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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pilnībā atbalsta principu, ka ES finansējumam jāuzlabo vides un sabiedrības veselības 
vispārējais stāvoklis Eiropā, lai palīdzētu sasniegt stratēģijā „Eiropa 2020” nospraustos 
mērķus; atzinīgi vērtē to, ka ilgtspējīgākas, resursu izmantošanas ziņā efektīvākas un 
ekoloģiskākas ekonomikas attīstība ir viena no stratēģijas „Eiropa 2020” prioritārajām 
politikas jomām, un uzsver nepieciešamību to atspoguļot uzlabotajā tiesiskajā regulējumā 
un atvēlētajā finansējumā;

2. tādēļ norāda, ka 2012. gada budžeta projekta 07. sadaļā „Vide un klimata politika” 
darbības izdevumu kopējais apjoms noteikts EUR 401,792 miljonu apmērā, kas par 
2,60 % pārsniedz saistību apropriācijas, kuras iekļautas pieņemtajā 2011. gada budžetā, un 
turklāt konstatē, ka sabiedrības veselības politikai ierosinātās darbības apropriācijas ir 
palielinātas par 2,4 % salīdzinājumā ar EUR 206,106 miljoniem 2011. gadā;

3. atzinīgi vērtē to, ka 2012. gada budžeta projektā sadaļai „Vide un klimata politika” ir 
piešķirta augsta prioritātes pakāpe; pauž pārliecību, ka saistībā ar veiksmīgi īstenotajai 
programmai „LIFE+” paredzēto apropriāciju kopējā apjoma palielinājumu līdz 
EUR 354,755 miljoniem ir jāparedz atbilstošs maksājumu apropriāciju apjoms; 

4. ir kopumā nobažījies par Padomes veiktajiem maksājumu apropriāciju samazinājumiem 
nolūkā mākslīgi palielināt maksājumu rezerves; ir pārliecināts, ka jebkurā gadījumā 
jānodrošina līdzekļi, ņemot vērā programmu un pasākumu veiksmīgo norisi vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma jomā;

5. aicina dalībvalstis vēl vairāk uzlabot ES tiesību aktu īstenošanu vides jomā; mudina 
Komisiju attiecīgi pilnveidot pienākumu neizpildes procedūras, sniedzot papildu atbalstu 
attiecīgajām struktūrvienībām un/vai nosakot pārkāpumu biežumu; prasa padarīt attiecīgās 
datubāzes publiski pieejamas;

6. uzskata, ka viens no svarīgākajiem sabiedrības veselības priekšnosacījumiem ir 
līdzsvarots uzturs, lietojot daudzveidīgus un veselīgus pārtikas produktus; norāda, ka 
Eiropas Savienības Tiesa 2011. gada aprīlī nolēma daļēji atcelt Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 983/20081 par pārtikas piegādi no intervences krājumiem trūcīgāko personu 
pabalstam; ir nobažījies par Eiropas Komisijas paziņojumu par attiecīgo budžeta dotāciju 
kraso samazināšanu ES Pārtikas izdalīšanas programmai Kopienas vistrūcīgākajām 
personām, jo īpaši ņemot vērā smago sociālo stāvokli daudzās dalībvalstīs pēc finanšu un 
ekonomikas krīzes; aicina Komisiju un Padomi rast iespēju turpināt šo programmu tā, lai 
to nevarētu apstrīdēt Tiesā, un panākt, ka vajadzīgajā līmenī tiek saglabātas apropriācijas 
pārtikas piegādei vistrūcīgākajām personām;

                                               
1 2008. gada 3. oktobris, plāna pieņemšana par resursu sadalījumu dalībvalstīm, kas jāiekļauj 

2009. budžeta gadā pārtikas piegādei no intervences krājumiem trūcīgāko personu 
pabalstam Kopienā.
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7. atkārtoti uzsver, ka ir jāveicina sabiedrības izpratne par tabakas patēriņa, tostarp pasīvās 
smēķēšanas, kaitīgumu; atbalsta Komisijas centienus turpināt kampaņu „HELP — par 
dzīvi bez tabakas”, atvēlot tai EUR 10 miljonus Sabiedrības veselības programmas 
ietvaros;

8. atkārtoti uzsver to, ka decentralizētajām aģentūrām vajadzīgs pienācīgs finansējums un 
personāls, lai tās varētu pildīt gan savus vecos pienākumus, gan tos, kurus tām nesen 
noteikusi ES likumdevēja iestāde un Komisija; nepiekrīt tam, ka piešķirtos ieņēmumus 
izmanto, lai samazinātu ES budžeta finansējumu aģentūrām, kuru darbība ir atkarīga no 
maksas iekasēšanas, piemēram, Eiropas Zāļu aģentūrai (EMA);

9. norāda, ka ir jāpārstrādā finanšu pārskats par tiesību aktiem farmakovigilances jomā, par 
pamatu ņemot Komisijas sākotnējo likumdošanas priekšlikumu, kurā paredzētas 
23 papildu štata vienības; apzinās EMA jaunos papildu pienākumus un prasa Komisijai 
laikus iesniegt pārstrādātu finanšu pārskatu un noteikumus par maksu labu laiku pirms 
tiesību aktu stāšanās spēkā 2012. gada 1. jūlijā; atkārtoti apliecina EMA savas saistības 
attiecībā uz tiesību aktiem, kas skar zāles retu slimību ārstēšanai;

10. norāda, ka dažas dalībvalstu un Komisijas pieprasītās papildu prasības attiecībā uz klimata 
un enerģētikas tiesību aktu kopumu (piemēram, saistībā ar CO2 emisiju un automobiļiem) 
varētu īstenot Eiropas Vides aģentūra (EVA); apzinās, ka šo jauno pienākumu nav 
iespējams pienācīgi pildīt, mainot prioritātes un pārceļot darbiniekus citā amatā, un tāpēc 
atzinīgi vērtē EVA budžeta projektu;

11. piekrīt tam, ka Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) ir jāsāk pildīt tai uzticētos jaunos 
pienākumus, piemēram, apstrādāt atļaujas pieteikumus un sagatavot zinātniskos atzinumus 
Komisijai, kurus izmantos par pamatu ES lēmumiem par atļaujas piešķiršanu, kā arī sākt 
pildīt jaunus uzdevumus, kas saistīti ar koordinēšanu un lēmumu pieņemšanu attiecībā uz 
ķīmisko vielu novērtējumiem, kurus veic dalībvalstu iestādes; pieņem zināšanai pamatoto 
ECHA pieprasījumu piešķirt tai desmit jaunas amata vietas, kas nerada papildu izdevumus 
budžetā; 

12. turklāt uzsver, ka finanšu pārskatu pārstrādāšanai saistībā ar tiesību aktiem biocīdu jomā 
un bīstamu ķīmisko vielu eksportu un importu ir jāpamatojas uz likumdevēju galīgo 
vienošanos un ka vajadzības gadījumā jānodrošina papildu līdzekļi aģentūrai; prasa 
Komisijai iesniegt pilnīgu informāciju par visiem tādējādi gūtajiem ietaupījumiem 
(budžets un personāls) attiecīgajos Komisijas ģenerāldirektorātos, kad ECHA būs veikusi 
iepriekš minētos uzdevumus;
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ĪSS PAMATOJUMS
Vispārīga informācija
Eiropas Savienības vispārējais budžets ir dokuments, kurā noteikta un apstiprināta ieņēmumu 
un izdevumu kopējā summa, kas ik gadu tiek uzskatīta par nepieciešamu Eiropas Kopienai un 
Eiropas Atomenerģijas kopienai.

Komisija š. g. 20. aprīlī iesniedza 2012. gada budžeta projektu (BP) par kopējo summu 
EUR 147 435,442 miljoni saistību apropriācijās (s.a.), kas atbilst 1,12 % no NKI. Tātad 
kopējā rezerve ir EUR 1603,5 miljoni, ņemot vērā vispārējo ikgadējo maksimālo apjomu, kas 
noteikts daudzgadu finanšu shēmā (DFS 2007.–2013. gadam). Maksājumu apropriāciju (m.a.) 
kopējā summa ir EUR 132 738,713 miljoni, kas atbilst 1,01 % no NKI. 

Komisija uzskata, ka BP ir pilnībā ņemti vērā dalībvalstu centieni panākt fiskālo konsolidāciju 
un ar to saistītās grūtības. Ierosinātais apropriāciju vispārējā apjoma palielinājums ir nozīmīgs 
ieguldījums Eiropas ekonomikas atveseļošanā un izaugsmē, un tagad, kad visas lielākās 
programmas tiek īstenotas optimālā tempā, šāds pieaugums loģiski izriet no Savienības 
līgumsaistībām pildīt nenokārtotās pašreizējā un iepriekšējo gadu saistības, kuru apjoms 
turpina pieaugt. Maksājumu apropriāciju stabils palielinājums ir vajadzīgs arī tādēļ, lai 
izvairītos no nenokārtoto saistību turpmāka pieauguma.

Pastāvīgo pārstāvju komiteja š. g. 7. jūlijā pieņēma nostāju attiecībā uz 2012. gada budžeta 
projektu. Ir jānodrošina EUR 146 245,338 miljoni saistību apropriācijās un 
EUR 129 088,042 miljoni maksājumu apropriācijās. 

Šī nostāja balstās uz principu, ka ir jāievēro 2012. gada budžeta pamatnostādnes, kas ir 
noteiktas Padomes 2011. gada februārī pieņemtajos secinājumos, rīkojoties tā, lai, sagatavojot 
budžetu, ievērotu budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī pienācīgi ņemtu 
vērā dalībvalstu ekonomikas un budžeta ierobežojumus, nodrošinātu pienācīgu finansējumu 
daudzajām Eiropas Savienības prioritātēm un stingri uzraudzītu maksājumu apropriācijas 
visās daudzgadu finanšu shēmas izdevumu kategorijās un apakškategorijas.

Beidzoties rakstiskajai procedūrai, Padome 2011. gada 25. jūlijā pieņems nostāju attiecībā uz 
ES 2012. gada budžetu.

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas kompetencē esošie 
atsevišķie budžeti

Life +
Augsts prioritātes līmenis 2012. gada budžeta projektā ir noteikts sadaļai „Vide un klimata 
politika”, par ko var spriest arī pēc programmai LIFE+ paredzēto apropriāciju apjoma un 
attiecīgajām budžeta pozīcijām.

Komisija ierosina programmai LIFE+ paredzēto apropriāciju kopējo apjomu palielināt līdz 
EUR 354,755 miljoniem jeb par 4,3 % salīdzinājumā ar 2011. gada budžetu 
(EUR 340,2 miljoni). Tas ir saskaņā ar finanšu plānu.
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Šis palielinājums iecerēts, lai finansētu projektus visās politikas jomās, tostarp klimata jomā, 
lai atbalstītu Komisijas veiktos pasākumus par labu klimata politikai un likumdošanai un lai 
sniegtu palīdzību NVO, politikas atbalsta pasākumiem, kā arī lai apmierinātu stingrākās 
prasības pēc administratīvā atbalsta projektu atlasei, uzraudzībai un projektu rezultātu un 
novērtēšanas prasību izplatīšanai.
Attiecībā uz budžeta pozīciju 07 01 04 05 (administratīvais atbalsts klimata politikas jomā) ir 
pieprasīti lielāki līdzekļi, ņemot vērā jaunas vajadzības saistībā ar publikācijām (tostarp 
audiovizuālajiem materiāliem) klimata politikas jomā, kā arī lai finansētu Kopienas 
Neatkarīgo darījumu žurnāla un reģistru un citu īpaši svarīgu IT sistēmu (ozona slāni 
noārdošas vielas) uzturēšanu un darbības nodrošināšanu (saskaņā ar direktīvā noteiktajām 
izmaiņām).
Pastāvīgo pārstāvju komiteja ierosināja krasi samazināt saistību un maksājumu apropriācijas 
visās attiecīgajās budžeta pozīcijās.

Globāli vides jautājumi
Kopš 2007. gada ārējās darbības vides jomā sedz no ārējās darbības instrumentiem, ko finansē 
no 21. sadaļas „Attīstība” un it īpaši no tematiskās programmas „Vide un ilgtspējīga dabas 
resursu, tostarp enerģijas, pārvaldība” (BP 21 04. nodaļa) līdzekļiem; Tomēr ir jāpiezīmē, ka 
Komisija ierosina būtiski palielināt līdzekļus šajā budžeta pozīcijā (EUR 200,7 miljoni 
saistību apropriācijās un EUR 170,0 miljoni maksājumu apropriācijās). Ievērojot solījumu, 
kas tika dots saskaņā ar Kopenhāgenas vienošanos, summa EUR 50 miljonu apmērā ir 
atvēlēta, lai segtu izdevumus saistībā ar klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas un 
pielāgošanas darbībām jaunattīstības valstīs.

Padome ierosināja izdarīt samazinājumu šajā budžeta pozīcijā — par EUR 1,5 miljoniem 
saistību apropriācijās un EUR 30,5 miljoniem maksājumu apropriācijās.

Vienīgās apropriācijas, kas palikušas 7. sadaļā, ir paredzētas obligāto iemaksu veikšanai 
saistībā ar daudzpusējiem nolīgumiem vides jomā, kuru noslēgšanā piedalījusies arī Kopiena, 
piemēram, ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un Kioto Protokolu, 
Konvenciju par bioloģisko daudzveidību u. c. Ierosinātais budžeta piešķīrums 2012. gadā ir 
saglabāts 2011. gada līmenī — EUR 3,1 miljons. 
Ir jāpiebilst, ka Pastāvīgo pārstāvju komiteja ir arī samazinājusi ES starptautiskām iemaksām 
paredzētos līdzekļus.

Sabiedrības veselība
Apropriācijas sabiedrības veselības programmai ir palielinātas par EUR 1240 miljoniem 
saskaņā ar vispārējo piešķīrumu šai programmai 2008.–2013. gadā. Lai arī sabiedrības 
veselība ir galvenokārt dalībvalstu kompetencē un sabiedrības veselības programma būtībā 
netieši ietekmē ES iedzīvotāju veselību, ES ir būtiska nozīme, veicinot dalībvalstu rīcību un 
reformas, jo īpaši tādās jomās, kurās nepieciešama sadarbība ES līmenī un pastāv vajadzība 
īstenot, atjaunināt vai izstrādāt ES tiesību aktus. Darbības, ko veic sabiedrības veselības 
programmas ietvaros, papildina un padara lietderīgākas dalībvalstu darbības veselības 
uzlabošanas un slimību profilakses jomā.

Līdz 2010. gadam kampaņu „HELP — par dzīvi bez tabakas” finansēja, piešķirot līdzekļus no 
tabakas ražotājiem paredzētās palīdzības (5 % — kā noteikts Regulas 1782/2003 110. pantā), 
t. i., pārvietojot piešķīrumus no 2. izdevumu kategorijas „Lauksaimniecības izdevumi” 
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(EUR 16 miljoni gadā). Tā kā 2009. gadā pārstāja paredzēt subsīdijas tabakas ražotājiem, 
2010. gadā pēdējo reizi tika saņemti piešķīrumi no 2. izdevumu kategorijas. Kopš 2011. gada 
pretsmēķēšanas kampaņas finansē no sabiedrības veselības programmas līdzekļiem. Šai 
kampaņai 2012. gadā atvēlēti EUR 10 miljoni.

Pasākumi veterinārijas jomā
Budžeta projektā paredzēts EUR 17,050 miljonu samazinājums pasākumiem veterinārijas 
jomā, 2012. gadā tiem kopumā atvēlot EUR 333 miljonus. Šis samazinājums saistīts ar 
paredzamo vakcinēšanas un citu infekciozā katarālā drudža novēršanas pasākumu biežuma 
samazināšanu, kā arī ar ārkārtas fonda pasākumiem paredzētajiem piešķīrumiem, jo pastāv 
neskaidrības par šo pasākumu veikšanu, kas ir atkarīga no slimības uzliesmojumiem. 
Komisija apstiprināja, ka vajadzības gadījumā ārkārtas fondam tiks nodrošināti papildu 
piešķīrumi.

Ir panākta vienošanās par EUR 2 miljoniem palielināt finansējumu augu veselības 
pasākumiem, lai finansētu papildu pasākumus cīņai pret priežu nematodēm un divu vaboļu 
sugu un palmu sarkanā smecernieka uzraudzībai.
Ir panākta vienošanās par EUR 2 miljoniem palielināt līdzekļus jaunajiem pasākumiem 
dzīvnieku barības un pārtikas kontroles jomā, lai finansētu izmaiņas ES references 
laboratoriju darbībā un vēl vienas laboratorijas iespējamo izveidi bišu veselības aizsardzībai 
(Komisijas Regula Nr. 208/2011).

Pastāvīgo pārstāvju komiteja ir ierosinājusi veikt samazinājumu budžeta pozīcijās, kas 
saistītas ar pasākumiem veterinārijas jomā. 

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības
Nobalsots par 8 izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām, kuri ietilpst 2011. gada 
budžeta 7. sadaļā un kurus īsteno Vides ģenerāldirektorāts vai Klimata pārmaiņu 
ierobežošanas ģenerāldirektorāts. 
Komisija ierosina 2012. gada budžeta projektā vēl vienu gadu paredzēt līdzekļus 
sagatavošanas darbībai „Ar klimatu un pielāgošanos klimata pārmaiņām saistītu aspektu 
integrēšana visās politikas jomās (budžeta pozīcija 07 13 03). 

Decentralizētās aģentūras
Komisijas iesniegtajā 2012. gada budžeta projektā EUR 741,5 miljoni ir atvēlēti 
decentralizēto aģentūru administratīvajiem un darbības uzdevumiem. Tas veido 0,5 % no 
kopējā ES 2012. gada budžeta projekta. Decentralizēto aģentūru štatu sarakstos paredzētas 
4854 amata vietas (neieskaitot līgumdarbiniekus).
Pastāvīgo pārstāvju komitejai ir šāda nostāja:

– aģentūras, kuru darba temps ir optimāls — nekādu jaunu amata vietu, ja nepalielinās darba 
apjoms;

– aģentūras, kurām noteikti jauni uzdevumi — palielinājums ne vairāk kā par 1,5 % + 1/3 no 
pieprasītajām amata vietām + pieļaujamas pašfinansētas 
amata vietas;

- aģentūras, kas nesen uzsākušas darbu — palielinājums aprobežojas ar ¾ no 1. un 2. sadaļas 
+ 3/4 no pieprasītajām amata vietām.
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 Eiropas Vides aģentūra
Aģentūrai jāveic papildu uzdevumi saistībā ar uzraudzības un ziņošanas noteikumiem ES 
tiesību aktos vides (gaisa kvalitāte) un klimata pārmaiņu jomā, kā arī ar dažām dalībvalstu un 
Komisijas pieprasītajām papildu prasībām attiecībā uz klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopumu (piemēram, saistībā ar CO2 emisiju un automobiļiem). 
Tādēļ Komisija ir pieprasījusi par 2,82 % palielināt budžeta līdzekļus (ņemot vērā piešķirtos 
ieņēmumus, ko veido iepriekšējo divu gadu pārpalikums) un izveidot divas papildu amata 
vietas. 

 Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra 
Budžeta projektā aģentūrai 2012. gadā nav paredzēts nekāds finansējums.
Tomēr ir jāņem vērā jauni apsvērumi, kas izriet no tiesību aktiem biocīdu un bīstamu ķīmisko 
vielu eksporta un importa jomā (iepriekš norunāta piekrišana — PIC). Biocīdu gadījumā 
(07 03 60 01. un 07 03 60 02. budžeta pozīcija) ECHA uzdevumi, kuri ir saistīti ar biocīdiem 
produktiem un kurus noteikusi likumdevēja iestāde, ir ievērojami paplašināti kopš Komisijas 
sākotnējā priekšlikuma (COM(2009)267), un tos ir paredzēts atspoguļot Padomes kopējā 
nostājā. Šajā posmā 2012. gada budžeta projektā pieprasītās summas atspoguļo aplēses, kas 
iekļautas Komisijas 2009. gadā iesniegtajā sākotnējā tiesību akta finanšu pārskatā. Pēc 
Padomes kopējās nostājas pieņemšanas un atkarībā no to uzdevumu klāsta biocīdu jomā, kuri 
galu gala tiks uzticēti aģentūrai, Komisijai ir jāiesniedz paziņojums par kopējo nostāju, tam 
pievienojot pārskatītu tiesību akta finanšu pārskatu, lai vajadzības gadījumā atspoguļotu 
papildu pienākumus un sagaidāmos rezultātus kvantitatīvā izteiksmē. Tāpēc Komisijai 
ikgadējās budžeta procedūras gaitā vajadzētu attiecīgi pielāgot resursus, kas pieprasīti 
2012. gada budžetā saistībā ar ECHA darbiniekiem un ieguldījumu no ES budžeta. Bīstamu 
ķīmisko vielu eksporta un importa gadījumā Komisijas priekšlikums pārskatītai Regulai (EK) 
Nr. 689/2008 ir sagatavots ar mērķi pielāgot to tiesību aktiem par ķīmisko vielu klasifikāciju, 
marķēšanu un iepakošanu, un tas ļaus Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru iesaistīt tā dēvēto 
„iepriekšējas informētas piekrišanas” darbību īstenošanā. Sagaidāms, ka Komisija 
priekšlikumu iesniegs 2011. gada otrajā ceturksnī (07 03 70 01. un 07 03 70 02. budžeta 
pozīcija).

 Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
 Komisijas apstiprinātā ES subsīdija EUR 57,3 miljonu apmērā ir par EUR 1,4 miljoniem 
mazāka, nekā to pieprasījis ESPKC, bet tā atbilst Komisijas noteikumu piemērošanas kartībai. 
ESPKC nav pieprasījis palielināt darbinieku skaitu.

 Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
Komisija apstiprinājusi ES subsīdiju EUR 77,121 miljona apmērā (ieskaitot piešķirtos 
iepriekšējo gadu ieņēmumus). Tas atbilst vispārējam palielinājumam par 2 % salīdzinājumā ar 
2011. gadu, lai gan šī summa ir par EUR 0,37 miljoniem mazāka, nekā EFSA pieprasītā 
summa. EFSA nav pieprasījusi palielināt darbinieku skaitu.

 Eiropas Zāļu aģentūra
 Eiropas Zāļu aģentūra 2012. gada budžeta projektā kopumā pieprasīja EUR 238,4 miljonus, 
ieskaitot ieņēmumus no saņemtas maksas EUR 171,2 miljonu apmērā. Tātad Eiropas Zāļu 
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aģentūra pieprasīja ES ieguldījumu EUR 57,1 miljona apmērā, ieskaitot ieņēmumus no 
saņemtas maksas EUR 9,8 miljonu apmērā. EUR 17,8 miljoni no šīs summas ir paredzēti 
jaunajām vajadzībām farmakovigilances jomā. Ir jāparedz papildu amata vietas saistībā ar 
īstenošanas pasākumiem. Lai gan, ņemot vērā veicamo uzdevumu izmaiņas, šīs aplēses 
saistībā ar farmakovigilanci neatbilst Komisijas apstiprinātajam sākotnējam finanšu 
pārskatam, kurā paredzēti 23 papildu darbinieki. Bija arī paredzēts papildu izdevumus segt no 
saņemtas maksas. Minētā maksa vēl nebūs spēkā 2012. gada 1. jūlijā, tāpēc šos izdevumus 
nāksies segt ES. Komisija tomēr nolēma, ka Eiropas Zāļu aģentūras iemaksu 
farmakovigilances vajadzībām nav iespējams palielināt bez Komisijas pieņemta pārskatīta 
finanšu pārskata, kas jāapstiprina Parlamentam un Padomei. Pēc šā jaunā finanšu pārskata 
apstiprināšanas Komisija ierosinās izdarīt pielāgojumus 2012. gada budžetā. Tādēļ Komisijas 
pieņemtajā budžeta projektā Eiropas Zāļu aģentūras štatu sarakstā iekļautas 23 jaunas amata 
vietas, kā tas bija paredzēts sākotnējā finanšu pārskatā. 


