Parlamentet lade fram ett ändringsförslag med syftet att minska den årliga förfinansieringen
för 2021–2023 till 2 % i stället för 1 % så som kommissionen föreslagit. Kommissionen höll
fast vid sitt ursprungliga förslag i detta skede.
5.

KOMMENTARER TILL RÅDETS STÅNDPUNKT

I rådets ståndpunkt, som baserar sig på Europeiska rådets slutsatser av den 21 juli 2020,
upprepas ståndpunkten vid Europaparlamentets första behandling.
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I det enda ändringsförslaget från rådet minskas den årliga förfinansieringen för 2021–2023 till
2 % i stället för 1 % så som föreslagits. Kommissionens avdelningar deltog i de beräkningar
som ledde till Europeiska rådets slutsatser och den överenskomna nivån ansågs vara
uppnåbar.
6.

SLUTSATS

Kommissionen godkänner rådets och Europaparlamentets ändringar.
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