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Daudzgadu finanšu shēma (DFS) 2021.–2027. gadam: sarunu satvars ar
skaitļiem

1.

Saistībā ar diskusijām par nākamo daudzgadu finanšu shēmu prezidentvalsts iesniedz
delegācijām sarunu satvaru ar skaitļiem.

2.

Prezidentvalsts balstījās uz Eiropadomes pilnvarojumu, kā arī uz vienkāršošanas un
precizēšanas principu.

3.

Sarunu satvars ir izstrādāts un pilnveidots prezidentvalsts uzraudzībā. Tas līdz ar to nav
saistošs nevienai delegācijai. Sarunas turpinās, balstoties uz principu – kamēr nav panākta
vienošanās par visu, nav panākta vienošanās ne par ko.
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4.

Sarunu satvarā ar skaitļiem norādītais kopējais apjoms laikposmam no 2021. līdz
2027. gadam ir 1 087 miljardi euro, kas ir 1,07 % no ES NKI. Liekot pamatu līdzsvarotam
kompromisam, ir jāņem vērā nākotnes Eiropas Savienība ar 27 dalībvalstīm. Šeit nozīme ir arī
iespējamiem jauniem pašu resursiem. Sarunu satvarā norādītais kopējais apjoms ļauj
Savienībai reaģēt uz jaunām prioritātēm un problēmām, kā arī nodrošināt finansējumu
modernizētajai kopējai lauksaimniecības politikai un uz nākotni vērstai kohēzijas politikai.
Sarunu satvars ar skaitļiem līdzsvaro arī sadalījumu starp galvenajām politikas jomām ar
jaunām prioritātēm/citām programmām, kas veido nākamās DFS lielāko daļu.

5.

Turklāt sarunu satvarā dažādās daļās ir iekļauts samazināts piedāvāto variantu skaits un
priekšlikumi, kas varētu veicināt sarunas un ierobežot to jautājumu skaitu, kuri būs jārisina
sarunu pēdējā posmā.

6.

Sarunu satvars ar skaitļiem tiks iesniegs Pastāvīgo pārstāvju komitejai 2019. gada
4. decembrī, kā arī Vispārējo lietu padomei 2019. gada 10. decembrī pirms Eiropadomes
decembra sanāksmes.

7.

Pēc diskusijām Padomē darbu turpina Eiropadomes priekšsēdētājs ar mērķi panākt galīgo
vienošanos.
______________________
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PIELIKUMS

I.

HORIZONTĀLI JAUTĀJUMI

1.

Jaunā DFS aptvers septiņu gadu laikposmu no 2021. līdz 2027. gadam. Budžets ļaus Eiropas
Savienībai reaģēt uz pastāvošām un turpmākām problēmām un izpildīt savas politiskās
prioritātes, ņemot vērā Bratislavas programmu, kā arī Romas un Sibiu deklarācijas un ES
Stratēģisko programmu 2019.–2024. gadam. Tas aptver kā jaunas, tā pastāvošas politikas
jomas, tostarp kohēziju un lauksaimniecību. Pamatprincipi ir stingra prioritāšu piešķiršana
resursiem, elastība un taisnīgums, ņemot vērā Savienības 27 valstu sastāvā samazinātās
finansiālās spējas 1.

2.

2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmas struktūra būs šāda:
-

1. izdevumu kategorija "Vienotais tirgus, inovācija un digitalizācija";

-

2. izdevumu kategorija "Kohēzija un vērtības", tostarp
o izdevumu apakškategorija ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai;

-

3. izdevumu kategorija "Dabas resursi un vide", kurā tiks iekļauts pakārtotais
maksimālais apjoms ar tirgu saistītiem izdevumiem un tiešajiem maksājumiem;

-

4. izdevumu kategorija "Migrācija un robežu pārvaldība";

-

5. izdevumu kategorija "Drošība un aizsardzība";

-

6. izdevumu kategorija "Kaimiņvalstis un pasaule";

-

7. izdevumu kategorija "Eiropas publiskā administrācija", kurā tiks iekļauts pakārtotais
maksimālais apjoms iestāžu administratīvajiem izdevumiem.

1

Ja Savienībā tiek uzņemta(-as) jauna(-as) dalībvalsts(-is), DFS pārskata.
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Izdevumu sagrupēšana izdevumu kategorijās un politikas kopās ir izstrādāta, lai atspoguļotu
Savienības politiskās prioritātes un paredzētu nepieciešamo elastību līdzekļu efektīvas sadales
nolūkos. Papildus tam programmu skaita samazināšanas mērķis ir nodrošināt saskaņotību un
veicināt sinerģijas. Kopējais satvars atspoguļos vienkāršošanu un veicinās birokrātijas
samazināšanu labuma guvējiem un pārvaldes iestādēm, tas veicinās vienlīdzīgas iespējas,
nodrošinot to, ka attiecīgo programmu un instrumentu pasākumos un darbībās ir integrēts
dzimumu līdztiesības aspekts un ka šie pasākumi un darbības veicina dzimumu līdztiesību.
3.

Laikposmam no 2021. gada līdz 2027. gadam ES (27 valstis) izdevumu maksimālais kopējais
apjoms ir [1 087 327] miljoni EUR saistību apropriācijās, kas ir [1,07] % no ES NKI, un
[1 080 000] miljoni EUR maksājumu apropriācijās, kas ir [1,06] % no ES NKI.
Saistību apropriāciju sadalījums ir aprakstīts turpmāk tekstā. Tās pašas summas ir arī
iekļautas I pielikuma tabulā, kurā arī izklāstīts maksājumu apropriāciju grafiks. Visas summas
ir izteiktas 2018. gada nemainīgajās cenās. Tiks veiktas automātiskas ikgadējas tehniskas
korekcijas attiecībā uz inflāciju, izmantojot fiksētu deflatoru 2 % apmērā.
p.m. Pēc sarunu pabeigšanas skaitļus norādīs arī faktiskās cenās, izmantojot saskaņoto
deflatoru.

4.

Nebūs DFS vidusposma novērtēšanas.

5.

Nesamaksātās saistības ir neizbēgams daudzgadu plānošanas un diferenciēto apropriāciju
rezultāts. Tomēr gaidāms, ka nesamaksātās saistības līdz 2014.–2020. gada daudzgadu
finanšu shēmas beigām būs vairāk nekā [303] miljardi EUR pašreizējās cenās, un tā rezultātā
maksājumi no pašreizējās DFS veidos ievērojamu summu no kopējiem maksājumiem
nākamās DFS pirmajos gados. Lai nodrošinātu maksājumu paredzamu līmeni un profilu, kā
arī sakārtotu progresiju, ir veikti vairāki pasākumi, piemēram, īstenošanas vienkāršošana un
pienācīgu priekšfinansējuma likmju noteikšana, saistību atcelšanas noteikumu paredzēšana un
savlaicīgi pieņemti nozares tiesību akti DFS 2021.–2027. gadam.
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6.

Ievērojot budžeta vienotības principu, visus ES finansējuma posteņus parasti iekļaus DFS.
[Tomēr, ņemot vērā to specifiku, daži instrumenti paliks ārpus DFS maksimālā apjoma
saistību [un maksājumu] apropriācijās vai būs ārpusbudžeta posteņi.] Savienībai ir jāspēj
reaģēt uz ārkārtas apstākļiem − gan iekšējiem, gan ārējiem. Vienlaikus nepieciešamība pēc
elastības ir jāizvērtē attiecībā pret budžeta disciplīnas principu un ES izdevumu pārredzamību,
ievērojot DFS maksimālo apjomu saistošo būtību. Vispārējās elastības vajadzīgā pakāpe ir
atkarīga no vairākiem parametriem, piemēram, DFS ilgums, izdevumu kategoriju skaits, tajā
paredzētās rezerves apjoms un izdevumu programmās iestrādātās elastības līmenis.

7.

Nozaru programmu ilgums parasti būtu jāsaskaņo ar pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas
grafiku.

8.

Lai ievērotu attiecīgo iestāžu kompetences, kā arī attiecīgo Eiropas Savienības Tiesas
judikatūru, deleģētajiem aktiem būtu jāattiecas vienīgi uz attiecīgo tiesību aktu nebūtiskajiem
elementiem.

Rezerves un plānošana
9.

Izdevumu kategorijās tiks noteiktas pienācīgas rezerves, kas kopumā veidos [X] miljonus
EUR. Dažu programmu ietvaros tiek izveidots tematisks mehānisms, kas tiktu plānots,
pamatojoties uz vajadzībām, citām programmām būs paredzēti līdzīgi nepiešķirtie līdzekļi kā
iestrādāta elastība.
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10.

a)

Iespējamās atkāpes no atsauces summām daudzgadu programmām nepārsniedz 15 % no
summas visam programmas laikam.

b)

Dalībvalstis var pēc brīvprātības principa plānošanas procesā, perioda sākumā un
īstenošanas laikā lūgt pārvietot:
i. līdz 5 % no sākotnējiem valstu piešķīrumiem no jebkuriem Kopīgo noteikumu
regulas 2 fondiem saskaņā ar dalītu pārvaldību uz jebkuru instrumentu tiešā vai
netiešā pārvaldībā attiecīgās dalībvalsts labā un
ii. līdz 5 % no attiecīgajiem sākotnējiem ERAF, Kohēzijas fonda un ESF+ finanšu
piešķīrumiem pārvietot uz ERAF, Kohēzijas fondu un ESF+ dalībvalsts piešķīruma
mērķim "Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei" ietvaros.

11.

Atbilstīgi kopējiem konsolidācijas centieniem finanšu instrumentus un budžeta garantijas vēl
vairāk racionalizē, konkrēti, programmā InvestEU un kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un
starptautiskās sadarbības instrumenta ietvaros, tādējādi ievērojot principu, ka šo instrumentu
izmantošana ir stingri ierobežota un attiecas vienīgi uz apstākļiem, kuros pastāv
acīmredzamas tirgus nepilnības un neoptimālas situācijas investīciju jomā. Atzīstot šāda veida
finansējuma piedāvātās iespējas, ir cieši jāpārrauga finanšu saistības, kuras rodas no finanšu
instrumentiem, budžeta garantijām un finansiālas palīdzības. Ieņēmumus, atmaksājumus un
atgūtos līdzekļus, kas izriet no finanšu instrumentiem, kuri tiek īstenoti saskaņā ar tiešu vai
netiešu pārvaldību un kuri ir izveidoti ar programmām pirms 2021. gada, var izmantot, lai
nodrošinātu attiecīgo garantiju vai lai atgrieztu tos Savienības vispārējā budžetā, pamatojoties
uz budžeta lēmējinstitūcijas lēmumu ikgadējās budžeta procedūras kontekstā.

12.

ES budžeta nozīme, atbalstot ES mēroga politikas mērķu efektīvu īstenošanu, būtu vēl vairāk
jānostiprina, jo īpaši stiprinot saikni starp ES budžetu un Eiropas pusgadu, tostarp, veicinot
Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, kā arī tādās jomās kā migrācija, vide, klimata
pārmaiņas un dzimumu līdztiesība.

2

Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds Plus, Kohēzijas fonds, Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, Iekšējās
drošības fonds un Robežu pārvaldības un vīzu instruments.
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13.

Ņemot vērā to, cik svarīgi ir pret klimata pārmaiņām cīnīties atbilstoši Savienības saistībām
īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus,
programmām un instrumentiem būtu jāpalīdz integrēt klimata pasākumus un sasniegt
vispārēju mērķrādītāju vismaz 25 % no Savienības budžeta izdevumiem, kas paredzēti
klimata mērķu sasniegšanai. Vispārējs princips ir tāds, ka visiem ES izdevumiem vajadzētu
būt saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem. Efektīvai ar klimatu saistīto tēriņu pārraudzības
metodikai, tostarp ziņošanai un attiecīgiem pasākumiem nepietiekama progresa gadījumā,
būtu jānodrošina, ka nākamā DFS kopumā palīdz īstenot Parīzes nolīgumu. Komisija katru
gadu ziņo par klimata izdevumiem.
[p.m. Lai novērstu vērienīgas klimata pārmaiņu politikas sociālās un ekonomiskās sekas, tiks
izveidots Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms.]

14.

Ir jānodrošina visaptveroša pieeja migrācijai, kurā apvienota efektīva ES ārējo robežu
kontrole, pastiprināta ārējā darbība un iekšējie aspekti, atbilstīgi ES principiem un vērtībām.
Tas tiks panākts koordinētākā veidā programmās visās attiecīgajās izdevumu kategorijās,
tostarp ar ātru līdzekļu mobilizāciju, ņemot vērā vajadzības, kas ir saistītas ar migrācijas
plūsmu.

15.

Dzimumu līdztiesība un dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana būtu jāņem vērā un
jāveicina visā attiecīgo programmu sagatavošanas, īstenošanas un uzraudzības laikā.
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16.

EEZ valstīm, valstīm, kas pievienojas, kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm, kā
arī partnervalstīm, uz kurām attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika, vajadzētu būt iespējai
piedalīties Savienības programmās saskaņā ar principiem un noteikumiem, kas piemērojami
šo partnervalstu dalībai Savienības programmās un paredzēti attiecīgajos pamatnolīgumos un
lēmumos vai citos instrumentos, kas pieņemti saskaņā ar šādiem nolīgumiem. Uz citu trešo
valstu dalību būtu jāattiecina nolīgums, kurā izklāstīti nosacījumi, kas piemērojami attiecīgās
trešās valsts dalībai jebkurā programmā. Šādam nolīgumam būtu jānodrošina taisnīgs
līdzsvars attiecībā uz tās trešās valsts ieguldījumu un ieguvumiem, kura piedalās Savienības
programmās, tam nebūtu jāpiešķir nekādas lēmumu pieņemšanas pilnvaras saistībā ar šīm
programmām un būtu jāietver noteikumi par Savienības finanšu interešu aizsardzību.
o
o

o

Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu
dalībvalstīs
17.

Lai aizsargātu ES budžeta pareizu īstenošanu un Savienības finanšu intereses, tiks ieviests
vispārējs nosacītības režīms, lai risinātu identificētus gadījumus, kad pastāv vispārēji trūkumi
saistībā ar tiesiskumu dalībvalstu iestādēs.

18.

Nosacītība saskaņā ar režīmu būs patiesa; tādējādi mērķis būs risināt trūkumu gadījumus, kas
pietiekami tiešā veidā ietekmē vai kas draud pietiekami tiešā veidā ietekmēt ES budžeta
pareizu īstenošanu vai Savienības finanšu intereses. Trūkumu gadījumi tiks identificēti ar
skaidriem un pietiekami precīziem kritērijiem.

19.

Šādu trūkumu gadījumā Komisija ierosinās pienācīgus un samērīgus pasākumus, kas būs
jāapstiprina Padomei ar apvērstu kvalificētu balsu vairākumu.

20.

Šis režīms būs atsevišķs un autonoms no citām procedūrām, kuras paredzētas Līgumos.
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II. I DAĻA: IZDEVUMI
1. IZDEVUMU KATEGORIJA – VIENOTAIS TIRGUS, INOVĀCIJA UN
DIGITALIZĀCIJA
21.

Vienotais tirgus, inovācija un digitalizācija ietilpst jomā, kurā ES rīcībai ir nozīmīga
pievienotā vērtība. Programmām, uz kurām attiecas šī izdevumu kategorija, ir liels potenciāls
sniegt ieguldījumu Bratislavas un Romas programmu prioritātēs, jo īpaši attiecībā uz to, lai
veicinātu pētniecību, inovāciju un digitālo pārveidi, Eiropas Stratēģiskās investīcijas,
darbības, kuras atbalsta vienoto tirgu un uzņēmumu un MVU konkurētspēju. Piešķirot
finansējumu šajā izdevumu kategorijā, par īpašu prioritāti būtu jāizvirza tas, ka tiek
nodrošināts būtisks un pakāpenisks finansējuma palielinājums ES pētniecības un inovācijas
centieniem. Tajā pašā laikā būtu jānodrošina papildināmība starp programmām šajā izdevumu
kategorijā, piemēram, digitālajā jomā.

22.

Saistību apjoms šajā izdevumu kategorijā nepārsniegs [151 790] miljonus EUR:

1. IZDEVUMU KATEGORIJA – VIENOTAIS TIRGUS, INOVĀCIJA UN
DIGITALIZĀCIJA
(miljonos euro, 2018. gada cenās)
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

X

X

X

X

X

X

X
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Apjomīgi projekti
23.

Šajā izdevumu kategorijā turpinās atbalstīt finansējumu apjomīgiem projektiem jaunajā
Eiropas kosmosa programmā, kā arī Starptautiskā eksperimentālā kodoltermiskā reaktora
projektam (ITER).
i.

ITER īstenošanai paredzētais finansējums laikposmam no 2021. gada līdz 2027. gadam
būs maksimums [5 000] miljoni EUR.

ii.

Kosmosa programmas īstenošanai paredzētais finansējums laikposmam no 2021. gada
līdz 2027. gadam būs maksimums [12 702] miljoni EUR, no kuriem [7 697] miljoni
EUR būs veltīti Galileo un [4 610] miljoni EUR – Copernicus.

"Apvārsnis Eiropa"
24.

Ir jānostiprina un jāpaplašina Savienības zinātniskās un inovatīvās bāzes izcilība. Pētniecībai,
attīstībai un inovācijai veltītie centieni tādējādi būs balstīti uz izcilību. Programma palīdz
palielināt dalību valstīm, uz kurām attiecas dalības paplašināšanas pasākumi. Tajā pašā laikā
ar dažādiem pasākumiem un iniciatīvām jāturpina pievērsies līdzdalības trūkumam un
inovācijas plaisai; tas līdz ar vienotu noteikumu kopumu nodrošinās turpmākās Eiropas
pētniecības politikas efektivitāti un lietderību, kas arī sniegs MVU un jaunpienācējiem
labākas iespējas piedalīties programmās. Visā Eiropā tiks veicinātas labākas saiknes starp
pētniecības un inovācijas iestādēm, lai stiprinātu sadarbību pētniecības jomā visā Savienībā.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta ar pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa" finansēto darbību
koordinēšanai ar darbībām, kuras tiek atbalstītas ar citām Savienības programmām, tostarp ar
kohēzijas politiku. Šajā sakarā būs nepieciešamas ciešas sinerģijas starp pamatprogrammu
"Apvārsnis Eiropa" un struktūrfondiem, lai "dalītos izcilībā" un tādējādi veicinātu reģionālās
pētniecības un inovācijas spējas un visu reģionu spējas veidot izcilības kopas.
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25.

Programmas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanai paredzētais finansējums laikposmam no
2021. gada līdz 2027. gadam būs [84 013] miljoni EUR, no kuriem [8 608] miljoni EUR būs
veltīti pētniecībai un inovācijai pārtikā, lauksaimniecībā, lauku attīstībā un bioekonomikā.

InvestEU
26.

InvestEU fonds darbosies kā vienots ES investīciju atbalsta mehānisms iekšējai darbībai,
aizstājot visus esošos finanšu instrumentus; tā vispārējais mērķis ir atbalstīt Savienības
politikas mērķus, piesaistot tādas valsts un privātā sektora investīcijas ES, kuras atbilst
papildināmības kritērijam, tādējādi novēršot tirgus nepilnības un neoptimālas situācijas
investīciju jomā, kas kavē ES mērķu sasniegšanu attiecībā uz ilgtspējību, konkurētspēju un
iekļaujošu izaugsmi. Skaidri noteikumi attiecīgajos pamataktos paredzēs dažādās finansiālās
mijiedarbības starp piemērojamām izdevumu programmām un InvestEU fondu.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments
27.

Lai sasniegtu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi un sekmētu darbvietu radīšanu,
Savienībai ir vajadzīga mūsdienīga un efektīva infrastruktūra transporta, enerģētikas un
digitālajā nozarē, lai palīdzētu savienot un integrēt Savienību un visus tās reģionus. Minētie
savienojumi ir svarīgi, lai nodrošinātu personu brīvu pārvietošanos un preču, kapitāla un
pakalpojumu brīvu apriti. Eiropas komunikāciju tīkli atvieglo pārrobežu savienojumus,
veicina lielāku ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un palīdz veidot konkurētspējīgāku
sociālo tirgus ekonomiku un apkarot klimata pārmaiņas, ņemot vērā dekarbonizācijas
saistības. Visām dalībvalstīm būtu jāpiemēro vienlīdzīga attieksme, pienācīgi ņemot vērā
nelabvēlīgās sekas, kuras izriet no pastāvīgās ģeogrāfiskās neaizsargātības.
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28.

Finansējums Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) īstenošanai laikposmā
no 2021. līdz 2027. gadam būs [28 396] miljoni EUR. Minēto summu starp nozarēm sadalīs
šādi:
a)

transports: [21 384] miljoni EUR,
•

no kuriem [10 000] miljoni EUR tiks pārvietoti no Kohēzijas fonda, lai tos
izmantotu saskaņā ar EISI regulu:
o 30 % tiks darīti pieejami, pamatojoties uz augstu konkurences pakāpi starp
dalībvalstīm, kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda, un
70 % līdz 2023. gadam būs atbilstoši valstu piešķīrumiem no Kohēzijas
fonda, bet pēc tam – pamatojoties uz pilnīgu konkurenci starp dalībvalstīm,
kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda;

b)

enerģētika: [5 180] miljoni EUR;

c)

digitālā nozare: [1 832] miljoni EUR.

Programma "Digitālā Eiropa"
29.

Programma "Digitālā Eiropa" ieguldīs svarīgās stratēģiskajās digitālajās spējās, tādās kā ES
augstas veiktspējas datošana, mākslīgais intelekts un kiberdrošība. Tā papildinās citus
instrumentus, konkrēti, "Apvārsnis Eiropa" un EISI, atbalstot Eiropas digitālo pāreju.
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2. IZDEVUMU KATEGORIJA – KOHĒZIJA UN VĒRTĪBAS
30.

Šīs izdevumu kategorijas mērķis ir veicināt ES pievienoto vērtību, sekmējot konverģenci,
atbalstot investīcijas, darbvietu veidošanu un izaugsmi, palīdzot mazināt ekonomiskās,
sociālās un teritoriālās atšķirības dalībvalstīs un visā Eiropā un īstenojot Bratislavas un Romas
programmas. Ar šo izdevumu kategoriju iegulda reģionālajā attīstībā un kohēzijā, padziļinot
ekonomisko un monetāro savienību, un cilvēkos, sociālajā kohēzijā un vērtībās. Šai izdevumu
kategorijai būs izšķiroši svarīga nozīme ilgtspējīgas izaugsmes un sociālās kohēzijas
veicināšanā, kā arī kopīgo vērtību sekmēšanā.

31.

Saistību apropriācijas šai izdevumu kategorijai, kas ietver apakškategoriju "Ekonomiskā,
sociālā un teritoriālā kohēzija", nepārsniegs [374 056] miljonus EUR, no kuriem
[323 181] miljons EUR tiks piešķirti apakškategorijai "Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā
kohēzija":

KOHĒZIJA UN VĒRTĪBAS
(miljonos euro, 2018. gada cenās)
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

X

X

X

X

X

X

X

no kuriem: Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija
X
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Kohēzijas politika
32.

Galvenais kohēzijas politikas mērķis ir attīstīt un veikt darbības, kuru rezultātā tiek stiprināta
ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija, ko panāk, palīdzot mazināt dažādu reģionu
attīstības līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību. Izmantojot Eiropas
Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) dalītās pārvaldības
atzaru un Kohēzijas fondu (KF), ar šo politiku īstenos šādus mērķus: "Investīcijas
nodarbinātībai un izaugsmei" dalībvalstīs un reģionos, ko paredzēts atbalstīt ar visiem
fondiem, un "Eiropas teritoriālā sadarbība", ko paredzēts atbalstīt ar ERAF.

33.

Kohēzijas politikai būs arvien lielāka nozīme dalībvalstu veiktā ekonomikas reformu procesa
atbalstīšanā, ko īstenos, stiprinot saikni ar Eiropas pusgadu. Komisija un dalībvalstis visa
procesa gaitā ņems vērā attiecīgos konkrētām valstīm adresētos ieteikumus.

34.

Resursi, kas paredzēti mērķim "Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei", sasniegs kopā
[313 100] miljonus EUR, un to sadalījums būs šāds:
a)

[195 600] miljoni EUR – mazāk attīstītiem reģioniem;

b)

[42 200] miljoni EUR – pārejas reģioniem;

c)

[34 200] miljoni EUR – vairāk attīstītiem reģioniem;

d)

[39 700] miljoni EUR – dalībvalstīm, kuras atbalsta ar Kohēzijas fondu;

e)

[1 400] miljoni EUR – kā papildu finansējums LESD 349. pantā noteiktajiem tālākajiem
reģioniem un NUTS 2. līmeņa reģioniem, kas atbilst 1994. gada Pievienošanās akta
6. protokola 2. pantā noteiktajiem kritērijiem.

35.

Tehnisku korekciju nebūs.
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36.

Resursu daudzums, kas pieejams Eiropas Sociālajam fondam Plus (ESF+) zem mērķa
"Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei", būs [86 300] miljoni EUR, tostarp specifiskais
finansējums tālākiem reģioniem – [370] miljoni EUR. No ESF+ resursiem, kas paredzēti
mērķim "Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei", [175] miljonus EUR piešķirs
transnacionālai sadarbībai inovatīvu risinājumu atbalstam tiešā vai netiešā pārvaldībā.

37.

Atbalsta apmērs no Kohēzijas fonda, kas pārvietojams uz Eiropas infrastruktūras savienošanas
instrumentu (EISI), būs [10 000] miljoni EUR. Kohēzijas fonda piešķīrumus katrai
dalībvalstij attiecīgi samazinās. Pārvietojamo summu izmantošanas kārtība ir iekļauta
1. izdevumu kategorijā, EISI.

38.

Resursi, kas paredzēti mērķim "Eiropas teritoriālā sadarbība" (Interreg), sasniegs kopā
[7 930] miljonus EUR, un tos sadalīs šādi:
a)

kopā [5 683] miljoni EUR – jūras un sauszemes pārrobežu sadarbībai;

b)

kopā [1 474] miljoni EUR – transnacionālai sadarbībai;

c)

kopā [500] miljoni EUR – starpreģionu sadarbībai;

d)

kopā [273] miljoni EUR – tālāko reģionu sadarbībai.

Komisijas piešķirtie [970] miljoni EUR Eiropas teritoriālās kohēzijas komponentam
"Starpreģionu investīcijas inovācijā" ir sadalīti divās daļās:
-

[500] miljoni ir piešķirti starpreģionu investīcijām inovācijā tiešā vai netiešā ERAF
pārvaldībā mērķim "Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei" un

-

[470] miljoni ir iekļauti iepriekš minētajos a)–d) atzaros, ņemot vērā Eiropas teritoriālās
kohēzijas programmu atjaunināto struktūru.

39.

0,35 % no vispārējiem resursiem tiks piešķirti tehniskajai palīdzībai pēc Komisijas iniciatīvas.
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Definīcijas un tiesības uz atbalstu
40.

Resursus no ERAF un ESF+, kuri paredzēti mērķim "Investīcijas nodarbinātībai un
izaugsmei", iedalīs trim NUTS 2. līmeņa reģionu veidiem, ņemot vērā 2016. gada NUTS
klasifikāciju, kas definēti, pamatojoties uz to, kāds ir to IKP uz vienu iedzīvotāju, – mērot pēc
pirktspējas līmeņa (PSL) un aprēķinot, pamatojoties uz Savienības rādītājiem par laikposmu
no 2015. līdz 2017. gadam, – attiecībā pret vidējo IKP ES 27 valstīs tajā pašā pārskata
periodā, proti:
a)

mazāk attīstītie reģioni, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 75 % no vidējā
IKP ES-27 valstīs;

b)

pārejas reģioni, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir no 75 % līdz 100 % no vidējā IKP ES27 valstīs;

c)

vairāk attīstītie reģioni, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir augstāks nekā 100 % no vidējā
IKP ES-27 valstīs.

41.

Ar Kohēzijas fondu atbalstīs tās dalībvalstis, kuru nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu
iedzīvotāju, – mērot pēc pirktspējas līmeņa (PSL) un aprēķinot, pamatojoties uz Savienības
rādītājiem par laikposmu no [2015. līdz 2017.] gadam, – ir mazāks nekā 90 % no vidējā NKI
uz vienu iedzīvotāju ES 27 valstīs tajā pašā pārskata periodā.

42.

[p.m. Statistikas atjauninājuma ietekme salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikumu.]

Metodoloģija kopējo resursu piešķiršanai pa dalībvalstīm laikposmā no 2021. līdz
2027. gadam:
Piešķiršanas metode mazāk attīstītajiem reģioniem, kas ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar mērķi
"Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei"
43.

Katras dalībvalsts piešķīrums ir tās atsevišķajiem atbalsttiesīgajiem reģioniem paredzēto
piešķīrumu kopsumma, ko aprēķina šādi:
a)

nosaka absolūtu summu gadā (euro), ko iegūst, attiecīgā reģiona iedzīvotāju skaitu
reizinot ar starpību starp šā reģiona IKP uz vienu iedzīvotāju, kuru mēra pēc pirktspējas
līmeņa (PSL), un ES 27 valstu vidējo IKP uz vienu iedzīvotāju, kuru izsaka PSL;
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b)

minētajai absolūtajai summai piemēro procentus, lai noteiktu attiecīgā reģiona
finansējumu; šos procentus diferencē, lai atspoguļotu šīs dalībvalsts, kurā atrodas
atbalsttiesīgais reģions, relatīvo labklājību, kuru mēra pēc PSL, salīdzinājumā ar
ES 27 valstu vidējo rādītāju, proti:
i.

dalībvalstu reģioniem, kuru NKI uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā [82] % no
ES vidējā rādītāja – [2,8] %;

ii.

dalībvalstu reģioniem, kuru NKI uz vienu iedzīvotāju ir no [82] % līdz [99] % no
ES vidējā rādītāja – [1,2] %;

iii.

dalībvalstu reģioniem, kuru NKI uz vienu iedzīvotāju ir lielāks nekā [99] % no ES
vidējā rādītāja – [0,7] %;

c)

šā punkta b) apakšpunktā aprēķinātajai summai attiecīgos gadījumos pieskaita summu,
kas iegūta, piešķirot piemaksu [570] EUR apjomā uz vienu bezdarbnieku gadā, to
piemērojot attiecīgā reģiona bezdarbnieku skaitam, kurš pārsniedz to bezdarbnieku
skaitu, kāds būtu, ja piemērotu visu ES mazāk attīstīto reģionu vidējo bezdarba līmeni;

d)

šā punkta c) apakšpunktā aprēķinātajai summai attiecīgos gadījumos pieskaita summu,
kas iegūta, piešķirot piemaksu [570] EUR apmērā uz vienu gados jaunu bezdarbnieku
(vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem) gadā, to piemērojot attiecīgā reģiona gados jaunu
bezdarbnieku skaitam, kurš pārsniedz to bezdarbnieku skaitu, kāds būtu, ja piemērotu
visu ES mazāk attīstīto reģionu vidējo jauniešu bezdarba līmeni;

e)

šā punkta d) apakšpunktā aprēķinātajai summai attiecīgos gadījumos pieskaita summu,
kas iegūta, piešķirot piemaksu [250] EUR apmērā uz personu (vecuma grupā no 25 līdz
64 gadiem) gadā, to piemērojot attiecīgā reģiona personu skaitam, kas būtu jāatņem, lai
sasniegtu visu Eiropas Savienības mazāk attīstīto reģionu vidējo zemas izglītības līmeni
(nepabeigta pamatizglītība, pamatizglītība vai zemākā līmeņa vidējā izglītība);
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f)

šā punkta e) apakšpunktā aprēķinātajai summai attiecīgos gadījumos pieskaita summu
[1] EUR par tonnu CO2 ekvivalenta gadā, ko no CO2 ekvivalenta tonnu skaita, par kuru
dalībvalsts pārsniedz siltumnīcefekta gāzu emisijas mērķi, kas ir ārpus Komisijas
2016. gadā ierosinātās 2030. gadam noteiktās emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas,
piemēro reģiona iedzīvotāju īpatsvaram;

g)

šā punkta f) apakšpunktā aprēķinātajai summai attiecīgos gadījumos pieskaita summu,
kas iegūta, piešķirot [405] EUR piemaksu par personu gadā, to piemērojot tai migrācijas
saldo rezultātā iegūtajai reģionu iedzīvotāju daļai, ko veido no valstīm, kas nav ES
valstis, kopš 2013. gada 1. janvāra imigrējuši iedzīvotāji.

Piešķiršanas metode pārejas reģioniem, kas ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar mērķi "Investīcijas
nodarbinātībai un izaugsmei"
44.

Katras dalībvalsts piešķīrums ir tās atsevišķajiem atbalsttiesīgajiem reģioniem paredzēto
piešķīrumu kopsumma, ko aprēķina šādi:
a)

nosaka minimālo un maksimālo teorētisko atbalsta intensitāti katram atbilsttiesīgajam
pārejas reģionam. Atbalsta minimālais apjoms ir atkarīgs no sākotnējās vidējās atbalsta
intensitātes uz vienu iedzīvotāju visos vairāk attīstītajos reģionos, t. i., [16,7] EUR uz
vienu iedzīvotāju gadā. Maksimālais atbalsta apjoms attiecas uz teorētisku reģionu, kura
IKP uz vienu iedzīvotāju ir 75 % no ES 27 valstu vidējā rādītāja, un to aprēķina,
izmantojot 43. punkta a) un b) apakšpunktā noteikto metodi. No summas, kas iegūta ar
šo metodi, ņem vērā [60] %;

b)

aprēķina sākotnējos reģionālos piešķīrumus, ņemot vērā reģiona IKP uz vienu
iedzīvotāju (izteiktu PSL) un izmantojot reģiona relatīvā IKP uz vienu iedzīvotāju
salīdzinājumā ar ES 27 valstīm lineāro interpolāciju;
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c)

šā punkta b) apakšpunktā aprēķinātajai summai attiecīgos gadījumos pieskaita summu,
kas iegūta, piešķirot piemaksu [560] EUR apjomā uz vienu bezdarbnieku gadā, to
piemērojot attiecīgā reģiona bezdarbnieku skaitam, kurš pārsniedz to bezdarbnieku
skaitu, kāds būtu, ja piemērotu visu ES mazāk attīstīto reģionu vidējo bezdarba līmeni;

d)

saskaņā ar c) apakšpunktu aprēķinātajai summai attiecīgos gadījumos pieskaita summu,
kas iegūta, piešķirot piemaksu [560] EUR apmērā uz vienu gados jaunu bezdarbnieku
(vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem) gadā, to piemērojot attiecīgā reģiona gados jaunu
bezdarbnieku skaitam, kurš pārsniedz to bezdarbnieku skaitu, kāds būtu, ja piemērotu
visu mazāk attīstīto reģionu vidējo jauniešu bezdarba līmeni;

e)

saskaņā ar d) apakšpunktu aprēķinātajai summai attiecīgos gadījumos pieskaita summu,
kas iegūta, piešķirot piemaksu [250] EUR apmērā uz personu (vecuma grupā no 25 līdz
64 gadiem) gadā, to piemērojot attiecīgā reģiona personu skaitam, kas būtu jāatņem, lai
sasniegtu visu mazāk attīstīto reģionu vidējo zemas izglītības līmeni (nepabeigta
pamatizglītība, pamatizglītība vai zemākā līmeņa vidējā izglītība);

f)

saskaņā ar e) apakšpunktu aprēķinātajai summai attiecīgos gadījumos pieskaita summu
[1] EUR par tonnu CO2 ekvivalenta gadā, ko no CO2 ekvivalenta tonnu skaita, par kuru
dalībvalsts pārsniedz siltumnīcefekta gāzu emisijas mērķi, kas ir ārpus Komisijas
2016. gadā ierosinātās 2030. gadam noteiktās emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas,
piemēro reģiona iedzīvotāju īpatsvaram;

g)

saskaņā ar f) apakšpunktu aprēķinātajai summai pieskaita summu, kas iegūta, piešķirot
[405] EUR piemaksu par personu gadā, to piemērojot tai migrācijas saldo rezultātā
iegūtajai reģionu iedzīvotāju daļai, ko veido no valstīm, kas nav ES valstis, kopš
2013. gada 1. janvāra imigrējuši iedzīvotāji.
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Piešķiršanas metode vairāk attīstītajiem reģioniem, kas ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar mērķi
"Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei"
45.

Kopējo sākotnējo teorētisko finansējumu aprēķinās, atbalsta intensitāti uz vienu iedzīvotāju
gadā – [16,7] EUR – reizinot ar attiecināmo iedzīvotāju skaitu.

46.

Katras attiecīgās dalībvalsts daļa būs tās atbalsttiesīgo reģionu to daļu kopsumma, ko
aprēķina, pamatojoties uz šādi svērtiem kritērijiem:
a)

reģiona iedzīvotāju kopskaits ([20] % svērums);

b)

bezdarbnieku skaits NUTS 2. līmeņa reģionos, kur bezdarba līmenis pārsniedz visu
vairāk attīstīto reģionu vidējo līmeni ([15] % svērums);

c)

nodarbinātība, kas jāpieskaita, lai sasniegtu visu vairāk attīstīto reģionu nodarbinātības
vidējo līmeni (vecumā no 20 līdz 64 gadiem) ([20] % svērums);

d)

terciāro izglītību ieguvušo personu vecumā no 30 līdz 34 gadiem skaits, kas jāpieskaita,
lai sasniegtu visu vairāk attīstīto reģionu terciārās izglītības ieguves vidējo līmeni
(vecumā no 30 līdz 34 gadiem) ([20] % svērums);

e)

izglītību priekšlaicīgi pametušo skaits (vecumā no 18 līdz 24 gadiem), kas jāatņem, lai
iegūtu visu vairāk attīstīto reģionu izglītību priekšlaicīgi pametušo skaita vidējo līmeni
(vecumā no 18 līdz 24 gadiem) ([15] % svērums);

f)

starpība starp faktisko reģiona IKP (izteikts PSL) un teorētisko reģiona IKP, ja minētā
reģiona IKP uz vienu iedzīvotāju būtu tāds pats kā vispārticīgākajam NUTS 2. līmeņa
reģionam ([7,5] % svērums);

g)

iedzīvotāju skaits NUTS 3. līmeņa reģionos, kur iedzīvotāju blīvums ir mazāks par
12,5 iedzīvotājiem uz km2 ([2,5] % svērums).

47.

Saskaņā ar 46. punktu aprēķinātajai summai NUTS 2. līmeņa reģionam attiecīgos gadījumos
pieskaita summu [1] EUR par tonnu CO2 ekvivalenta gadā, ko no CO2 ekvivalenta tonnu
skaita, par kuru dalībvalsts pārsniedz siltumnīcefekta gāzu emisijas mērķi, kas ir ārpus
Komisijas 2016. gadā ierosinātās 2030. gadam noteiktās emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas,
piemēro reģiona iedzīvotāju īpatsvaram.
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48.

Saskaņā ar 47. punktu aprēķinātajai summai NUTS 2. līmeņa reģionam pieskaita summu, kas
iegūta, piešķirot [405] EUR piemaksu par personu gadā, to piemērojot tai migrācijas saldo
rezultātā iegūtajai reģiona iedzīvotāju daļai, ko veido no valstīm, kas nav ES valstis, kopš
2013. gada 1. janvāra imigrējuši iedzīvotāji.

Piešķiršanas metode dalībvalstīm, kas ir tiesīgas saņemt Kohēzijas fonda atbalstu
49.

Finansējumu aprēķinās, vidējo atbalsta intensitāti uz vienu iedzīvotāju gadā – [62,9] EUR –
reizinot ar attiecināmo iedzīvotāju skaitu. Katras atbalsttiesīgas dalībvalsts šā teorētiskā
finansējuma piešķīrums atbilst procentuālajai daļai, ko, pamatojoties uz tās iedzīvotāju skaitu,
platību un valsts labklājību, iegūst šādi:
a)

aprēķina vidējo aritmētisko no attiecīgās dalībvalsts iedzīvotāju skaita un platības daļas
attiecībā pret visu atbalsttiesīgo dalībvalstu iedzīvotāju kopskaitu un kopējo platību.
Tomēr, ja dalībvalsts kopējā iedzīvotāju skaita daļa pārsniedz tās kopējās platības daļu
piecas vai vairāk reizes, norādot uz ļoti augstu iedzīvotāju blīvumu, šeit izmanto tikai
iedzīvotāju kopskaita daļu;

b)

šādi iegūtos procentuālos rādītājus koriģē, piemērojot koeficientu, kas ir viena trešdaļa
no procentuālā apjoma, par kuru attiecīgās dalībvalsts NKI uz vienu iedzīvotāju (izsakot
pirktspējas paritātēs) 2015.–2017. gada laikposmā pārsniedz vai nesasniedz visu
atbalsttiesīgo dalībvalstu vidējo NKI uz vienu iedzīvotāju (vidējais izteikts kā 100 %).

Katrai atbalsttiesīgai dalībvalstij Kohēzijas fonda daļa nepārsniegs vienu trešdaļu no kopējā
piešķīruma, no kura atņemts piešķīrums mērķim "Eiropas teritoriālā attīstība" pēc 52.–
58. punkta piemērošanas. Šī korekcija proporcionāli palielina visus citus pārvietojumus, kas
izriet no 43.–48. punkta.
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Piešķiršanas metode mērķim "Eiropas teritoriālā sadarbība"
50.

Resursu piešķiršanu dalībvalstīm, aptverot pārrobežu, transnacionālo un tālāko reģionu
sadarbību, nosaka kā to īpatsvaru svērto summu, ko aprēķina, pamatojoties uz šādi svērtiem
kritērijiem:
a)

kopējais iedzīvotāju skaits visos NUTS 3. līmeņa pierobežas reģionos un citos NUTS
3. līmeņa reģionos, kuros vismaz puse no reģiona iedzīvotājiem dzīvo ne tālāk kā
[25] km no robežas ([45,8] % svērums);

b)

[iedzīvotāji, kas dzīvo ne tālāk kā [25] km no robežas ([30,5] % svērums);

c)

kopējais iedzīvotāju skaits dalībvalstīs ([20] % svērums);

d)

kopējais iedzīvotāju skaits tālākajos reģionos ([3,7] % svērums).

Pārrobežu komponenta īpatsvars atbilst a) un b) kritērija svērumu summai. Transnacionālā
komponenta īpatsvars atbilst c) kritērija svērumam. Tālāko reģionu sadarbības īpatsvars
atbilst d) kritērija svērumam.
Piešķiršanas metode papildu finansējumam LESD 349. pantā noteiktajiem tālākajiem reģioniem un
NUTS 2. līmeņa reģioniem, kas atbilst 1994. gada Pievienošanās akta 6. protokola 2. pantā
noteiktajiem kritērijiem
51.

Tālākajiem NUTS 2. līmeņa reģioniem un ziemeļu mazapdzīvotiem NUTS 2. līmeņa
reģioniem piešķirs īpašu papildu piešķīrumu, kas atbilst atbalsta intensitātei [30] EUR uz
vienu iedzīvotāju gadā. Minēto piešķīrumu sadalīs reģioniem un dalībvalstīm proporcionāli
minēto reģionu iedzīvotāju kopskaitam.

14518/1/19 REV 1
PIELIKUMS

im/JUB/jvd
DPG

22

LV

Minimālais un maksimālais apjoms pārvietojumiem no fondiem ekonomiskās, sociālās un
teritoriālās kohēzijas atbalstam (maksimuma noteikšana un drošības tīkli)
52.

Lai palīdzētu panākt pienācīgu kohēzijas finansējuma koncentrāciju vismazāk attīstītajos
reģionos un dalībvalstīs un mazināt vidējās atbalsta intensitātes uz vienu iedzīvotāju
atšķirības, pārvietojumu maksimālais apjoms (maksimuma noteikšana) no fondiem katrai
atsevišķai dalībvalstij tiks noteikts procentos no attiecīgās dalībvalsts IKP, un procentuālās
vērtības būs šādas:
a)

dalībvalstīm, kuru vidējais NKI uz vienu iedzīvotāju (izteikts PSL) 2015.–2017. gada
laikposmā ir mazāks par [60] % no ES-27 vidējā rādītāja: [2,3] % no to IKP;

b)

dalībvalstīm, kuru NKI uz vienu iedzīvotāju (izteikts PSL) 2015.–2017. gada laikposmā
ir vienāds ar vai lielāks par [60] %, bet zemāks par [65] % no ES-27 vidējā rādītāja:
[2,0] % no to IKP;

c)

dalībvalstīm, kuru NKI uz vienu iedzīvotāju (izteikts PSL) 2015.–2017. gada laikposmā
ir vienāds ar vai lielāks par [65] %, bet zemāks par [70] % no ES-27 vidējā rādītāja:
[1,55] % no to IKP.

d)

dalībvalstīm, kuru NKI uz vienu iedzīvotāju (izteikts PSL) 2015.–2017. gada laikposmā
ir vienāds ar vai lielāks par [70] % no ES-27 vidējā rādītāja: [1,50] % no to IKP.

Maksimuma noteikšanu piemēros pa gadiem, izmantojot Eiropas Komisijas IKP prognozes,
un attiecīgā gadījumā ar tā starpniecību tiks proporcionāli samazināti visi pārvietojumi
(izņemot vairāk attīstītajiem reģioniem un mērķim "Eiropas teritoriālā sadarbība") attiecīgajai
dalībvalstij tā, lai tiktu panākts pārvietojumu maksimālais apjoms.
53.

No 52. punktā aprakstītajiem noteikumiem neizrietēs, ka kādai dalībvalstij var piešķirt vairāk
nekā [107] % no tās līmeņa reālā izteiksmē 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Šo
korekciju piemēros proporcionāli visiem pārvietojumiem (izņemot mērķim "Eiropas
teritoriālā attīstība") attiecīgajai dalībvalstij, lai iegūtu pārvietojuma maksimālo apmēru.
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54.

Lai konsolidētu konverģences centienus un nodrošinātu vienmērīgu un pakāpenisku pāreju,
minimālais kopējais fondu piešķīrums dalībvalstij atbildīs [73] % no tās individuālā kopējā
piešķīruma laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. Pielāgojumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo
prasību, tiks piemēroti proporcionāli fondu piešķīrumiem, izņemot piešķīrumus mērķim
"Eiropas teritoriālā sadarbība".

55.

Maksimālais kopējais piešķīrums no fondiem dalībvalstij, kuras NKI uz vienu iedzīvotāju
(izteikts PSL) ir vismaz [120] % no ES-27 vidējā rādītāja, atbildīs [92] % no tās atsevišķā
2014.–2020. gada kopējā piešķīruma. Korekcijas, kas vajadzīgas, lai izpildītu šo prasību, tiks
piemērotas proporcionāli fondu piešķīrumiem, izņemot piešķīrumu mērķim "Eiropas
teritoriālā sadarbība".

Papildu piešķīrumu noteikumi
56.

Visiem reģioniem, kas 2014.–2020. gada plānošanas periodam klasificēti kā mazāk attīstīti
reģioni, bet kuru IKP uz vienu iedzīvotāju pārsniedz 75 % no ES-27 vidējā rādītāja,
minimālais gada atbalsta līmenis mērķim "Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei" atbildīs
[60] % no to iepriekšējā indikatīvā vidējā gada piešķīruma mērķim "Investīcijas
nodarbinātībai un izaugsmei", ko Komisija aprēķinājusi 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu
shēmas ietvaros.

57.

Neviens pārejas reģions nesaņems mazāk par to, ko tas būtu saņēmis, ja tas būtu vairāk
attīstīts reģions.

58.

Kopā [100] miljoni EUR tiks piešķirti PEACE PLUS programmai, ar ko atbalsta mieru un
izlīgumu un ziemeļu-dienvidu pārrobežu sadarbības turpināšanu.

Līdzfinansējuma likmes
59.

Līdzfinansējuma likme mērķim "Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei" nepārsniegs:
a)

70 % mazāk attīstītiem reģioniem;

b)

60 % pārejas reģioniem, kas 2014.–2020. gada plānošanas periodam klasificēti kā
mazāk attīstīti reģioni;
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c)

55 % pārejas reģioniem;

d)

40 % vairāk attīstītiem reģioniem.

Līdzfinansējuma likmes tālākiem reģioniem nepārsniegs 70 %.
Līdzfinansējuma likmes Kohēzijas fondam nepārsniegs 70%.
Prioritātēm, ar ko atbalsta inovatīvas darbības, un atbalstam, kas paredzēts vistrūcīgākajiem,
no ESF+ var piemērot augstākas līdzfinansējuma likmes.
Līdzfinansējuma likmes Interreg programmām nepārsniegs 70%.
Ārējām pārrobežu sadarbības programmām saskaņā ar mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība"
(Interreg) var piemērot augstākas līdzfinansējuma likmes.
Tehniskās palīdzības pasākumus, ko īsteno pēc Komisijas iniciatīvas vai tās vārdā, var
finansēt ar 100 % likmi.
Pasākumi, kas saistīti ar pareizu ekonomikas pārvaldību
60.

Mehānismi, kas nodrošina saikni starp Savienības finansēšanas politiku un Savienības
ekonomikas pārvaldību, būtu jāsaglabā, ļaujot Komisijai prasīt attiecīgu programmu
pārskatīšanu vai grozīšanu, lai atbalstītu attiecīgu Padomes ieteikumu īstenošanu vai
maksimāli palielinātu fondu ietekmi uz izaugsmi un konkurētspēju, vai iesniegt priekšlikumu
Padomei par saistību vai maksājumu pilnīgu vai daļēju apturēšanu vienai vai vairākām
attiecīgās dalībvalsts programmām, ja minētā dalībvalsts neveic efektīvus pasākumus
ekonomikas pārvaldības procesa kontekstā.

Priekšfinansējuma likmes
61.

Komisija izmaksās priekšfinansējumu, pamatojoties uz kopējo atbalstu no fondiem, kā
noteikts lēmumā, ar ko apstiprina programmu. Ja ir pieejami līdzekļi, priekšfinansējumu
attiecībā uz katru fondu izmaksās kā gada maksājumus šādi:
a)

2021: 0,5 %;

b)

2022: 0,5 %;

c)

2023: 0,5 %;

d)

2024: 0,5 %;

e)

2025: 0,5 %;

f)

2026: 0,5 %.
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Ja ir pieejami līdzekļi, priekšfinansējumu attiecībā uz mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība"
(Interreg) izmaksās kā gada maksājumus šādi:
a)

2021: 1 %;

b)

2022: 1 %;

c)

2023: 3 %;

d)

2024: 3 %;

e)

2025: 3 %;

f)

2026: 3 %.

Patvēruma un migrācijas fondam, Iekšējās drošības fondam un Robežu pārvaldības un vīzu
instrumentam tiks noteiktas speciālas priekšfinansējuma likmes.
Saistību atcelšanas noteikumi
62.

Jebkura programmas summa, kura līdz 31. decembrim otrajā kalendārajā gadā pēc budžeta
saistību gada nav izmantota priekšfinansējumam vai par kuru nav iesniegts maksājuma
pieteikums par 2022.–2026. gadu, tiks atcelta. Maksājuma pieteikumos ietvertajām summām
ir jāatbilst arī veicinošajiem nosacījumiem, lai izvairītos no saistību atcelšanas. Cenšoties
nodrošināt vienmērīgu pāreju, katra gada budžeta saistībām par 2022.–2025. gadu tiks
pieskaitīti 25 % no budžeta saistībām par 2021. gadu, lai aprēķinātu summas, kas līdz
attiecīgo gadu budžeta saistību termiņam jāsedz ar priekšfinansējumu vai ar maksājuma
pieteikumu. Summa, kas līdz budžeta saistību termiņam jāsedz ar priekšfinansējumu vai
maksājuma pieteikumu, 2022. gada budžeta saistībām būs 70 % no minētajām saistībām. Lai
aprēķinātu attiecīgās summas, katra gada budžeta saistībām par 2023.–2025. gadu tiks
pieskaitīti 10 % no 2022. gada budžeta saistībām.

63.

Lai ņemtu vērā dalībnieku, kas nav ES dalībvalstis, iesaisti to Interreg programmu īstenošanā,
kuras saņem atbalstu no Savienības ārējās finansēšanas instrumenta, jebkura summa, kura līdz
31. decembrim trešajā kalendārajā gadā pēc budžeta saistību gada nav izmantota
priekšfinansējumam vai par kuru nav iesniegts maksājuma pieteikums par 2021.–2026. gadu,
tiks atcelta.
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ERAF atbalsta tematiskā koncentrācija
64.

Attiecībā uz programmām, kuras īsteno saskaņā ar mērķi "Investīcijas nodarbinātībai un
izaugsmei", kopējos ERAF līdzekļus katrā dalībvalstī valsts līmenī koncentrēs vai nu valsts,
vai reģionālā līmenī šādi:
a)

dalībvalstis ar nacionālā kopienākuma rādītāju, kas ir vienāds ar vai lielāks par 100 %,
vai attīstītākie reģioni vismaz 85 % no saviem kopējiem ERAF līdzekļiem prioritātēs,
kurās neietilpst tehniskā palīdzība, piešķirs "viediem" un "zaļiem" mērķiem un vismaz
30 % – "zaļiem" mērķiem;

b)

dalībvalstis ar nacionālā kopienākuma rādītāju, kas ir vienāds ar vai lielāks par 75 % un
mazāks par 100 %, vai pārejas reģioni vismaz 45 % no saviem kopējiem ERAF
līdzekļiem prioritātēs, kurās neietilpst tehniskā palīdzība, piešķirs "viediem" mērķiem
un vismaz 30 % – "zaļiem" mērķiem;

c)

dalībvalstis ar nacionālā kopienākuma rādītāju, kas ir mazāks par 75 %, vai mazāk
attīstīti reģioni vismaz 35 % no saviem kopējiem ERAF līdzekļiem prioritātēs, kurās
neietilpst tehniskā palīdzība, piešķirs "viediem" mērķiem un vismaz 30 % –"zaļiem"
mērķiem;

Dalībvalstis plānošanas perioda sākumā izlems, kādam līmenim – valsts vai reģionālam –
piemērot tematisko koncentrāciju. Ja dalībvalsts nolems tematisko koncentrāciju piemērot
reģionālā līmenī, prasības noteiks visiem šīs dalībvalsts reģioniem, arī tiem, kas ir vienā
attīstības kategorijā.
Ja "zaļu" mērķu atbalstam piešķirtā Kohēzijas fonda līdzekļu daļa pārsniedz 50 %, tad
starpību var ieskaitīt ar mērķi panākt minimālās ERAF daļas.
Šajā punktā nacionālā kopienākuma rādītājs ir attiecība starp dalībvalsts nacionālo
kopienākumu uz vienu iedzīvotāju, ko mēra pēc pirktspējas līmeņa un aprēķina pēc
Savienības rādītājiem par laikposmu no 2015. līdz 2017. gadam, un vidējo nacionālo
kopienākumu uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas līmeņa 27 dalībvalstīs tajā pašā pārskata
periodā.
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Atbalsts Kipras turku kopienai
65.

No šīs izdevumu kategorijas finansēs arī atbalstu Kipras turku kopienai.

Ekonomiskā un monetārā savienība
66.

[Izmantojot saskaņotu pasākumu kopumu, budžeta instruments konverģencei un
konkurētspējai (BIKK) sniegs atbalstu strukturālām reformām un publiskām investīcijām.
Izmantojot stingrāku eurozonas ieteikumu, eurozonas dalībvalstis sniegs stratēģiskus
norādījumus. Instruments būs piemērojams visām eurozonas dalībvalstīm un – brīvprātīgi –
VKM II dalībvalstīm. Finansējums, kas paredzēts BIKK laikposmam no 2021. līdz
2027. gadam, būs [12 903] miljoni EUR. Iespējamās brīvprātīgās papildu iemaksas
instrumentā varētu nodrošināt, izmantojot ārējos piešķirtos ieņēmumus, ko izmanto saskaņā ar
BIKK noteikumiem un tā vajadzībām.

67.

BIKK ietvaros katrai atbalsttiesīgajai dalībvalstij būs pieejama maksimālā finanšu summa, ko
vismaz 80 % līdzekļu aprēķinās, pamatojoties uz iedzīvotāju īpatsvaru un apgriezto IKP uz
vienu iedzīvotāju, vienlaikus nodrošinot, ka maksimālais piešķīrums ir vismaz 70 % no katras
atbalsttiesīgās dalībvalsts NKI daļas eurozonas kopējā NKI. BIKK ietvaros valsts
līdzfinansējuma likme tiks noteikta 25 % apmērā. Dalībvalstīm, kuras piedzīvo smagu
ekonomikas lejupslīdi, valsts līdzfinansējuma likme tiktu samazināta līdz 12,5 %.]

68.

[Konverģences un reformu instruments (KRI) būs pieejams dalībvalstīm, kuru valūta nav
euro, kuru nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju nesasniedz eurozonas vidējo
NKI un kuras nav informējušas Komisiju par savu nodomu piedalīties BIKK saskaņā ar
[7.b panta 3. punktu]. Finansējums Konverģences un reformu instrumentam laikposmam no
2021. līdz 2027. gadam būs [5 511] miljoni EUR.

69.

KRI ietvaros katrai atbalsttiesīgajai dalībvalstij būs pieejama maksimālā finanšu summa, ko
aprēķinās, pamatojoties uz [iedzīvotāju īpatsvaru un apgriezto IKP uz vienu iedzīvotāju].
Attiecībā uz tām dalībvalstīm, kas nepiedalās ne BIKK, ne KRI, būtu jānosaka finanšu
mehānisms, lai varētu risināt jautājumu par šo dalībvalstu pilnu finansiālo atbildību attiecībā
uz BIKK].
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70.

Tehniskā atbalsta instruments uzlabos dalībvalstu administratīvo spēju izstrādāt, pilnveidot un
īstenot reformas. Tas būs pieejams visām dalībvalstīm, un tā finansējums laikposmam no
2021. līdz 2027. gadam būs [767] miljoni EUR.

Investīcijas cilvēkos, sociālajā kohēzijā un vērtībās
71.

ESF+ nodrošinās visaptverošu atbalstu jauniešu nodarbinātībai, darba ņēmēju prasmju
pilnveidei un pārkvalificēšanai, sociālajai iekļaušanai un nabadzības [, tostarp bērnu
nabadzības,] mazināšanai, apvienojot esošās programmas: Eiropas Sociālo fondu, Jaunatnes
nodarbinātības iniciatīvu, Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām, Nodarbinātības
un sociālās inovācijas programmu un Veselības programmu.
Kopējais finansējums ESF+ laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam būs [87 300] miljoni
EUR, tai skaitā:
• [1 042] miljoni EUR ESF+ sadaļā, ievērojot tiešās un netiešās pārvaldības principu;
• [86 300] miljoni EUR ESF+ sadaļā, ievērojot dalītās pārvaldības principu, saskaņā ar
mērķi "Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei".
Dalītās pārvaldības sadaļa paliks apakškategorijā kopā ar ERAF un Kohēzijas fondu.

72.

Attiecībā uz ESF+ resursiem, ievērojot dalītās pārvaldības principu, katra dalībvalsts piešķir:
a)

vismaz [25] % konkrētajiem mērķiem sociālās iekļaušanas jomā, tostarp migrantu
integrācijai;

b)

vismaz [2] % konkrētajam mērķim novērst materiālo nenodrošinātību;

c)

vismaz [10] % mērķtiecīgiem pasākumiem attiecībā uz jauniešiem, kas nestrādā,
nemācās un neapgūst arodu (NEET), ja NEET rādītājs pārsniedz ES vidējo rādītāju.
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73.

Pamatojoties uz esošo Erasmus+, jaunā programma nodrošinās mācību un mobilitātes
iespējas skolēniem, mācekļiem, jauniešiem, studentiem un skolotājiem. Tā būs stingri vērsta
uz to cilvēku iekļaušanu, kuriem ir mazāk iespēju, un nostiprinās transnacionālās sadarbības
iespējas universitātēm, profesionālās izglītības un apmācības iestādēm. Erasmus+ turpinās
atbalstīt sadarbību sporta jomā.

74.

Šī izdevumu kategorija nodrošinās finansējumu arī Eiropas Solidaritātes korpusam,
programmai "Radošā Eiropa", kā arī programmām "Tiesiskums, tiesības un vērtības" un
"Perikls IV".
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3. IZDEVUMU KATEGORIJA – DABAS RESURSI UN VIDE
75.

Finansējumu šajā izdevumu kategorijā piešķir galvenokārt pievienotās vērtības
nodrošināšanai, izmantojot modernizētu, ilgtspējīgu lauksaimniecības, jūrlietu un
zivsaimniecības politiku, kā arī klimata pasākumu sekmēšanai un vides un bioloģiskās
daudzveidības aizsardzībai. Klimata integrēšana visā budžetā un vides mērķu ciešāka
integrēšana piešķir šai izdevumu kategorijai būtisku nozīmi, lai sasniegtu vērienīgo mērķi –
vismaz 25 % no ES izdevumiem novirzīt klimata jomā izvirzītajiem mērķiem.

76.

Saistību apropriācijas šai izdevumu kategorijai, kas attiecas uz lauksaimniecības un jūrlietu
politiku, kā arī vides un klimata pasākumiem, nepārsniegs [346 582] miljonus EUR, no
kuriem [254 247] miljoni EUR tiks piešķirti ar tirgu saistītiem izdevumiem un tiešajiem
maksājumiem:

DABAS RESURSI UN VIDE
(miljonos euro, 2018. gada cenās)
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

X

X

X

X

X

X

X

tai skaitā: ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi
X

14518/1/19 REV 1
PIELIKUMS

X

X

X

X

X

im/JUB/jvd
DPG

X

31

LV

Kopējā lauksaimniecības politika
77.

Reformēta un modernizēta kopējā lauksaimniecības politika (KLP) nodrošinās piekļuvi
nekaitīgai, augstas kvalitātes, cenu ziņā pieejamai, uzturvielām bagātai un daudzveidīgai
pārtikai. Tā atbalstīs pāreju uz ekonomiski, vidiski un sociāli ilgtspējīgu un uz tirgu orientētu
lauksaimniecības nozari un plaukstošu lauku apgabalu attīstību. KLP turpinās īstenot Līgumos
noteiktos mērķus un nodrošināt pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem. KLP
pilnībā tiks ņemtas vērā arī dzīvnieku labturības prasības. Būtu jāņem vērā lauksaimniecības
sociālā struktūra un dažādu lauksaimniecības reģionu struktūras un dabas apstākļu atšķirības.

78.

Jauns īstenošanas modelis, apvienojot abus pīlārus vienotā plānošanas instrumentā – KLP
stratēģiskajā plānā –, nodrošinās ES līmenī noteikto kopīgo mērķu izpildi. Jaunais īstenošanas
modelis nodrošinās lielāku elastību dalībvalstīm un veicinās vienkāršošanu. KLP izdevumu
daļa, kuru ir paredzēts veltīt klimata pasākumiem, ir 40 %.

79.

Kopējās lauksaimniecības politikas pamatā laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam joprojām
būs divu pīlāru struktūra:
a)

I pīlārs (tirgus pasākumi un tiešie maksājumi) nodrošinās tiešu atbalstu
lauksaimniekiem un finansēs tirgus pasākumus. Tas – jo īpaši izmantojot jaunu vidisko
struktūru – sekmēs vērienīgākus kopējās lauksaimniecības politikas vidiskos un
klimatiskos mērķus. I pīlāra pasākumus, tāpat kā pašreizējā finansēšanas periodā,
pilnībā finansēs no ES budžeta.

b)

II pīlārs (lauku attīstība) nodrošinās konkrētus klimata un vides sabiedriskos labumus,
uzlabos lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspēju un veicinās
ekonomiskās darbības dažādošanu un dzīves un darba kvalitātes uzlabošanos lauku
apvidos, tostarp reģionos ar specifiskiem ierobežojumiem. II pīlāra pasākumus
līdzfinansēs dalībvalstis.
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I pīlārs
Ārējā konverģence
80.

Turpināsies tiešo maksājumu ārējā konverģence. Visām dalībvalstīm, kuru tiešie maksājumi
par hektāru nesasniedz 90 % no ES vidējā rādītāja, sešos vienādos posmos, sākot no
2022. gada, par 50 % samazinās starpību starp pašreizējo vidējo tiešo maksājumu apjomu un
90 % no ES vidējā rādītāja. Šo konverģenci proporcionāli finansēs visas dalībvalstis. [Visām
dalībvalstīm līdz 2027. gadam tiks garantēta tiešo maksājumu līmeņa sasniegšana [X] EUR/ha
apmērā, pamatojoties uz iespējamo 2016. gada atbalsttiesīgo platību, pirms izmaiņām, kas
saistītas ar summu, kura pārvietota starp abiem KLP pīlāriem].

Tiešo maksājumu maksimuma noteikšana lieliem lauksaimniekiem
81.

Tiešo maksājumu maksimuma noteikšana lieliem saņēmējiem tiks ieviesta [100 000] EUR
apmērā. To piemēros tikai ilgtspēju sekmējošajam ienākumu pamatatbalstam (BISS).
Piemērojot maksimuma noteikšanu, dalībvalstis no ilgtspēju sekmējošā ienākumu
pamatatbalsta summas uz vienu saņēmēju var brīvprātīgi atskaitīt visas ar darbaspēku saistītās
izmaksas.

Lauksaimniecības rezerve un finanšu disciplīna
82.

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondā (ELGF) katra gada sākumā paredz rezervi, kas
iecerēta, lai lauksaimniecības nozarei sniegtu atbalstu tirgus pārvaldības vai stabilizācijas
nolūkā vai gadījumā, kad lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas izplatīšanu ietekmē
krīzes ("lauksaimniecības rezerve"). Lauksaimniecības rezerves summa katra gada sākumā
2021.–2027. gada periodā ir vismaz [450] miljoni EUR pašreizējās cenās. Lauksaimniecības
krīzes rezerves summas, kas 2020. finanšu gadā netiks izmantotas, tiks pārnestas uz
2021. finanšu gadu, lai veidotu rezervi (konkrētie gadi jāsaskaņo ar KLP pārejas periodu).
Lauksaimniecības rezerves apropriācijas, par kurām nav notikusi saistību uzņemšanās, pārnes,
lai finansētu lauksaimniecības rezervi. Ja rezerve tiks izsmelta, tā tiks papildināta, izmantojot
esošos ieņēmumus, kas piešķirti ELGF, un rezerves, kas ir pieejamas saskaņā ar ELGF
pakārtoto maksimālo apjomu, vai – galējas nepieciešamības gadījumā – ar finanšu disciplīnas
mehānismu.
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83.

Finanšu disciplīnas mehānisms arī turpmāk tiks izmantots, lai nodrošinātu ELGF pakārtotā
maksimālā apjoma ievērošanu.

Elastība starp pīlāriem
84.

Dalībvalstis var nolemt darīt pieejamu kā papildu atbalstu:
•

lauku attīstības programmu pasākumiem, ko 2022.–2027. finanšu gadā finansē no ELFLA,
līdz 15 % no valsts gada maksimālā apjoma, kas noteikts IV pielikumā, pēc tam, kad ir
atskaitīti 2021.–2026. kalendārā gada piešķīrumi par kokvilnu, kas noteikti VI pielikumā
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā, ar ko izveido noteikumus par atbalstu
stratēģiskajiem plāniem. Tā rezultātā attiecīgā summa vairs nebūs pieejama tiešo
maksājumu piešķiršanai. Robežvērtību var palielināt par 15 procentpunktiem ar
noteikumu, ka atbilstošo palielinājumu dalībvalstis izmanto no ELFLA finansētajiem
intervences pasākumiem, ar kuriem pievēršas konkrētiem ar vidi un klimatu saistītiem
mērķiem, un par 2 procentpunktiem ar noteikumu, ka atbilstošo palielinājumu dalībvalstis
izmanto no ELFLA finansētajiem intervences pasākumiem, ar kuriem atbalsta gados
jaunus lauksaimniekus;

•

līdz 15 % no dalībvalsts ELFLA piešķīruma 2022.–2027. finanšu gadā paredz dalībvalsts
tiešo maksājumu piešķīrumiem, kuri ir izklāstīti IV pielikumā Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulā, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem 2021.–
2026. gadam. Tā rezultātā attiecīgā summa vairs nebūs pieejama atbalstam saskaņā ar
lauku attīstību.

II pīlārs
Lauku attīstībai paredzētā atbalsta sadalījums
85.

ELFLA piešķīrums 2021.–2027. gadam ir [80 037] miljoni EUR, no kuriem 0,25 % tiks
izmantoti Komisijas tehniskajai palīdzībai.
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Lauku attīstībai paredzētais priekšfinansējums
86.

Sākotnējo priekšfinansējumu izmaksā pa daļām šādi:
a.

2021. gadā *: 1 % no ELFLA atbalsta summas visam KLP stratēģiskā plāna darbības
laikam;

b.

2022. gadā *: 1 % no ELFLA atbalsta summas visam KLP stratēģiskā plāna darbības
laikam;

c.

2023. gadā *: 1 % no ELFLA atbalsta summas visam KLP stratēģiskā plāna darbības
laikam;

* (Konkrētie gadi jāsaskaņo ar KLP pārejas periodu).
Lauku attīstībai paredzētā atbalsta līdzfinansējuma likmes
87.

Maksimālā ELFLA iemaksu likme, kas jānosaka KLP stratēģiskajos plānos, ir:
a.

70 % no atbilstīgajiem publiskajiem izdevumiem tālākajos reģionos un Egejas jūras
nelielajās salās Regulas (ES) Nr. 229/2013 nozīmē;

b.

70 % no atbilstīgajiem publiskajiem izdevumiem mazāk attīstītajos reģionos;

c.

55 % no atbilstīgajiem publiskajiem izdevumiem pārejas reģionos;

d.

65 % no atbilstīgajiem izdevumiem attiecībā uz maksājumiem par dabiskajiem vai
citiem platībatkarīgajiem ierobežojumiem;

e.

43 % no atbilstīgajiem publiskajiem izdevumiem pārējos reģionos.

Minimālā ELFLA iemaksu likme ir 20 %. Augstāku – 80 % – līdzfinansējuma likmi piemēro
vides, klimata un citām apsaimniekošanas saistībām; ar apgabalu saistītam nelabvēlīgajam
stāvoklim, kas izriet no noteiktām obligātajām prasībām; neienesīgajām investīcijām;
atbalstam, kas paredzēts Eiropas inovācijas partnerībai un Kopienas iniciatīvai lauku attīstībai
(LEADER). 100 % līdzfinansējuma piemēro līdzekļiem, kas pārvietoti uz ELFLA.
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Saistību atcelšanas noteikumi
88.

Komisija automātiski atceļ saistības par jebkādu budžeta saistību daļu, kas KLP stratēģiskajā
plānā paredzēta lauku attīstības pasākumiem un kas nav izmantota priekšfinansējumam vai
starpposma maksājumiem saistībā ar izdevumiem, kuri radušies līdz 31. decembrim otrajā
gadā pēc budžeta saistību gada.
o
o

89.

o

Ar finansējumu no šīs izdevumu kategorijas tiks arī atbalstīts Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonds, ar ko tiecas finansēt Kopējo zivsaimniecības politiku (KZP),
Savienības jūrlietu politiku un Savienības starptautiskās saistības okeānu pārvaldības jomā,
īpaši saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam. Tādēļ ar to tiks atbalstīta
ilgtspējīga zveja un akvakultūra un jūras bioloģisko resursu saglabāšana, kā arī no tās
atkarīgās vietējās kopienas.

90.

No šīs izdevumu kategorijas tiks finansēta arī vides un klimata pasākumu programma LIFE,
no kuras tiks sniegts papildu atbalsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, tostarp tīklam
Natura 2000 un Savienības pārveidei par tīru, uz apriti vērstu, energoefektīvu, mazoglekļa un
klimatnoturīgu sabiedrību.
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4. IZDEVUMU KATEGORIJA – MIGRĀCIJA UN ROBEŽU PĀRVALDĪBA
91.

No šīs izdevumu kategorijas tiek finansēti pasākumi, kas ir saistīti ar ārējo robežu pārvaldību,
migrāciju un patvērumu, tādējādi palīdzot pildīt Bratislavas un Romas programmu. ES līmenī
koordinēta rīcība dod ievērojamu ES pievienoto vērtību, jo efektīva ārējo robežu kontrole ir
priekšnoteikums efektīvākas migrācijas pārvaldības nodrošināšanai un augstam iekšējās
drošības līmenim, ko panāk, vienlaikus nodrošinot personu brīvas pārvietošanās principa
ievērošanu Savienībā. Programmas saskaņā ar šo izdevumu kategoriju palīdzēs Eiropas
Savienībai un tās dalībvalstīm efektīvi īstenot visaptverošu pieeju migrācijai.

92.

Saistību apropriācijas šajā izdevumu kategorijā nepārsniegs [23 389] miljonus EUR:

MIGRĀCIJA UN ROBEŽU PĀRVALDĪBA
(miljonos euro, 2018. gada cenās)
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

X

X

X

X

X

X

X

Migrācija
93.

No Patvēruma un migrācijas fonda tiks atbalstīts dalībvalstu darbs, ar ko nodrošina patvēruma
meklētāju uzņemšanas un integrācijas pasākumus. Ar to tiks atbalstīta arī kopējās patvēruma
un migrācijas politikas izstrāde un efektīvas ārējās migrācijas pārvaldības sekmēšana, tostarp
atgriešanas darbības un pastiprināta sadarbība ar trešām valstīm. Tiks nodrošināta sinerģija ar
kohēzijas politiku, ar ko tiek atbalstīta sociālekonomiskā integrācija, ar ārējo politiku, ar ko
tiek risināti ārējās dimensijas jautājumi, tostarp novērsti migrācijas cēloņi, un arī sadarbībā ar
trešām valstīm migrācijas pārvaldības un drošības jautājumos.
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94.

Piešķīrums Patvēruma un migrācijas fondam laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ir
[9 205] miljoni EUR, un to izmanto šādi:
a)

[5 523] miljoni EUR tiks piešķirti valstu programmām, ko īsteno dalītā pārvaldībā;

b)

[3 682] miljoni EUR tiks piešķirti tematiskajam mehānismam.

Tematiskajā mehānismā ir iekļauts ievērojams komponents, kas veltīts īpaši pielāgotām
darbībām ārējās migrācijas risināšanai.
Piešķīrumi dalībvalstīm tiks balstīti uz objektīviem kritērijiem, kas ir saistīti ar patvērumu,
likumīgu migrāciju un integrāciju un ar ko vēršas pret neatbilstīgu migrāciju, tostarp ar
atgriešanu un tos, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem statistikas datiem, atjauninās
2024. gadā un piemēros no 2025. gada.
Robežu pārvaldība
95.

No Integrētās robežu pārvaldības fonda atbalsts tiks sniegts kopīgajai atbildībai par ārējo
robežu aizsardzību, kuru panāk, vienlaikus saglabājot personu brīvu pārvietošanos Savienībā,
un no tā tiks sekmēta likumīga tirdzniecība, kas dod ieguldījumu drošā un efektīvā muitas
savienībā. Tiks nodrošināta sinerģija ar ārējās politikas instrumentiem, lai palīdzētu robežu
aizsardzībā un ārējās migrācijas pārvaldībā, sadarbojoties ar trešām valstīm.

96.

Piešķīrums Integrētās robežu pārvaldības fondam laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ir
[5 505] miljoni EUR, un to izmanto šādi:
a)

[893] miljoni EUR – finansiālā atbalsta instrumentam muitas kontroles iekārtām;

b)

[4 612] miljoni EUR – finansiāla atbalsta instrumentam robežu pārvaldībai un vīzām, no
kuriem:
•

[3 228] miljoni EUR tiks piešķirti valstu programmām dalītajā pārvaldībā, no
kuriem savukārt [139] miljoni EUR tiks piešķirti Īpašajai tranzīta shēmai;

•

[1 384] miljoni EUR tiks piešķirti tematiskajam mehānismam.
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Tematiskajā mehānismā ir iekļauts ievērojams komponents, kas veltīts īpaši pielāgotām
darbībām ārējās migrācijas risināšanai.
Piešķīrumi dalībvalstīm saskaņā ar b) apakšpunktu tiks balstīti uz objektīviem kritērijiem, kas
ir saistīti ar ārējām sauszemes robežām, ārējām jūras robežām, lidostām un konsulārajiem
dienestiem un tos, pamatojoties uz jaunākajiem statistikas datiem, atjauninās 2024. gadā un
piemēros no 2025. gada.
97.

Šos pasākumus papildinās pastiprināta Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
(EBCGA) ar kopējo finansējumu [6 148] miljonu EUR apmērā.
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5. IZDEVUMU KATEGORIJA – DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA
98.

Šīs izdevumu kategorijas pasākumi ir programmas, kuru mērķis ir drošība un aizsardzība un
kurās sadarbība Savienības līmenī dod lielu pievienoto vērtību, ņemot vērā izmaiņas
ģeopolitiskajā situācijā un ES jaunās politikas prioritātes. Starp tām ir darbības saistībā ar
iekšējo drošību, reakciju uz krīzi un kodolekspluatācijas pārtraukšanu, kā arī darbības
aizsardzības jomā.

99.

Saistību apjoms šajā izdevumu kategorijā nepārsniegs [14 691] miljonus EUR:

5. IZDEVUMU KATEGORIJA – DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA
(miljonos euro, 2018. gada cenās)
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

X

X

X

X

X

X

X

Drošība
100. Ar finansējumu šajā izdevumu kategorijā tiks atbalstīts Iekšējās drošības fonds, kas palīdzēs
nodrošināt augsta līmeņa drošību Savienībā, jo īpaši novēršot un apkarojot terorismu un
radikalizāciju, smagu un organizētu noziedzību un kibernoziedzību, kā arī atbalstot un
aizsargājot noziegumu upurus. Ar to tiks arī finansētas darbības, kas ir veltītas ārējās
migrācijas pārvaldībai saistībā ar nelikumīgu migrāciju un cilvēku tirdzniecību.
101. Piešķīrums Iekšējās drošības fondam laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ir
[1 705] miljoni EUR, un to izmanto šādi:
a)

[1 194] miljoni EUR tiks piešķirti valstu programmām, ko īsteno dalītā pārvaldībā;

b)

[511] miljoni EUR tiks piešķirti tematiskajam mehānismam.
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Tematiskajā mehānismā ir iekļauts ievērojams komponents, kas veltīts īpaši pielāgotām
darbībām ārējās migrācijas risināšanai.
102. Lai atbalstītu kodoldrošību Eiropā, īpašs atbalsts tiks sniegts šādu kodolspēkstaciju
ekspluatācijas pārtraukšanai:
- [490] miljoni EUR – Ignalinai Lietuvā 2021.–2027. gadā;
- [50] miljoni EUR – Bohunicei Slovākijā 2021.–2025. gadā ar maksimālu ES iemaksu
likmi 50 %;
- [57] miljoni EUR – Kozlodujai Bulgārijā 2021.–2027. gadā ar maksimālu ES iemaksu
likmi 50 %.
Papildus [448] miljoni EUR tiks sniegti pašas ES iekārtu ekspluatācijas pārtraukšanai.

Aizsardzība
103. Finansējumā no šīs izdevumu kategorijas būs iekļauta arī finanšu summa [6 014] EUR apjomā
Eiropas Aizsardzības fondam (EAF), kura mērķis ir sekmēt Eiropas aizsardzības tehniskā un
rūpnieciskā pamata konkurētspēju, efektivitāti un inovācijas spējas, sniedzot atbalstu
sadarbības pasākumiem un pārrobežu sadarbībai visā Savienībā katrā aizsardzības produktu
un tehnoloģiju rūpniecības cikla posmā. Programmas struktūra nodrošinās visāda lieluma
aizsardzības rūpniecības līdzdalību, tostarp MVU un vidējas kapitalizācijas sabiedrību
līdzdalību, visā Savienībā, tādējādi stiprinot un uzlabojot aizsardzības piegādes un vērtību
ķēdes. Tā dod ieguldījumu Eiropas Savienības stratēģiskajā autonomijā un spējā strādāt kopā
ar stratēģiskajiem partneriem un atbalstīt projektus saskaņā ar aizsardzības spēju prioritātēm,
par kurām kopīgi vienojušās dalībvalstis, tostarp saistībā ar Kopējo ārpolitiku un drošības
politiku un jo īpaši saistībā ar Spēju attīstības plānu.
104. Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam tiks nodrošināta finanšu summa
[2 500] miljonu EUR apmērā, lai TEN-T tīklus pielāgotu militārās mobilitātes vajadzībām.
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6. IZDEVUMU KATEGORIJA – KAIMIŅVALSTIS UN PASAULE
105. No šīs izdevumu kategorijas tiek finansēta Savienības ārējā darbība un palīdzība valstīm, kas
gatavojas pievienoties Savienībai. Ciešāka ārējās un iekšējās politikas koordinācija
nodrošinās, lai pareizi tiktu īstenota Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam, Parīzes
nolīgums par klimata pārmaiņām, ES globālā stratēģija, Eiropas konsenss par attīstību,
Eiropas kaimiņattiecību politika, kā arī migrācijas ārējā dimensija, tostarp partnerības satvars
sadarbībai ar trešām valstīm migrācijas jomā. Modernizēta ārējā politika, ko īsteno ciešā
koordinācijā ar dalībvalstīm, uzlabojot efektivitāti un pamanāmību un Savienību labāk
aprīkojot tās mērķu un vērtību sasniegšanai pasaulē, pierādīs ES pievienoto vērtību.
106. Šajā izdevumu kategorijā tiks integrēti izdevumi Subsahāras Āfrikai, Karību jūras un Klusā
okeāna valstīm, kurus pašreiz finansē no Eiropas Attīstības fonda.
107. Saistību apropriācijas šajā izdevumu kategorijā nepārsniegs [103 217] miljonus EUR:

KAIMIŅVALSTIS UN PASAULE
(miljonos euro, 2018. gada cenās)
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

X

X

X

X

X

X

X
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Ārējā darbība
108. Lai uzlabotu saskaņu, pārredzamību, elastīgumu un efektivitāti ES ārējā sadarbībā, lielākā
daļa pastāvošo instrumentu tiks apvienoti kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un
starptautiskās sadarbības instrumentā ar kopējo finansējumu [75 492] miljonu EUR apmērā,
no kura:
(i)

ģeogrāfiskajām programmām – [57 374] miljoni EUR, no kuriem vismaz
[18 360] miljoni EUR ir paredzēti kaimiņattiecībām, vienlaikus saglabājot atbilstīgu
ģeogrāfisko līdzsvaru, un vismaz [26 966] miljoni EUR ir paredzēti Subsahāras Āfrikai.

(ii)

[6 039] miljoni EUR – tematiskajām programmām;

(iii) [3 020] miljoni EUR – ātrās reaģēšanas darbībām;
(iv) [9 059] miljoni EUR – jaunu problēmu un prioritāšu rezervēm, ar ko risina neparedzētu
apstākļu, jaunu vajadzību vai jaunu problēmu gadījumus, piemēram, krīzes un pēckrīzes
situācijas vai migrācijas spiedienu vai sekmē jaunas, Savienības izvirzītas vai
starptautiskas iniciatīvas vai prioritātes.
109. [Neizmantotas saistību un maksājumu apropriācijas saskaņā ar šo instrumentu var pārnest uz
nākamo finanšu gadu. Apropriāciju saistību atcelšana netiks darīta atkārtoti pieejama.]
110. Piešķīrums Humānās palīdzības instrumentam, ar ko sniedz ES palīdzību dzīvības glābšanā,
cilvēku ciešanu novēršanā, dabas katastrofu vai cilvēka izraisītu krīžu skartu iedzīvotāju
aizsardzībā, būs [9 760] miljoni EUR.
111. Ar ārējo darbību tiks arī finansēta finanšu summa [2 819] miljonu EUR apmērā Kopējai
ārpolitikai un drošības politikai un aizjūras zemēm un teritorijām, tostarp Grenlandei.
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Pirmspievienošanās palīdzība
112. Piešķīrums Pirmspievienošanās instrumentam, ar ko atbalsta saņēmējvalstis, tām pildot
pievienošanās kritērijus, būs [11 365] miljoni EUR.
Eiropas Miera nodrošināšanas fonds
113. Eiropas Miera nodrošināšanas fonds tiks izveidots kā ārpusbudžeta instruments tādu drošības
un aizsardzības jomas darbību finansēšanai, par kurām var lemt Padome, ar to tiks aizstāts
pašreizējais Āfrikas Miera nodrošināšanas fonds un mehānisms "Athena". Fondam paredzēto
finanšu līdzekļu maksimālais apjoms laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam būs
[4 500] miljoni EUR, un tas tiks finansēts kā ārpusbudžeta postenis, kas neietilpst DFS, proti,
no dalībvalstu iemaksām, kuru pamatā ir NKI sadales koeficients.
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7. IZDEVUMU KATEGORIJA – EIROPAS PUBLISKĀ ADMINISTRĀCIJA
114. Augsti profesionālai Eiropas publiskai administrācijai, kuras darbinieki ir pieņemti darbā,
pamatojoties uz visplašāko iespējamo ģeogrāfisko teritoriju, ir izšķiroša nozīme, lai palīdzētu
Savienībai panākt savas prioritātes un īstenot politiku un programmas Eiropas kopējās
interesēs. Tajā pašā laikā, atgādinot par iepriekšējiem un pašreizējiem reformu centieniem,
Eiropas iedzīvotāji gaida, ka katra publiskā administrācija un tās darbinieki darbosies pēc
iespējas efektīvāk. Saistībā ar nākotnes Savienību ar 27 dalībvalstīm šīs reformas ir
nepārtraukti jākonsolidē un pastāvīgi jāuzlabo Eiropas publiskās administrācijas lietderība un
efektivitāte.
115. Šīs izdevumu kategorijas saistību apropriācijas, kas sastāv no iestāžu un Eiropas skolu
administratīvajiem izdevumiem un pensijām, nepārsniegs [73 602] miljonus EUR:

EIROPAS PUBLISKĀ ADMINISTRĀCIJA
(miljonos euro, 2018. gada cenās)
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

X

X

X

X

X

X

X

no kuriem – iestāžu administratīvie izdevumi
X

X

X

X

X

X

X

Maksimālās summas tiks noteiktas tā, lai izvairītos no pārliekām rezervēm un atspoguļotu
gaidāmos algu pielāgojumus, karjeras attīstību, pensiju izmaksas un citus attiecīgos
pieņēmumus.

14518/1/19 REV 1
PIELIKUMS

im/JUB/jvd
DPG

45

LV

116. Programmas atbalsta izdevumiem saskaņā ar pašreizējo un iepriekšējo praksi joprojām
vajadzētu būt saistītiem ar darbības izdevumiem attiecīgo programmu finansējumu vai
politikas jomas ietvaros. Lai uzlabotu pārredzamību un kontroli, administratīvie un
programmas atbalsta izdevumi visās izdevumu kategorijās būtu regulāri un visaptveroši
jāuzrauga un jāziņo par tiem. Saistībā ar 27 dalībvalstu Savienību nākotnē visām ES iestādēm
būtu jāpieņem visaptveroša un mērķorientēta pieeja nolūkā apsvērt darbinieku skaitu.
117. Visām ES iestādēm, struktūrām, aģentūrām un to administrācijām būtu jāveic regulāras
personālresursu pārbaudes, lai nodrošinātu personālresursu optimizāciju [pašreizējā līmenī],
un būtu jāturpina censties panākt efektivitātes pieaugumu ar algām nesaistītiem izdevumiem,
tostarp, padziļinot starpiestāžu sadarbību tādās jomās kā IT, iepirkums un ēkas un iesaldējot ar
algām nesaistītos izdevumus.
118. Atzīstot, ka 2013. gada Civildienesta noteikumu reformas pakete ietver skaidrus un precīzus
noteikumus, ziņošana un nepieciešamais pašreizējās reformas izvērtējums ir jāizmanto par
pamatu jebkādai iespējamai turpmākai Civildienesta noteikumu pārskatīšanai. Komisija tiek
aicināta savā izvērtējumā un iespējamos turpmākos priekšlikumos pievērsties tādiem
jautājumiem kā karjeras izaugsme, pabalstu lielums un ilgums, nodokļu sistēmas adekvātums,
solidaritātes nodeva, kā arī pensiju sistēmas ilgtspēja.
119. Lai turpinātu kontrolēt un pārvaldīt administratīvos izdevumus, efektivitātes pieaugumu un
pasākumus, ko piemēro salīdzināmām pārvaldes iestādēm, varētu izmantot kā etalonkritēriju.
o
o
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Elastība: Tematiskie īpašie instrumenti
120. Elastība tiks nodrošināta arī ar īpaši paredzētiem tematiskiem īpašiem instrumentiem, ar
kuriem sniedz papildu finanšu līdzekļus, lai reaģētu uz īpašiem neparedzētiem notikumiem; šo
instrumentu būtība ir tāda, ka tos izmanto vienīgi vajadzības gadījumā, tāpēc būtu jānosaka
skaidri kritēriji to mobilizēšanai. Ņemot vērā vispārējo mērķi konsolidēt un racionalizēt ES
izdevumus, būtu jāizvairās no dublēšanās gan starp šiem instrumentiem, gan arī ar izdevumu
programmām, un būtu jāizpēta turpmāka sinerģija. Būtu jāvienkāršo un jāsaskaņo kompleksie
noteikumi par summu pārvietošanu starp instrumentiem un neizlietoto summu pārnešanu uz
turpmākajiem gadiem.
121. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds – solidaritātes un ārkārtas palīdzības instruments,
kas sniedz vienreizēju palīdzību, lai atbalstītu darba ņēmējus, kuri zaudē darbu
pārstrukturēšanas gadījumos globalizācijas dēļ, tostarp automatizācijas un digitalizācijas
rezultātā, – nepārsniedz maksimālo gada summu [186] miljonu EUR apmērā (2018. gada
cenās). [Summas tiks mobilizētas, pārsniedzot DFS maksimālos apjomus saistībām [un
maksājumiem]].
122. Ar jauno rezervi solidaritātei un palīdzībai ārkārtas gadījumos (SEAR) būtu jāaizstāj
pašreizējais Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF) un pašreizējā rezerve palīdzībai
ārkārtas gadījumos (EAR). To var izmantot, lai ESSF ietvaros reaģētu uz ārkārtas situācijām,
kas radušās saistībā ar lielām dabas katastrofām dalībvalstīs un pievienošanās valstīs, un lai
ātri reaģētu uz īpašām ārkārtas vajadzībām ES vai trešās valstīs pēc notikumiem, kurus nebija
iespējams paredzēt, jo īpaši saistībā ar reaģēšanu ārkārtas situācijās un humanitāru krīžu
situācijās. Būtu jānosaka skaidri kritēriji un kārtība tās izmantošanai.
Rezerves gada summa ir noteikta [920] miljonu EUR apmērā (2018. gada cenās). Lēmumu
par pārvietojumiem, kas ļauj to izmantot, pieņem Eiropas Parlaments un Padome pēc
Komisijas priekšlikuma. Rezervi iekļauj Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājumu. Gada
summu var izmantot līdz n + 1 gadam. Summu, kas izriet no [iepriekšējā] gada, izmanto
vispirms.
[Summas tiks mobilizētas, pārsniedzot DFS maksimālos apjomus saistībām [un
maksājumiem].]
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Līdz katra gada 1. oktobrim no n gadam paredzētās gada summas vismaz vienu ceturto daļu
dara pieejamu vajadzību segšanai, kas rodas līdz attiecīgā gada beigām. 1. oktobrī pieejamās
summas atlikušo daļu var izmantot iekšējām vai ārējām operācijām, lai segtu vajadzības līdz
attiecīgā gada beigām.

Elastība: Netematiskie īpašie instrumenti
123. Vispārējo rezervi saistībām (GMC), vispārējo rezervi maksājumiem (GMP) un neparedzēto
izdevumu rezervi (CM) aizstās ar vienotu rezerves instrumentu. Ar šo instrumentu varēs
izmantot saistības un/vai maksājumus, izlietojot:
–

vispirms vienas vai vairāku DFS izdevumu kategoriju rezerves, kas palikušas pieejamas
no iepriekšējiem finanšu gadiem, sākot no 2021. gada, nepārsniedzot DFS maksimālos
apjomus, un kas jādara pieejamas laikposmā no 2022. līdz 2027. gadam, un ko pilnībā
kompensē ar attiecīgo iepriekšējo gadu rezervēm.

–

Tikai tad, ja summas, kas pieejamas saskaņā ar pirmo ievilkumu, ja tādas ir, nav
pietiekamas, – papildu summu, ko pilnībā kompensē ar rezervēm kārtējam vai
nākamajiem finanšu gadiem. Šādi kompensētas summas turpmāk nemobilizē saistībā ar
DFS.

Izņemot pirmajā ievilkumā minētās maksājumu rezerves, var mobilizēt summas, kas
pārsniedz attiecīgos gada maksimālos apjomus, saistībā ar budžeta grozījumiem vai gada
budžetu, lai varētu finansēt īpašus neparedzētus izdevumus, kurus nebūtu iespējams finansēt,
nepārsniedzot pieejamos maksimālos apjomus. Attiecībā uz pirmajā ievilkumā minētajām
maksājumu rezervēm Komisija finanšu shēmas ikgadējās tehniskās korekcijas ietvaros koriģē
maksājumu maksimālo apjomu 2022.–2027. gadam uz augšu par summām, kas ir līdzvērtīgas
starpībai starp veiktajiem maksājumiem un DFS maksājumu maksimālo apjomu n-1 gadam.
Šim instrumentam mobilizētā kopējā gada summa saistībā ar budžeta grozījumiem vai gada
budžetu nepārsniedz [0,04]% no ES NKI saistībās un [0,03]% no ES NKI maksājumos, un tā
atbilst pašu resursu maksimālajam apjomam.
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Turklāt maksājumu maksimālā apjoma ikgadējā augšupējā korekcija 2025.–2027. gadam
nepārsniedz šādas summas (2018. gada cenās) salīdzinājumā ar attiecīgo gadu maksājumu
sākotnējo maksimālo apjomu:
2025. gadam – [8 000] miljoni EUR
2026. gadam – [13 000] miljoni EUR
2027. gadam – [15 000] miljoni EUR
[Lai novērstu visu turpmāko rezervju izsmelšanu ar vienotā rezerves instrumenta
mobilizēšanu, līdz [2025.] gadam mobilizēšanā, kurā izmanto turpmākās rezerves, nevar
izmantot vairāk kā [divas trešdaļas] no pieejamajām rezervēm katram [2025., 2026. un 2027.]
gadam attiecīgi saistībām un maksājumiem [kā aprēķināts mobilizēšanas laikā]. No [2025.]
gada minētais ierobežojums vairs netiks piemērots.]
124. Elastības instruments būs [galējas nepieciešamības] netematiskais instruments, kas ļautu
finansēt īpašus neparedzētus izdevumus saistībās un atbilstošos maksājumos, kurus citādi
nebūtu iespējams finansēt. Elastības instrumenta ikgadējais maksimālais apjoms ir noteikts
[772] miljoni EUR (2018. gada cenās). Gada summu var izmantot līdz n + [2] gadam.
Summu, kas izriet no iepriekšējiem gadiem, izmanto vispirms, sākot ar agrākajām summām.
Katru gadu ikgadējais apjoms, kas pieejams elastības instrumentam, tiek palielināts par
summu, kas nav izmantota iepriekšējā gadā no [Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda] un
rezerves solidaritātei un palīdzībai ārkārtas gadījumos.
[Summas tiks mobilizētas, pārsniedzot DFS maksimālos apjomus saistībām [un
maksājumiem].]

125. Īpašajiem instrumentiem nav finansējuma no saistību atcelšanas.
o
o
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III. II DAĻA: IEŅĒMUMI
126. Pašu resursu mehānisma pamatā vajadzētu būt vispārējiem mērķiem – vienkāršībai,
pārredzamībai un vienlīdzībai, tostarp taisnīgai sloga sadalei. Kopējā pašu resursu summa, kas
Savienības budžetam piešķirta, lai segtu gada apropriācijas maksājumiem, nepārsniedz
[1,25] % no visu dalībvalstu NKI summas. Kopējā gada saistību apropriāciju summa
nepārsniedz [1,31] % no visu dalībvalstu NKI summas. Starp saistību apropriācijām un
maksājumu apropriācijām tiek saglabāta pastāvīga attiecība.
127. Jaunā Eiropas Savienības pašu resursu sistēma stāsies spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc
tam, kad būs saņemts pēdējās dalībvalsts paziņojums par šīs sistēmas pieņemšanu. Visus tās
elementus piemēros ar atpakaļejošu spēku no 2021. gada 1. janvāra.

128. Attiecībā uz Padomes Regulu par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus,
un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības, Komisija tiek aicināta apsvērt nākt klajā ar
priekšlikumu tās pārskatīšanai, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar pašu resursu pieejamības
nodrošināšanu.

Tradicionālie pašu resursi
129. [Sistēma, kas paredzēta tradicionālo pašu resursu iekasēšanai un pārvietošanai uz ES budžetu,
nemainīsies.]
No 2021. gada 1. janvāra dalībvalstis iekasēšanas izmaksu veidā paturēs [10–20%] no
summām, ko tās iekasējušas[, tādējādi pašreizējo līmeni atstājot nemainīgu].
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PVN pašu resursi
130. Pašreizējos PVN pašu resursus [atcels] VAI [aizstās ar Komisijas rafinēto alternatīvo metodi
no 2019. gada janvāra].

Jaunie pašu resursi
131. Tiks ieviests jauno pašu resursu grozs, ko veidos ieņēmumu daļa no šādiem avotiem:
o

[emisijas kvotu tirdzniecības sistēma ar [20] % piesaistīšanas likmi;]

o

valsts iemaksa, kas aprēķināta, pamatojoties uz nepārstrādāto plastmasas iepakojuma
atkritumu svaru ar piesaistīšanas likmi [0,80] EUR par kilogramu.

[p.m. Iespē jamos priekšlikumus par jaunajiem pašu resursiem, izņ emot tos, ko Komisija
ierosināja 2.5.2018., tostarp emisijas kvotu tirdzniecības sistē mas iespē jamu pagarinā šanu,
izvē rtē s laikā no 2021. līdz 2027. gadam.]
NKI pašu resursi
132. Neskarot 133. punktu, metode, ar ko piemēro vienotu likmi, lai noteiktu dalībvalstu iemaksas
pašreizējos pašu resursos, kas iegūti no nacionālā kopienākuma (NKI), nemainīsies.
Korekcijas
133. Pašreizējā korekciju sistēma ir spēkā līdz 2020. gada beigām.
[p.m. Iespē jamie fiksē tas summas samazinājumi 2021.–20127. gadā.]
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