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1.

TAUSTTEAVE

Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku (dokument
COM(2018) 614 final – 2018/0322 (COD)) edastamise kuupäev:

7.9.2018

Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha kuupäev:

4.4.2019

Nõukogu seisukoha vastuvõtmise kuupäev:

7.10.2020

2.

KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK

Komisjoni ettepaneku eesmärk oli vähendada programmitöö perioodil 2014–2020 aastate 2021–
2023 iga-aastaste eelmaksete määra praeguselt 3 %-lt 1 %-le. Ettepanekuga sooviti suurendada
läbipaistvust ja eelarve planeerimise prognoositavust ning muuta makseprofiil stabiilsemaks ja
paremini prognoositavaks. Vähendamise ettepanek tehti praeguse programmitöö perioodi
viimaseks kolmeks aastaks (2021–2023), mis kattuvad 2021. aastal algava järgmise programmitöö
perioodiga. Selle lähenemisviisi puhul võeti arvesse maksevajadusi, mis tulenevad 2021.–
2027. aasta programmide eelmaksete kavandatud korrast, mille kohaselt makstakse kuue aastase
osamaksena ainult algsed eelmaksed.

3.

MÄRKUSED EUROOPA MAJANDUSKOMITEE SEISUKOHTADE KOHTA

JA

SOTSIAALKOMITEE

NING

REGIOONIDE

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (raportöör Doz Orrit) võttis vastu oma arvamuse 23.–
24. jaanuaril 2019 toimunud täiskogu istungil ning selles lükati komisjoni ettepanek tagasi.
Komisjon jäi selles etapis oma esialgse ettepaneku juurde. Regioonide Komitee arvamust ei
esitanud.
4.

MÄRKUSED EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHA KOHTA

Euroopa Parlament võttis esimese lugemise seisukoha vastu 4. aprillil 2019. Parlament esitas
ühe muudatusettepaneku: kehtestada aastatel 2021–2023 iga-aastaste eelmaksete määraks
komisjoni pakutud 1 % asemel 2 %. Komisjon jäi selles etapis oma esialgse ettepaneku
juurde.
5.

MÄRKUSED NÕUKOGU SEISUKOHA KOHTA

Nõukogu seisukoht, mis põhineb Euroopa Ülemkogu 21. juuli 2020. aasta järeldustel, kajastab
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Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohta.
Nõukogu tegi ainult ühe muudatusettepaneku: kehtestada aastatel 2021–2023 iga-aastaste
eelmaksete määraks pakutud 1 % asemel 2 %. Komisjoni talitused aitasid teha arvutusi, mille
põhjal Euroopa Ülemkogu tegi oma järeldused, ning kokkulepitud määra peeti teostatavaks.
6.

KOKKUVÕTE

Komisjon kiidab nõukogu ja Euroopa Parlamendi tehtud muudatused heaks.
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