EUROPAKOMMISSIONEN

Bruxelles, den 8.10.2020
COM(2020) 648 final
2018/0322 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET
i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
vedrørende
Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af
den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023
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1.

BAGGRUND

Forslag fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet (dokument
COM(2018) 614 final – 2018/0322 (COD)):

7.9.2018

Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget:

4.4.2019

Rådets holdning vedtaget:

7.10.2020

2.

FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Formålet med Kommissionens forslag var at reducere det årlige forfinansieringsbeløb til 1 % fra
de nuværende 3 % for årene 2021-2023 i programmeringsperioden 2014-2020. Forslaget havde til
formål at øge gennemsigtigheden og bidrage til forudsigeligheden i budgetplanlægningen og til en
mere stabil og forudsigelig betalingsprofil. Reduktionen blev foreslået for de sidste tre år af den
nuværende programmeringsperiode (2021-2023), som overlapper med den næste
programmeringsperiode, der begynder i 2021. Denne fremgangsmåde tog også højde for
betalingsbehov fra forfinansieringsordninger, der foreslås for programmerne for perioden 20212027, hvor kun den indledende forfinansiering skal betales i seks årlige rater.

3.

BEMÆRKNINGER TIL DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE
REGIONSUDVALGETS UDTALELSER:

OG

SOCIALE UDVALGS

OG

EØSU (referent: Javier Doz Orrit) vedtog sin udtalelse på plenarmødet den 23.-24. januar
2019, som forkaster Kommissionens forslag. Kommissionen fastholdt sit oprindelige forslag
på det tidspunkt. Regionsudvalget afgav ikke udtalelse.
4.

BEMÆRKNINGER TIL EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

Europa-Parlamentet vedtog sin holdning ved førstebehandlingen den 4. april 2019.
Parlamentet har foreslået én ændring med henblik på at reducere det årlige
forfinansieringsbeløb for årene 2021-2023 til 2 % i stedet for at reducere det til 1 %, som
Kommissionen har foreslået. Kommissionen fastholdt sit oprindelige forslag på det tidspunkt.
5.

BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS HOLDNING

Rådets holdning, der er baseret på Det Europæiske Råds konklusioner af 21. juli 2020,
afspejler Europa-Parlamentets holdning ved førstebehandlingen.
Rådets eneste ændring reducerer det årlige forfinansieringsbeløb for årene 2021-2023 til 2 % i
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stedet for at reducere det til 1 % som foreslået. Kommissionens tjenestegrene bistod i de
beregninger, der førte frem til konklusionerne fra Det Europæiske Råd, og den aftalte sats
blev anset for at være mulig.
6.

KONKLUSION

Kommissionen accepterer Rådets og Europa-Parlamentets ændringer.
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