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Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,
ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai
groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.

PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

•

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Šā priekšlikuma nolūks ir Regulas (ES) Nr. 1303/20131 91. panta 1. punktā noteikto pieejamo
resursu apjomu ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, minētās regulas 92. panta
5. punktā noteikto resursu apjomu īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai
(“JNI”), kā arī minētās regulas VI pielikumā norādīto saistību apropriāciju sadalījumu pa
gadiem pielāgot, lai atspoguļotu JNI resursu pieaugumu saskaņā ar pieņemto budžetu
2019. gadam. Konkrētāk, saistību apropriācijas īpašajam piešķīrumam JNI būtu jāpalielina par
116,7 miljoniem EUR pašreizējās cenās, palielinot kopējo summu 2019. gadam līdz
350 miljoniem EUR.
Turklāt, ņemot vērā pieredzi, kas gūta saistībā ar JNI īpašā piešķīruma resursu pieaugumu,
kura dēļ programmas tika plaši grozītas, tādējādi no Eiropas Sociālā fonda (“ESF”) piešķirot
līdzekļus, kas būtu līdzvērtīgs atbalstam no īpašā piešķīruma JNI, ES līdztiesīgie likumdevēji
Komisiju lūdza ierosināt veicinošus pasākumus, kas nodrošinātu ātru JNI papildu resursu
plānošanu 2019. gadā, lai netiktu kavēts vispārējais 2014.–2020. gada programmu ieviešanas
temps. Tādēļ ar priekšlikumu tiek ieviesti attiecīgi noteikumi, kas izpildītu šo prasību.
•

Saskanība ar spēkā esošajiem noteikumiem konkrētajā politikas jomā

Šis priekšlikums izriet no Savienības 2019. gada budžeta.
•

Atbilstība pārējiem Savienības politikas virzieniem

Šis priekšlikums saskan ar citiem priekšlikumiem un iniciatīvām, kuras pieņēmusi Eiropas
Komisija.
2.

JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

•

Juridiskais pamats

Pārskatīšana atspoguļo JNI īpašā piešķīruma resursu pieaugumu Savienības 2019. gada
budžetā.
•

Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

Priekšlikums ir saskaņā ar subsidiaritātes principu.
•

Proporcionalitāte

Priekšlikums ir samērīgs. Tas aptver nepieciešamos tehniskos pielāgojumus, kuri seko
pieņemtajam 2019. gada budžetam, ar ko palielināti JNI īpašā piešķīruma resursi. Turklāt pēc
budžeta lēmējinstitūcijas pieprasījuma vienkāršot plānošanu un nodrošināt palielināto resursu
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz
kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu,
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu
un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347,
20.12.2013., 320. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada
14. novembra Regulu (ES) 2018/1719, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz izmaiņām
resursos, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un resursos, kas paredzēti
mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”. (OV
L 291, 16.11.2018., 5. lpp.).
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netraucētu izmantošanu, dalībvalstīm priekšlikums paredz iespēju daļu papildu resursu
pārvirzīt, tā nodrošinot atbilstošā ESF atbalstu.
•

Juridisko instrumentu izvēle

Ierosinātais juridiskais instruments: spēkā esošās regulas grozījums.
Komisija ir izskatījusi manevrēšanas iespējas, ko nodrošina tiesiskais regulējums, un uzskata
par nepieciešamu ierosināt grozījumus Regulā (ES) Nr. 1303/2013.
3.

EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM
PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

•

Ex post izvērtējumi / spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaude

Ņemot vērā šā pielikuma īpašos apstākļus, ex-post izvērtējums vai spēkā esošo tiesību aktu
atbilstības pārbaude netika veikta.
•

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Ņemot vērā šā pielikuma īpašos apstākļus, apspriešanās ar ārējām ieinteresētajām personām
nenotika.
•

Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana

Ārēju ekspertu atzinums nav bijis vajadzīgs.
•

Ietekmes novērtējums

Neattiecas
•

Normatīvā atbilstība un vienkāršošana

Nav Normatīvās atbilstības un izpildes programmas (REFIT) iniciatīvas.
•

Pamattiesības

Šim priekšlikumam nav ietekmes uz pamattiesību aizsardzību.
4.

IETEKME UZ BUDŽETU

JNI īpašā piešķīruma saistību apropriācijas 2019. gadam būtu par 116,7 miljoniem EUR
jāpalielina līdz 350 miljoniem EUR pašreizējās cenās.
Ierosinātajam grozījumam nebūtu jārada papildu maksājumu apropriācijas 2019. gadā.
2020. gadā ietekmei uz budžetu būtu jāaprobežojas tikai ar papildu maksājumu apropriācijām,
kas segtu JNI resursu pieauguma dēļ piešķirto ikgadējo priekšfinansējumu.
5.

CITI ELEMENTI

•

Īstenošanas plāni un uzraudzīšanas, izvērtēšanas un ziņošanas kārtība

Neattiecas
•

Skaidrojošie dokumenti (attiecībā uz direktīvām)

Neattiecas
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•

Konkrēto priekšlikuma noteikumu detalizēts skaidrojums

Šā priekšlikuma nolūks ir Regulas (ES) Nr. 1303/2013 91. panta 1. punktā un 92. panta
5. punktā noteikto pieejamo resursu apjomu ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai
kohēzijai un JNI, kā arī VI pielikumā norādīto saistību apropriāciju sadalījumu pa gadiem
pielāgot, lai ietvertu papildu resursus JNI īpašajam piešķīrumam. Tādēļ saskaņā ar budžetu,
kas pieņemts 2019. gadam, saistību apropriācijas īpašajam piešķīrumam JNI būtu jāpalielina
par 116,7 miljoniem EUR, palielinot kopējo summu 2019. gadam līdz 350 miljoniem EUR
pašreizējās cenās.
Ar priekšlikumu tiek ieviesti arī noteikumi, kas vienkāršo papildu resursu plānošanu
dalībvalstīs. Ņemot vērā, ka 2014. –2020. gada darbības programmu ieviešana ir progresējusi,
un ņemot vērā juridisko prasību, ka attiecīgā ESF atbalstam ir jābūt vismaz līdzvērtīgam
īpašajam piešķīrumam JNI, ir nepieciešams nepieļaut iespējamu ESF atbalsta samazinājumu
citām politikas jomām un pasākumiem, kas neietilpst JNI. Tāpēc priekšlikums 92. panta
5. punktu papildina ar otro daļu, ar kuru dalībvalstīm tiek atļauts līdz 50 % no papildu
resursiem īpašajam piešķīrumam JNI pārvirzīt uz ESF, tādējādi nodrošinot attiecīgā ESF
mērķinvestīciju, kā prasīts Regulas (ES) Nr. 1304/20132 22. pantā.
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas
Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 470. lpp.).
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2019/0027 (COD)
Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,
ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai
groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 177. pantu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu3,
ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu4,
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,
tā kā:
(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/20135 paredz kopīgus un
vispārīgus noteikumus, kas piemērojami Eiropas strukturālajiem un investīciju
fondiem.

(2)

Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžetā6 tika grozīts kopējais Jaunatnes
nodarbinātības iniciatīvas (“JNI”) resursu apjoms, palielinot saistību apropriācijas JNI
paredzētajam īpašajam piešķīrumam 2019. gadā par 116,7 miljoniem EUR pašreizējās
cenās un palielinot kopējo saistību apropriāciju summu JNI paredzētajam īpašajam
piešķīrumam visam plānošanas periodam līdz EUR 4 527 882 072 pašreizējās cenās.

(3)

2019. gadā papildu resursi EUR 99 573 877 apmērā un 2011. gada cenās 2014. –
2020. gada daudzgadu finanšu shēmas ietvaros tiek finansēti no vispārējās rezerves
saistībām.

(4)

2014. –2020. gada plānošanas perioda darbības programmu ieviešana ir progresējusi,
tāpēc ir lietderīgi paredzēt īpašus JNI īstenošanu veicinošus pasākumus.

(5)

Ņemot vērā, ka programmas, ar kurām atbalsta JNI, steidzami jāgroza, lai papildu
resursus īpašajam piešķīrumam JNI ietvertu vēl pirms 2019. gada beigām, šai regulai
spēkā būtu jāstājas nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī.

3

OV C [...], [...], [...]. lpp.
OV C [...], [...], [...]. lpp.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz
kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu,
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu
un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347,
20.12.2013., 320. lpp.).
OV C [...], [...], [...]. lpp.
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(6)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 1303/2013 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.
1. pants
Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza šādi:
(1)

regulas 91. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1. Resursi ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, kas pieejami budžeta
saistībām 2014.–2020. gadam, ir EUR 330 081 919 243 2011. gada cenās saskaņā ar
VI pielikumā doto sadalījumu pa gadiem, un EUR 325 938 694 233 no šīs summas ir
kopējie resursi, kas piešķirti ERAF, ESF un Kohēzijas fondam, un
EUR 4 143 225 010 ir īpašs piešķīrums JNI. Kas attiecas uz plānošanu un vēlāku
iekļaušanu Savienības vispārējā budžetā, ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai
kohēzijai atvēlēto resursu summu indeksē par 2 % gadā.”;

(2)

regulas 92. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
“5. JNI atvēlētie resursi ir EUR 4 143 225 010 no īpašā piešķīruma JNI, no kuriem
EUR 99 573 877 ir papildu resursi 2019. gadam. Tie tiek papildināti ar ESF
mērķinvestīciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1304/2013 22. pantu.
Dalībvalstis, kuras saskaņā ar pirmo daļu saņem papildu resursus no īpašā
piešķīruma JNI 2019. gadam, var pieprasīt līdz 50 % no papildu resursiem īpašajam
piešķīrumam JNI pārvirzīt uz ESF, tādējādi nodrošinot attiecīgā ESF mērķinvestīciju,
kā prasīts Regulas (ES) Nr. 1304/2013 22. pantā. Šāda pārvirzīšana notiek uz to
reģionu kategorizācijai atbilstoša reģiona attiecīgajām kategorijām, kas ir tiesīgi uz
JNI paredzēta īpašā piešķīruma palielinājumu. Dalībvalstis pārvirzījumu pieprasa,
iesniedzot programmas grozījumu prasību saskaņā ar šīs regulas 30. panta 1. punktu.
Iepriekšējos gados piešķirtos resursus pārvirzīt nav iespējams.
Otro daļu piemēro jebkādiem JNI paredzēta īpašā piešķīruma papildu resursiem, kas
resursus palielina virs EUR 4 043 651 133.”;

(3)

VI pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.
2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —
priekšsēdētājs

LV

Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
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TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMA FINANŠU PĀRSKATS
1.

PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS KONTEKSTS
1.1. Priekšlikuma/iniciatīvas nosaukums
1.2. Attiecīgā(-ās) politikas joma(-as) ABM/ABB struktūrā
1.3. Priekšlikuma/iniciatīvas būtība
1.4. Mērķi
1.5. Priekšlikuma/iniciatīvas pamatojums
1.6. Ilgums un finansiālā ietekme
1.7. Paredzētie pārvaldības veidi

2.

PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI
2.1. Pārraudzības un ziņošanas noteikumi
2.2. Pārvaldības un kontroles sistēma
2.3. Krāpšanas un pārkāpumu novēršanas pasākumi

3.

PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS APLĒSTĀ FINANSIĀLĀ IETEKME
3.1. Attiecīgās daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijas un budžeta
izdevumu pozīcijas
3.2. Aplēstā ietekme uz izdevumiem
3.2.1. Kopsavilkums par aplēsto ietekmi uz izdevumiem
3.2.2. Aplēstā ietekme uz darbības apropriācijām
3.2.3. Aplēstā ietekme uz administratīvām apropriācijām
3.2.4. Saderība ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu
3.2.5. Trešo personu iemaksas
3.3. Aplēstā ietekme uz ieņēmumiem
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TIESĪBU AKTA PRIEKŠLIKUMA FINANŠU PĀRSKATS
1.

PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS KONTEKSTS

1.1.

Priekšlikuma/iniciatīvas nosaukums
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz resursiem
īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES)
Nr. 1303/2013

1.2.

Attiecīgā(-ās) politikas joma(-as) ABM/ABB struktūrā7
4 Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība
04 02 64 – Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (JNI)

1.3.

Priekšlikuma/iniciatīvas būtība
 Priekšlikums/iniciatīva attiecas uz jaunu darbību

Priekšlikums/iniciatīva attiecas uz jaunu
izmēģinājuma projektu/sagatavošanas darbību8


darbību,

pamatojoties

uz

 Priekšlikums/iniciatīva attiecas uz esošas darbības pagarināšanu
 Priekšlikums/iniciatīva attiecas uz darbību, kas pārveidota jaunā darbībā

1.4.

Mērķi

1.4.1.

Komisijas daudzgadu
priekšlikumu/iniciatīvu

stratēģiskie

mērķi,

kurus

plānots

sasniegt

ar

Neattiecas
1.4.2.

Konkrētie mērķi un attiecīgās ABM/ABB darbības
Konkrētais mērķis Nr.
Neattiecas
Attiecīgās ABM/ABB darbības
Neattiecas

1.4.3.

Paredzamie rezultāti un ietekme
Norādīt, kāda ir priekšlikuma/iniciatīvas iecerētā ietekme uz labuma guvējiem/mērķgrupām.

Neattiecas
1.4.4.

Rezultātu un ietekmes rādītāji
Norādīt priekšlikuma/iniciatīvas īstenošanas uzraudzībā izmantojamos rādītājus.

Neattiecas
1.5.

Priekšlikuma/iniciatīvas pamatojums

1.5.1.

Īstermiņa vai ilgtermiņa vajadzības
Neattiecas

7
8

LV

ABM: budžeta līdzekļu vadība pa darbības jomām; ABB: budžeta līdzekļu sadale pa darbības jomām.
Kā paredzēts Finanšu regulas 54. panta 2. punkta a) vai b) apakšpunktā.
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1.5.2.

ES iesaistīšanās pievienotā vērtība
Neattiecas

1.5.3.

Līdzīgas līdzšinējās pieredzes rezultātā gūtās atziņas
Neattiecas

1.5.4.

Saderība un iespējamā sinerģija ar citiem atbilstošiem instrumentiem
Neattiecas

1.6.

Ilgums un finansiālā ietekme
 Ierobežota ilguma priekšlikums/iniciatīva
–  Priekšlikuma/iniciatīvas darbības laiks: no 2017. gada 1. janvāra līdz
2023. gada 31. decembrim
–  Finansiālā ietekme 2017.–2020. gadā
 Beztermiņa priekšlikums/iniciatīva
– Īstenošana ar uzsākšanas periodu no GGGG. līdz GGGG. gadam,
– pēc kura turpinās normāla darbība.

1.7.

Paredzētie pārvaldības veidi9
 Komisijas īstenota tieša pārvaldība:
–  ko veic tās struktūrvienības, tostarp personāls Savienības delegācijās;
–  ko veic izpildaģentūras.
 Dalīta pārvaldība kopā ar dalībvalstīm
 Netieša pārvaldība, kurā budžeta izpildes uzdevumi uzticēti:
–  trešām valstīm vai to izraudzītām struktūrām;
–  starptautiskām organizācijām un to aģentūrām (precizēt);
–  EIB un Eiropas Investīciju fondam;
–  Finanšu regulas 208. un 209. pantā minētajām struktūrām;
–  publisko tiesību subjektiem;
–  privāttiesību subjektiem, kas veic sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
uzdevumus, tādā mērā, kādā tiem ir pienācīgas finanšu garantijas;
–  dalībvalstu privāttiesību subjektiem, kuriem ir uzticēta publiskā un privātā
sektora partnerības īstenošana un kuri sniedz pienācīgas finanšu garantijas;
–  personām, kurām, ievērojot Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu, uzticēts
īstenot konkrētas KĀDP darbības un kuras ir noteiktas attiecīgajā pamataktā.
–

Ja norādīti vairāki pārvaldības veidi, sniedziet papildu informāciju iedaļā “Piezīmes”.

Piezīmes
Neattiecas

9
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Sīkāku informāciju par pārvaldības veidiem un atsauces uz Finanšu regulu skatīt BudgWeb tīmekļa
vietnē: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2.

PĀRVALDĪBAS PASĀKUMI

2.1.

Pārraudzības un ziņošanas noteikumi
Norādīt biežumu un nosacījumus.

Neattiecas
2.2.

Pārvaldības un kontroles sistēma

2.2.1.

Apzinātie riski
Neattiecas

2.2.2.

Informācija par izveidoto iekšējās kontroles sistēmu
Neattiecas

2.2.3.

Paredzamās pārbaužu izmaksas un ieguvumi un gaidāmā kļūdas riska līmeņa
novērtējums
Neattiecas

2.3.

Krāpšanas un pārkāpumu novēršanas pasākumi
Norādīt esošos vai plānotos novēršanas pasākumus un citus pretpasākumus.

Neattiecas

LV
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3.

PRIEKŠLIKUMA/INICIATĪVAS APLĒSTĀ FINANSIĀLĀ IETEKME

3.1.

Attiecīgās daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijas un budžeta
izdevumu pozīcijas
 Esošās budžeta pozīcijas
Sarindotas pa daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijām un budžeta
pozīcijām

Daudzgadu
finanšu
shēmas
izdevumu
kategorija

Izdevumu
veids

Budžeta pozīcija
Nr.
[Izdevumu
kategorija………………………...…………]

Iemaksas

10

no EBTA
valstīm11

no
kandidātval
stīm12

no trešām
valstīm

Finanšu regulas
21. panta 2. punkta
b) apakšpunkta
nozīmē

Dif.

NĒ

NĒ

NĒ

NĒ

Dif./nedif.

04 02 60 – Eiropas Sociālais fonds –
Mazāk attīstīti reģioni – Mērķis
“Investīcijas
izaugsmei
un
nodarbinātībai”
1 Gudra
un
iekļaujoš
a
izaugsme

04 02 61 – Eiropas Sociālais fonds –
Pārejas reģioni – Mērķis “Investīcijas
izaugsmei un nodarbinātībai”
04 02 62 – Eiropas Sociālais fonds –
Attīstītākie reģioni – Mērķis “Investīcijas
izaugsmei un nodarbinātībai”
04 02 64 – Jaunatnes nodarbinātības
iniciatīva (JNI)

 Jaunveidojamās budžeta pozīcijas
Sarindotas pa daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijām un budžeta
pozīcijām
Daudzgadu
finanšu
shēmas
izdevumu
kategorija

Izdevumu
veids

Budžeta pozīcija
Nr.
[Izdevumu
kategorija……………………………………]

[XX.YY.YY.YY]

10
11
12

LV

Dif./nedif.

Iemaksas
no EBTA
valstīm

no
kandidātval
stīm

no trešām
valstīm

Finanšu regulas
21. panta 2. punkta
b) apakšpunkta
nozīmē

JĀ/NĒ

JĀ/NĒ

JĀ/NĒ

JĀ/NĒ

Dif. – diferencētās apropriācijas, nedif. – nediferencētās apropriācijas.
EBTA – Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija.
Kandidātvalstis un attiecīgā gadījumā potenciālās kandidātvalstis no Rietumbalkāniem.

10
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3.2.

Aplēstā ietekme uz izdevumiem

Saistību apropriācijas JNI paredzētajam īpašajam piešķīrumam 2019. gadam būtu jāpalielina par 116,7 miljoniem EUR13 pašreizējās cenās.
Maksājumu apropriācijas ir attiecīgi koriģētas.

3.2.1.

13

LV

Kopsavilkums par aplēsto ietekmi uz izdevumiem

Šie papildu resursi tiek finansēti no vispārējās rezerves saistībām 2014. –2020. gada DFS maksimālās summas ietvaros.

11
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EUR miljonos pašreizējās cenās (trīs zīmes aiz komata)

Daudzgadu finanšu shēmas izdevumu
kategorija

Nr.
1b

ĢD: EMPL ĢD,

Gudra un iekļaujoša izaugsme

2014 2015 2016 2017

2018

2019

2020

116,667

0,000

REGIO ĢD

KOPĀ

 Darbības apropriācijas
1b:
Ekonomiskā,
sociālā un teritoriālā
kohēzija
Eiropas
Reģionālās
attīstības
fonds,
Eiropas
Sociālais
fonds, Kohēzijas fonds

LV

Saistības

04 02 64 – Jaunatnes
nodarbinātības iniciatīva (JNI)

1)

12

116,667

LV

Maksājumi

04 02 64 – Jaunatnes
nodarbinātības iniciatīva (JNI)

0,000

2)

3,500

3,500

Administratīvās apropriācijas, kas tiek finansētas no konkrētu
programmu piešķīrumiem14
Neattiecas

3)
=
1
+
1
a
+
3

Saistības

KOPĀ
apropriācijas EMPL

=
2
+
2
a

ĢD, REGIO ĢD
Maksājumi

116,667

0,000

0,000

3,500

116,667

3,500

+
3

 KOPĀ darbības apropriācijas

14
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Saistības

116,667

4)

0,000

116,667

Tehniskais un/vai administratīvais atbalsts un ES programmu un/vai darbību īstenošanas atbalsta izdevumi (kādreizējās BA pozīcijas), netiešā pētniecība, tiešā
pētniecība.

13
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5)

0,000

3,500

3,500

6)

0,000

0,000

0,000

Saistības

=
4
+
6

116,667

0,000

116,667

Maksājumi

=
5
+
6

0,000

3,500

3,500

Maksājumi

 KOPĀ administratīvās apropriācijas, kas tiek finansētas no
konkrētu programmu piešķīrumiem

KOPĀ
daudzgadu finanšu shēmas
1.b IZDEVUMU KATEGORIJAS
apropriācijas

Ja priekšlikums / iniciatīva ietekmē vairākas izdevumu kategorijas
 KOPĀ darbības apropriācijas

Saistības

4)

Maksājumi

5)

 KOPĀ administratīvās apropriācijas, kas tiek finansētas no
konkrētu programmu piešķīrumiem

KOPĀ
daudzgadu finanšu shēmas
1.–4. IZDEVUMU KATEGORIJAS
apropriācijas

6)

Saistības

=4+ 6

Maksājumi

=5+ 6

0

0

(atsauces summa)

Daudzgadu finanšu shēmas
izdevumu kategorija

LV

5

“Administratīvie izdevumi”

14
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miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)
N
gads

N+1
gads

N+2
gads

N+3
gads

Norādīt tik gadu, cik
nepieciešams ietekmes ilguma
atspoguļošanai (sk. 1.6. punktu)

KOPĀ

ĢD: <…….>
 Cilvēkresursi
 Citi administratīvie izdevumi
KOPĀ <…….> ĢD

KOPĀ
daudzgadu finanšu shēmas
5. IZDEVUMU KATEGORIJAS
apropriācijas

Apropriācijas

(Saistību
summa
maksājumu summa)

=

miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)
N
gads15

KOPĀ
daudzgadu finanšu shēmas
1.–5. IZDEVUMU KATEGORIJAS
apropriācijas

15
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N+1
gads

N+2
gads

N+3
gads

Norādīt tik gadu, cik
nepieciešams ietekmes ilguma
atspoguļošanai (sk. 1.6. punktu)

KOPĀ

Saistības
Maksājumi

N gads ir gads, kurā priekšlikumu/iniciatīvu sāk īstenot.

15
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3.2.2.

Aplēstā ietekme uz darbības apropriācijām
–  Priekšlikumam/iniciatīvai nav vajadzīgas darbības apropriācijas
–  Priekšlikumam/iniciatīvai ir vajadzīgas šādas darbības apropriācijas:
Saistību apropriācijas miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)
N
gads

N+1
gads

N+2
gads

Norādīt mērķus
un iznākumus

KOPĀ

Izmak
sas

Izmak
sas

Izma
ksas

Izmak
sas

Daudzums

Izmak
sas

Daudzums

Izmak
sas

Daudzums

Vidējā
s
izmak
sas

Daudzums

16

Daudzums

Veids

Daudzums

Iznākumi
Daudzums



Norādīt tik gadu, cik nepieciešams ietekmes
ilguma atspoguļošanai (sk. 1.6. punktu)

N+3
gads

Izmak
sas

Kopēj
ais
daudz
ums

Kopējās
izmaksas

KONKRĒTAIS MĒRĶIS Nr. 117…
- Iznākums
- Iznākums
- Iznākums
Starpsumma – konkrētais mērķis
Nr. 1
KONKRĒTAIS MĒRĶIS Nr. 2 ...
- Iznākums
Starpsumma – konkrētais mērķis
Nr. 2
KOPĒJĀS IZMAKSAS

16
17
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Iznākumi ir attiecīgie produkti vai pakalpojumi (piemēram, finansēto studentu apmaiņu skaits, uzbūvēto ceļu garums kilometros utt.).
Konkrētie mērķi, kas norādīti 1.4.2. punktā.

16
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3.2.3.

Aplēstā ietekme uz administratīvām apropriācijām

3.2.3.1. Kopsavilkums
–  Priekšlikumam/iniciatīvai nav vajadzīgas administratīvās apropriācijas
–  Priekšlikumam/iniciatīvai ir vajadzīgas šādas administratīvās apropriācijas:
miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)
N
gads18

N+1
gads

N+2
gads

N+3
gads

Norādīt tik gadu, cik nepieciešams ietekmes
ilguma atspoguļošanai (sk. 1.6. punktu)

KOPĀ

Daudzgadu finanšu
shēmas
5. IZDEVUMU
KATEGORIJA
Cilvēkresursi
Citi administratīvie
izdevumi
Starpsumma –
daudzgadu finanšu
shēmas
5. IZDEVUMU
KATEGORIJA

Ārpus daudzgadu
finanšu shēmas
5. IZDEVUMU
KATEGORIJAS19

Cilvēkresursi
Pārējie
administratīvie izdevumi
Starpsumma –
ārpus daudzgadu finanšu
shēmas
5. IZDEVUMU
KATEGORIJAS

KOPĀ

Vajadzīgās cilvēkresursu un citu administratīvu izdevumu apropriācijas tiks nodrošinātas no ĢD apropriācijām, kas jau ir
piešķirtas darbības pārvaldībai un/vai ir pārdalītas attiecīgajā ĢD, vajadzības gadījumā izmantojot arī vadošajam ĢD gada
budžeta sadales procedūrā piešķirtus papildu resursus un ņemot vērā budžeta ierobežojumus.

18
19
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N gads ir gads, kurā priekšlikumu/iniciatīvu sāk īstenot.
Tehniskais un/vai administratīvais atbalsts un ES programmu un/vai darbību īstenošanas atbalsta
izdevumi (kādreizējās BA pozīcijas), netiešā pētniecība, tiešā pētniecība.

17
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3.2.3.2. Aplēstās cilvēkresursu vajadzības
–  Priekšlikumam/iniciatīvai nav vajadzīgi cilvēkresursi
–  Priekšlikumam/iniciatīvai ir vajadzīgi šādi cilvēkresursi:
Aplēse izsakāma ar pilnslodzes ekvivalentu

N
gads

N+1
gads

N+2 gads

N+
3
gad
s

Norādīt
tik
gadu,
cik
nepieci
ešams
ietekm
es
ilguma
atspog
uļošana
i
(sk. 1.6
. punkt
u)

 Štatu sarakstā ietvertās amata vietas (ierēdņi un pagaidu darbinieki)
XX 01 01 01 (Galvenā mītne un Komisijas
pārstāvniecības)
XX 01 01 02 (Delegācijas)
XX 01 05 01 (Netiešā pētniecība)
10 01 05 01 (Tiešā pētniecība)
 Ārštata darbinieki (izsakot ar pilnslodzes ekvivalentu FTE)20
XX 01 02 01 (AC, END, INT, ko finansē no
vispārīgajām apropriācijām)
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT un JED delegācijās)
– galvenajā mītnē

XX 01 04 yy 21

– delegācijās
XX 01 05 02 (AC, END, INT — netiešā pētniecība)
10 01 05 02 (AC, END, INT — tiešā pētniecība)
Citas budžeta pozīcijas (norādīt)
KOPĀ

XX ir attiecīgā politikas joma vai budžeta sadaļa.
Nepieciešamie cilvēkresursi tiks nodrošināti, izmantojot attiecīgā ĢD darbiniekus, kuri jau ir iesaistīti konkrētās
darbības pārvaldībā un/vai ir pārgrupēti attiecīgajā ĢD, vajadzības gadījumā izmantojot arī vadošajam ĢD gada
budžeta sadales procedūrā piešķirtos papildu resursus un ņemot vērā budžeta ierobežojumus.

Veicamo uzdevumu apraksts:
Ierēdņi un pagaidu darbinieki
Ārštata darbinieki

20

21
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AC – līgumdarbinieki, AL – vietējie darbinieki, SNE – valstu norīkotie eksperti, INT – aģentūru
darbinieki, JED – jaunākie eksperti delegācijās.
Ārštata darbiniekiem paredzēto maksimālo summu finansē no darbības apropriācijām (kādreizējām BA
pozīcijām).
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Saderība ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu

3.2.4.

–  Priekšlikums/iniciatīva atbilst kārtējai daudzgadu finanšu shēmai
–  Pieņemot priekšlikumu/iniciatīvu, jāpārplāno attiecīgā izdevumu kategorija
daudzgadu finanšu shēmā
Aprakstiet, kas jāpārplāno, norādot attiecīgās budžeta pozīcijas un summas.

–  Pieņemot priekšlikumu/iniciatīvu,
jāpārskata daudzgadu finanšu shēma

jāpiemēro

elastības

instruments

vai

Paskaidrojiet, kas jādara, norādot attiecīgās izdevumu kategorijas, budžeta pozīcijas un atbilstošās
summas.

Trešo personu iemaksas

3.2.5.

– Priekšlikums/iniciatīva neparedz trešo personu līdzfinansējumu
– Priekšlikums/iniciatīva paredz šādu līdzfinansējumu:
Apropriācijas miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)
N
gads
Norādīt
struktūru

N+1
gads

N+2
gads

Norādīt tik gadu, cik
nepieciešams ietekmes ilguma
atspoguļošanai (sk. 1.6. punktu)

N+3
gads

Kopā

līdzfinansētāju

KOPĀ līdzfinansētās
apropriācijas

Aplēstā ietekme uz ieņēmumiem

3.3.

–  Priekšlikums/iniciatīva finansiāli neietekmē ieņēmumus.
–  Priekšlikums/iniciatīva finansiāli ietekmē:


pašu resursus



dažādus ieņēmumus
miljonos EUR (trīs zīmes aiz komata)

Budžeta
pozīcija:

ieņēmumu

Kārtējā
finanšu gadā
pieejamās
apropriācijas

Priekšlikuma/iniciatīvas ietekme22
N
gads

N+1
gads

N+2
gads

N+3
gads

Norādīt tik gadu, cik nepieciešams
ietekmes ilguma atspoguļošanai
(sk. 1.6. punktu)

………….. pants

Attiecībā uz dažādiem ieņēmumiem, kas ir “piešķirtie ieņēmumi”, norādīt attiecīgo(-ās) izdevumu
pozīciju(-as).

Norādīt, ar kādu metodi aprēķināta ietekme uz ieņēmumiem.

22
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Norādītajām tradicionālo pašu resursu (muitas nodokļi, cukura nodevas) summām jābūt neto summām,
t. i., bruto summām, no kurām atskaitītas iekasēšanas izmaksas 25 % apmērā.
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