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EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 29. aprīlī,
lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/..., ar ko groza Regulu
(ES) Nr. 1304/2013 attiecībā uz Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstītajām
darbības programmām izmaksāt papildu sākotnējo priekšfinansējuma summu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 164. pantu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,
pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru2,

1
2

2015. gada 18. marta atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa nostāja.
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tā kā:
(1)

Ņemot vērā pastāvīgi augsto jauniešu bezdarba līmeni Savienībā, tika izveidota
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (JNI) to jauniešu atbalstam, kuri nav nodarbināti,
nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā visvairāk skartajos reģionos. Lai nodrošinātu ātru
rīcību jauniešu bezdarba novēršanā, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES)
Nr. 1303/20131 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1304/20132 ir
paredzēti noteikumi, kas ļauj ātrāk izmantot JNI piešķirtos līdzekļus, tostarp inter alia
apgūt visus līdzekļus pirmo divu plānošanas perioda gadu laikā, pieņemt JNI
paredzētās darbības programmas pirms partnerattiecību nolīguma, kā minēts Regulā
(ES) Nr.1303/2013, iesniegšanas Komisijai un noteikt to izdevumu atbilstību, kas
radušies saistībā ar JNI darbībām, sākot no 2013. gada 1. septembra.

(2)

Budžeta ierobežojumi, ar kuriem saskaras dalībvalstis, un nepietiekams pieejamais
finansējums plānošanas perioda sākumposmā ir ievērojami aizkavējuši JNI īstenošanu.
Ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013 noteica izmaksājamo sākotnējā priekšfinansējuma
summu, lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm ir līdzekļi atbalsta saņēmēju atbalstam jau no
paša darbības programmu īstenošanas sākuma. Tomēr saistībā ar Jaunatnes
nodarbinātības iniciatīvu minētās summas uzskata par nepietiekamām, lai nodrošinātu
darbību īstenošanai vajadzīgos maksājumus atbalsta saņēmējiem.

1

2

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013,
ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu
un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, OV L 347,
20.12.2013., 320. lpp.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1304/2013
par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006, OV L
347, 20.12.2013., 470. lpp.
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(3)

Lai novērstu budžeta ierobežojumus, ar kuriem saskaras dalībvalstis plānošanas
perioda sākumposmā, un, ņemot vērā steidzamo vajadzību risināt jauniešu bezdarba
problēmu un JNI īpatnības, būtu jāparedz noteikumi, kas papildina Regulu (ES)
Nr. 1303/2013, lai palielinātu tā sākotnējā priekšfinansējuma apmēru, ko izmaksā JNI
atbalstītajām darbības programmām 2015. gadā. Lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm ir
pietiekami līdzekļi, lai veiktu maksājumus atbalsta saņēmējiem, kuri ir atbildīgi par
darbību īstenošanu jauniešu bezdarba novēršanai, darbības programmām, ko atbalsta
JNI, 2015. gadā būtu jāizmaksā papildu sākotnējais priekšfinansējums no īpašā
piešķīruma JNI, lai papildinātu priekšfinansējumu, kas izmaksāts saskaņā ar Regulu
(ES) Nr. 1303/2013.

(4)

Lai nodrošinātu, ka papildu sākotnējā priekšfinansējuma summu izmanto ar mērķi
nekavējoties īstenot JNI, minētā summa būtu jāatmaksā Komisijai, ja Savienības
ieguldījums no JNI nav pietiekams starpposma maksājumu pieteikumos, ko iesniedz
Komisijai 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
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(5)

Lai būtu iespējams nekavējoties piemērot šajā regulā paredzētos pasākumus, šai
regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.

(6)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 1304/2013 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.
1. pants
Regulā (ES) Nr. 1304/2013 iekļauj šādu pantu:
"22.a pants
Papildu sākotnējā priekšfinansējuma summas izmaksa JNI atbalstītajām darbības
programmām
1.

Papildus sākotnējā priekšfinansējuma summai, kas samaksāta saskaņā ar Regulas
(ES) Nr. 1303/2013 134. panta 1. punkta b) apakšpunktu, papildu sākotnējā
priekšfinansējuma summu no īpašā piešķīruma JNI izmaksā visām JNI atbalstītajām
darbības programmām 2015. gadā neatkarīgi no plānošanas pasākumu veida saskaņā
ar šīs Regulas 18. pantu, lai sākotnējo priekšfinansējumu no īpašā piešķīruma JNI
palielinātu līdz 30 % ("papildu sākotnējā priekšfinansējuma summa").

2.

Lai aprēķinātu papildu sākotnējā priekšfinansējuma summu, atskaita summas, ko no
JNI paredzētā īpašā piešķīruma izmaksā darbības programmām saskaņā ar Regulas
(ES) Nr. 1303/2013 134. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
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3.

Ja līdz ... * dalībvalsts neiesniedz starpposma maksājuma pieteikumus, kuros
Savienības ieguldījums no JNI ir vismaz 50 % no papildu sākotnējā
priekšfinansējuma summas, minētā dalībvalsts atmaksā Komisijai visu papildu
sākotnējā priekšfinansējuma summu, kas samaksāta saskaņā ar 1. punktu. Šāds
atmaksājums neietekmē ieguldījumu no JNI paredzētā īpašā piešķīruma attiecīgajai
darbības programmai."
2. pants

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

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

priekšsēdētājs

*

OV: lūdzu, ievietojiet datumu: 12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
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