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ennakkomaksujen mukauttamisen osalta
1.

TAUSTA

Päivä, jona ehdotus on toimitettu Euroopan parlamentille ja
neuvostolle (asiakirja COM(2018) 614 final-2018/0322 (COD)):

7.9.2018

Päivä, jona Euroopan parlamentti on vahvistanut ensimmäisen 4.4.2019
käsittelyn kantansa:
Päivä, jona neuvoston kanta on vahvistettu:
2.

7.10.2020

KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Komission ehdotuksen tavoitteena oli alentaa vuotuiset ennakkomaksut ohjelmakauden 2014–
2020 vuosien 2021–2023 osalta nykyisestä 3 prosentista 1 prosenttiin. Ehdotuksen tarkoituksena
oli lisätä budjettisuunnittelun avoimuutta ja ennustettavuutta sekä tehdä maksuaikataulusta
nykyistä vakaampi ja paremmin ennakoitavissa oleva. Alentamista ehdotettiin nykyisen
ohjelmakauden kolmelle viimeiselle vuodelle (2021–2023), jotka ajoittuvat päällekkäin vuonna
2021 käynnistyvän seuraavan ohjelmakauden kanssa. Ehdotetussa lähestymistavassa on otettu
huomioon myös maksumäärärahatarpeet, jotka ovat seurausta vuosina 2021–2027 toteutettavia
ohjelmia varten ehdotetuista ennakkomaksujärjestelyistä. Näiden järjestelyjen mukaan maksetaan
ainoastaan ensimmäinen ennakkomaksu kuudessa vuotuisessa erässä.

3.

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (esittelijä: Doz Orrit) täysistunnossaan 23.–24.
tammikuuta 2019 vahvistama kanta oli hylätä komission ehdotus. Komissio ei muuttanut
alkuperäistä ehdotustaan tässä vaiheessa. Alueiden komitea ei antanut lausuntoa.
4.

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa 4. huhtikuuta 2019.
Parlamentti esitti yhtä muutosta; ennakkomaksujen vuotuisen tason alentamista 2 prosenttiin
komission ehdottaman 1 prosentin sijaan vuosina 2021–2023. Komissio ei muuttanut
alkuperäistä ehdotustaan tässä vaiheessa.
5.

NEUVOSTON KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

Neuvoston kanta perustuu Eurooppa-neuvoston 21. heinäkuuta 2020 antamiin päätelmiin ja
vastaa Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantaa.
Neuvoston esittämä ainoa muutos oli, että ennakkomaksujen vuotuinen taso alennetaan 2
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prosenttiin komission ehdottaman 1 prosentin sijaan vuosina 2021–2023. Komission yksiköt
olivat mukana laatimassa laskelmia, jotka johtivat Eurooppa-neuvoston päätelmiin, ja sovittua
tasoa pidettiin toteuttamiskelpoisena.
6.

PÄÄTELMÄT

Komissio hyväksyy neuvoston ja Euroopan parlamentin tekemät muutokset.
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