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SPREJETA BESEDILA

P8_TA(2019)0355
Prilagoditev letnih predplačil za obdobje 2021–2023 ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede 
prilagoditve letnih predplačil za obdobje 2021–2023 (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 
2018/0322(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2018)0614),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 177 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0396/2018),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 24. Januarja 
20191,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A8-0181/2019),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

1 UL C 159, 10.5.2019, str. 45.



P8_TC1-COD(2018)0322

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. aprila 2019 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) .../... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede prilagoditve letnih predplačil za obdobje 2021–2023

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 177 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom2,

1 UL C 159, 10.5.2019, str. 45.
2 Stališče Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019.



ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1 določa skupne in 

splošne določbe, ki se uporabljajo za evropske strukturne in investicijske sklade. 

(2) Dokazi kažejo, da so letna predplačila zastavljena posebno visoko v primerjavi z 

zahtevami finančnega poslovodenja, ki izhajajo iz izvajanja operativnih programov. 

To velja predvsem za proračunska leta od 2021 do 2023.

(3) Da bi se zmanjšal pritisk na odobritve plačil v proračunu Unije za proračunska leta 

od 2021 do 2023 ter da bi se izboljšala predvidljivost zahtev za plačila in s tem 

prispevalo k preglednejšemu proračunskemu načrtovanju in bolj urejeni razdelitvi 

plačil, bi se morala stopnja letnih predplačil za navedena leta zmanjšati. 

(4) Uredbo (EU) št. 1303/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

1 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
(UL L 347, 20.12.2013, str. 320).



Člen 1

Člen 134(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 se spremeni:

(a) peta alinea se nadomesti z naslednjim:

„– 2020: 3 %“;

(b) doda se naslednja alinea:

„– 2021 do –2023: 12 %.“ [Sprememba 1]



Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik


