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1.

CONTEXT

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și Consiliu
[document COM(2018) 614 final - 2018/0322 (COD)]:

7.9.2018

Data avizului Parlamentului European în primă lectură:

4.4.2019

Data adoptării poziției Consiliului:

7.10.2020

2.

OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI

Obiectivul propunerii Comisiei a fost acela de a reduce nivelurile prefinanțării anuale la 1 %, de la
nivelul actual de 3 %, pentru perioada 2021-2023 pentru perioada de programare 2014-2020.
Propunerea viza să sporească transparența și să contribuie la previzibilitatea planificării bugetare
și la un profil de plată mai stabil și mai previzibil. Reducerea a fost propusă pentru ultimii trei ani
ai actualei perioade de programare (2021-2023), care se suprapun cu următoarea perioadă de
programare care începe în 2021. Această abordare a ținut cont de necesitățile de plată care decurg
din modalitățile de prefinanțare propuse pentru programele din perioada 2021-2027, conform
cărora ar fi plătită doar o prefinanțare inițială în șase tranșe anuale.

3.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA POZIȚIA COMITETULUI ECONOMIC
EUROPEAN ȘI A COMITETULUI REGIUNILOR

ȘI

SOCIAL

CESE (raportor: dl Doz Orrit) și-a adoptat avizul în cadrul sesiunii plenare din 23 și 24
ianuarie 2019, respingând propunerea Comisiei. Comisia și-a menținut propunerea inițială în
etapa respectivă. Comitetul Regiunilor nu a emis niciun aviz.
4.

OBSERVAȚII PRIVIND POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură la 4 aprilie 2019. Parlamentul a
prezentat un amendament care vizează reducerea nivelurilor prefinanțării anuale pentru anii
2021-2023 la 2 %, și nu la 1 %, cum propusese Comisia. Comisia și-a menținut propunerea
inițială în etapa respectivă.
5.

OBSERVAȚII PRIVIND POZIȚIA CONSILIULUI

Poziția Consiliului, bazată pe concluziile Consiliului European din 21 iulie 2020, reflectă
poziția Parlamentului European după prima lectură.
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Unicul amendament al Consiliului reduce nivelurile prefinanțării anuale pentru anii 20212023 la 2 %, și nu la 1 %, conform propunerii. Serviciile Comisiei și-au oferit asistența în
efectuarea calculelor care au condus la concluziile formulate de Consiliul European, iar rata
convenită a fost considerată fezabilă.
6.

CONCLUZIE

Comisia acceptă modificările efectuate de Consiliu și de Parlamentul European.
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