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1.

OZADJE

Datum predložitve predloga Evropskemu parlamentu in Svetu
(dokument COM(2018) 614 final – 2018/0322 (COD)):

7. 9. 2018

Datum stališča Evropskega parlamenta, prva obravnava:

4. 4. 2019

Datum sprejetja stališča Sveta:

7. 10. 2020

2.

CILJ PREDLOGA KOMISIJE

Cilj predloga Komisije je bil zmanjšati letne ravni predplačil na 1 % s sedanjih 3 % za obdobje
2021–2023 za programsko obdobje 2014–2020. Namen predloga je bil povečati preglednost in
prispevati k predvidljivosti proračunskega načrtovanja ter stabilnejšemu in predvidljivejšemu
plačilnemu profilu. Zmanjšanje je bilo predlagano za zadnja tri leta sedanjega programskega
obdobja (leta 2021–2023), ki se prekrivajo z naslednjim programskim obdobjem, ki se bo začelo
leta 2021. Ta pristop je upošteval plačilne potrebe, ki izhajajo iz ureditev predplačil, predlaganih
za programe za obdobje 2021–2027, pri katerih naj bi bilo v šestih letnih obrokih izvršeno samo
začetno predplačilo.

3.

PRIPOMBE K STALIŠČEMA EVROPSKEGA
ODBORA REGIJ

EKONOMSKO-SOCIALNEGA ODBORA IN

EESO (poročevalec: Doz Orrit) je mnenje sprejel na plenarnem zasedanju 23. in 24. januarja
2019, v katerem je bil predlog Komisije zavrnjen. Komisija je v navedeni fazi ohranila svoj
prvotni predlog. Odbor regij ni predložil mnenja.
4.

PRIPOMBE K STALIŠČU EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament je svoje stališče v prvi obravnavi sprejel 4. aprila 2019. Parlament je
predstavil eno spremembo, katere namen je zmanjšati letne ravni predplačil za obdobje 2021–
2023 na 2 %, namesto da se znižajo na 1 %, kot je predlagala Komisija. Komisija je v
navedeni fazi ohranila svoj prvotni predlog.
5.

PRIPOMBE K STALIŠČU SVETA

Stališče Sveta, ki temelji na sklepih Evropskega sveta z dne 21. julija 2020, odraža stališče
Evropskega parlamenta v prvi obravnavi.
Edina sprememba Sveta zmanjšuje letne ravni predplačil za obdobje 2021–2023 na 2 %,
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namesto da bi se znižale na predlagani 1 %. Službe Komisije so pomagale pri izračunih, na
podlagi katerih so bili sprejeti sklepi Evropskega sveta, dogovorjena stopnja pa je bila
ocenjena kot izvedljiva.
6.

ZAKLJUČEK

Komisija sprejema spremembe, ki sta jih uvedla Svet in Evropski parlament.
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