EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 14.1.2020.
COM(2020) 23 final
ANNEX

PIELIKUMS
[…]
Grozītajam priekšlikumam
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI,
ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas
Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un
finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās
drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu

LV

LV

PIELIKUMS
Komisijas priekšlikuma COM(2018) 375 I, II, V un VII pielikumu groza šādi:
I PIELIKUMS
1) virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Dimensijas un kodi, kas attiecas uz ERAF, ESF+, Kohēzijas fonda un TPF
intervences veidiem – 17. panta 5. punkts”;
2) aiz 1. tabulas virsraksta pievieno šādu zemsvītras piezīmi:
“* Attiecībā uz konkrēto mērķi “dot reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt sociālās,
ekonomiskās un vidiskās sekas, ko rada pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku”, kas tiek
atbalstīts ar TPF, var izmantot intervences jomas ar jebkuru politikas mērķi, ja vien tās
saskan ar Regulas (ES) [jaunā TPF regula] [4]. un [5]. pantu un atbilst attiecīgajam
taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajam plānam. Šim konkrētajam mērķim koeficients,
ko izmanto, lai aprēķinātu atbalstu klimata pārmaiņu iegrožošanas mērķiem, ir 100 %
visām izmantotajām intervences jomām.”

II PIELIKUMS
1)

pielikuma 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Politikas mērķu un attiecīgā gadījumā TPF konkrētā mērķa izvēle
Atsauce: KNR 8. panta a) punkts, AMIF, IDF, BMVI regulu 3. pants
1. tabula. Politikas mērķa (un TPF konkrētā mērķa) izvēle un pamatojums
Izvēlētais
mērķis

Programma

Politikas mērķa (vai TPF konkrētā
mērķa) izvēles pamatojums

Fonds

[3500 par katru mērķi]

”;
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2)

pielikuma 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Provizoriskais finanšu piešķīrums katram politikas mērķim un TPF konkrētajam mērķim
Atsauce: KNR 8. panta c) punkts.
4. tabula. Provizoriskais finanšu piešķīrums no ERAF, ESF+, TPF, KF un EJZF katram politikas
mērķim*
Politikas/TPF
konkrētais
mērķis

ERAF

ESF+

TPF

Kohēzijas
fonds

EJZF

Kopā

1. politikas
mērķis
2. politikas
mērķis
3. politikas
mērķis
4. politikas
mērķis
5. politikas
mērķis
TPF konkrētais
mērķis**
Tehniskā
palīdzība
Piešķīrums
2026.–
2027. gadam
Kopā
* Politikas mērķi un TPF konkrētais mērķis saskaņā ar KNR 4. panta 1. punktu. Attiecībā uz ERAF, ESF+, KF un TPF – 2021.–2025. gads;
attiecībā uz EJZF – 2021.–2027. gads.
** Šajā rindā iekļauj paredzēto ERAF un ESF+ papildu atbalstu, kas pārvietojams uz Taisnīgas pārkārtošanās fondu (TPF).”;
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3)

pielikuma 6. punktā 6. tabulu aizstāj ar šādu:

“6. tabula. Programmu saraksts ar provizoriskajiem finanšu piešķīrumiem*
Nosaukums [255]

Fonds

1. programma

ERAF

1. programma
1. programma

KF
ESF+

1. programma

TPF –
piešķīrums***

1. programma

TPF – ESF+
papildu
atbalsts, kas
pārvietojams
uz TPF
TPF – ERAF
papildu
atbalsts, kas
pārvietojams
uz TPF
ERAF, KF,
ESF+, TPF
EJZF
AMIF
IDF
BMVI
Visi fondi

1. programma

Kopā
2. programma
3. programma
4. programma
5. programma
Kopā

Reģiona kategorija

ES iemaksa

Valsts
ieguldījums**

Kopā

Vairāk attīstītais
Pārejas
Mazāk attīstītais
Tālākais un
mazapdzīvots
ziemeļos esošais
Vairāk attīstītais
Pārejas
Mazāk attīstītais
Tālākais un
mazapdzīvots
ziemeļos esošais
Vairāk attīstītais
Pārejas
Mazāk attīstītais
Vairāk attīstītais
Pārejas
Mazāk attīstītais
Vairāk attīstītais
Pārejas
Mazāk attīstītais

* Politikas mērķi un TPF konkrētais mērķis saskaņā ar KNR 4. panta 1. punktu. Attiecībā uz ERAF, ESF+, KF un TPF – 2021.–2025. gads;
attiecībā uz EJZF – 2021.–2027. gads.
** Saskaņā ar 106. panta 2. punktu par līdzfinansējuma likmju noteikšanu.
*** Paredzētais provizoriskais TPF piešķīrums – atsevišķi norādot sākotnējo TPF piešķīrumu un papildu ESF+ un ERAF atbalstu (ja jau
zināms) attiecīgās kategorijas reģioniem.”
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V PIELIKUMS
1)

Virsrakstu un 1. tabulu aizstāj ar šādu:

“Veidne programmām, ko atbalsta no ERAF (mērķis “Investīcijas
nodarbinātībai un izaugsmei”), ESF+, TPF, Kohēzijas fonda un EJZF – 16. panta
3. punkts
CCI
Nosaukums angļu valodā
Nosaukums valsts valodā(-ās)
Versija
Pirmais gads
Pēdējais gads
Atbalsttiesīgums no
Atbalsttiesīgums līdz
Komisijas lēmuma numurs
Komisijas lēmuma datums
Dalībvalsts grozošā lēmuma
numurs
Dalībvalsts grozošā lēmuma spēkā
stāšanās datums
Nebūtiski pārvietojumi (19. panta
5. punkts)
NUTS reģioni, uz kuriem attiecas
programma (neattiecas uz EJZF)
Attiecīgais fonds

[255 rakstzīmes*]
[255]
[4]
[4]

Jā/Nē

ERAF
Kohēzijas fonds
ESF+
TPF
EJZF
* Skaitļi kvadrātiekavās attiecas uz rakstzīmju skaitu.”;
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pielikuma 2. punktā 1. tabulu T aizstāj ar šādu:

2)
“
ID

Nosaukums [300]

TP

1

1. prioritāte

Nē

Aprēķina bāze

Fonds

Atbalstītā reģiona
kategorija

ERAF

Vairāk attīstītais

Izvēlētais
konkrētais
mērķis
1. KM

Pārejas

2

2. prioritāte

Nē

ESF+

Mazāk attīstītais

2. KM

Tālākais un
mazapdzīvots
ziemeļos esošais
Vairāk attīstītais

3. KM

Vairāk attīstītais

4. KM

Pārejas
Mazāk attīstītais

5. KM

6. KM
KM TPF

3

3. prioritāte

Nē

KF

Tālākais un
mazapdzīvots
ziemeļos esošais
Neattiecas

4

4. prioritāte

Nē

TPF*

Vairāk attīstītais
Pārejas
Mazāk attīstītais

5

Prioritāte – tehniskā
palīdzība

Jā

..

Prioritārais virziens –
jaunatnes nodarbinātība)
Prioritārais virziens – KVAI

Nē

ESF+

Nē

ESF+

Prioritārais virziens –
inovatīvas darbības
Prioritārais virziens –
materiālā nenodrošinātība

Nē

ESF+

8. KM

Nē

ESF+

9. KM

..
..

Neattiecas

* Te ietilpst TPF piešķīrums un papildu atbalsts, kas pārvietots no ERAF un ESF+. ”;
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3)

pielikuma 3.A punktā 15. tabulu aizstāj ar šādu:

“
Reģiona
kategorija
ERAF

ESF+

TPF*

1. politikas
sadaļa
(a)

2. politikas
sadaļa
(b)

3. politikas
sadaļa
(c)

4. politikas
sadaļa
(d)

5. politikas
sadaļa
(e)

Summa
(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

Vairāk
attīstītais
Mazāk
attīstītais
Pārejas
Tālākais un
mazapdzīvots
ziemeļos
esošais
Vairāk
attīstītais
Mazāk
attīstītais
Pārejas
Tālākais un
mazapdzīvots
ziemeļos
esošais
Vairāk
attīstītais
Mazāk
attīstītais
Pārejas

KF
EJZF
Kopā

* Sākotnējais TPF piešķīrums (nepārvietojot papildu resursus) 21. pantā noteiktajās robežās.”;
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4)

pielikuma 3.A punktā pievieno jaunu 18. tabulu:

“18. tabula. Sākotnējais TPF piešķīrums programmai1
Atsauce: 21.a pants
Sākotnējais TPF piešķīrums programmai* katrā reģiona kategorijā

Vairāk attīstītais

Pārejas

Mazāk attīstītais

Sākotnējais TPF piešķīrums programmā*
* Programma ar TPF piešķīrumu.
1

Ja “attiecīgais fonds” ir TPF (pamatdati par programmu, programmas veidnes 1. lpp.).”;

5)

pielikuma 3.A punktā aiz 18. tabulas pievieno jaunu atzīmējamu rūtiņu:

“ERAF un ESF+ resursu kā papildu atbalsta obligāts pārvietojums uz Taisnīgas
pārkārtošanās fondu2
Pārvietojums uz
TPF

attiecas uz iekšējiem pārvietojumiem programmā ar TPF piešķīrumu
(18.A tabula)
attiecas uz pārvietojumiem no citām programmām uz programmu ar JTF
piešķīrumu (18.B tabula)
neattiecas (t. i., programmai nav atbalsta no TPF)

2

Ja ar TPF atbalstīta programma saņem papildu atbalstu (sk. 21.a pantu) pašas programmas ietvaros un no citām
programmām, jāaizpilda gan 18.A, gan 18.B tabula.”;
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6)

pielikuma 3.A punktā pievieno jaunu 18.A tabulu:

“18.A tabula. ERAF un ESF+ resursu pārvietojums uz Taisnīgas pārkārtošanās fondu (TPF)
programmas ietvaros

TPF piešķīrums programmā* katrā reģiona kategorijā

Vairāk attīstītais
Pārvietojums programmas ietvaros* (papildu
atbalsts) katrā reģiona kategorijā

ERAF

Vairāk attīstītais
Pārejas
Mazāk attīstītais
Tālākais un mazapdzīvots
ziemeļos esošais

ESF+

Vairāk attīstītais
Pārejas
Mazāk attīstītais
Tālākais un mazapdzīvots
ziemeļos esošais

Kopā

Vairāk attīstītais
Pārejas
Mazāk attīstītais
Tālākais un mazapdzīvots
ziemeļos esošais

* Programma ar TPF piešķīrumu.”;
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Pārejas

Mazāk attīstītais

7)

pielikuma 3.A punktā pievieno jaunu 18.B tabulu:

“18.B tabula. ERAF un ESF+ resursu pārvietojums no citas(-ām) programmas(ām) uz Taisnīgas pārkārtošanās fondu (TPF) šīs programmas ietvaros

Papildu atbalsts TPF šajā programmā (CCI numurs)*
katrā reģiona kategorijā
Vairāk attīstītais
Pārvietojums(-i) no citas(-ām) programmas(ām)** katrā reģiona kategorijā
1. programma (CCI numurs)
ERAF

Vairāk attīstītais
Pārejas
Mazāk attīstītais
Tālākais un mazapdzīvots
ziemeļos esošais

ESF+

Vairāk attīstītais
Pārejas
Mazāk attīstītais
Tālākais un mazapdzīvots
ziemeļos esošais

2. programma (CCI numurs)
3. programma (CCI numurs)
Kopā ERDF

Vairāk attīstītais
Pārejas
Mazāk attīstītais
Tālākais un mazapdzīvots
ziemeļos esošais

Kopā ESF+

Vairāk attīstītais
Pārejas
Mazāk attīstītais
Tālākie

Kopā
* programma ar TPF piešķīrumu, kas saņem papildu atbalstu no ERAF un ESF+.

9

Pārejas

Mazāk attīstītais

** programma, kas sniedz papildu atbalstu no ERAF un ESF+ (avotprogramma).”

Pamatojums obligātajai pārvietošanai no ERAF un ESF+, balstoties uz plānoto intervenču
veidiem – 17. panta 3. punkta d) apakšpunkta viii) punkts
Teksta lauks [3000]

8)

pielikuma 3.1. punktā 10. tabulu aizstāj ar šādu:

“
10. tabula. Finanšu apropriācijas pa gadiem
Fonds
Reģiona
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
kategorija
ERAF*
Mazāk
attīstītais
Vairāk
attīstītais
Pārejas
Tālākais un
mazapdzīvots
ziemeļos
esošais
Kopā
ESF+*
Mazāk
attīstītais
Vairāk
attīstītais
Pārejas
Tālākais un
mazapdzīvots
ziemeļos
esošais
Kopā
TPF**
Mazāk
attīstītais
Vairāk
attīstītais
Pārejas
Kopā
Kohēzijas
Neattiecas
fonds
EJZF
Neattiecas
Kopā
* Summas pēc obligātās pārvietošanas, t. i., ja obligātais pārvietojums no ERAF un ESF+ ir no šīs programmas, pārvietotās summas ERAF
un ESF+ summās neiekļauj.
** Kā 18. tabulas rezultātu norāda kopējos TPF resursus (t. i., TPF piešķīrumu un papildu atbalstu, kas pārvietots no ERAF un ESF+). ”;

10

Kopā

9)

pielikuma 3.2. punktu aizstāj ar šādu:

“3.2. Kopējās finanšu apropriācijas pa fondiem un valsts līdzfinansējums*
Atsauce: 17. panta 3. punkta f) apakšpunkta ii) punkts, 17. panta 6. punkts
Mērķim “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”
11. tabula. Kopējās finanšu apropriācijas pa fondiem un valsts līdzfinansējums
Politikas/TPF
Prioritāte
ES atbalsta (kopējā vai
Fonds
Reģiona
mērķis
publiskā) aprēķina bāze
kategorija**

ES iemaksa

(a)
1. prioritāte

TP

ERAF

2. prioritāte

ESF+

3. prioritāte

TPF****

4. prioritāte
TP, KNR
29. pants

KF
ERAF vai
ESF+, vai
KF, vai TPF
ERAF vai
ESF+, vai
KF, vai TPF

TP, KNR
30. pants
Kopā ERDF

P/K

Mazāk attīstītais
Vairāk attīstītais
Pārejas
Īpašais piešķīrums
tālākajiem un
mazapdzīvotiem
ziemeļu reģioniem
Mazāk attīstītais
Vairāk attīstītais
Pārejas
Tālākais un
mazapdzīvots
ziemeļos esošais
Mazāk attīstītais
Vairāk attīstītais
Pārejas

Vairāk attīstītais
Pārejas
Mazāk attīstītais
Īpašais piešķīrums
tālākajiem un
mazapdzīvotiem
ziemeļu reģioniem

11

Valsts
ieguldījums

(b)=(c)+(d)

Valsts
ieguldījuma
orientējošs
sadalījums
publisk privātai
ais
s
(c)
(d)

Kopā

(e)=(a)+
(b)***

Līdzfinansējuma likme

(f)=(a)/(e)***

Kopā ESF+

Kopā TPF

Vairāk attīstītais
Pārejas
Mazāk attīstītais
Tālākais un
mazapdzīvots
ziemeļos esošais
Vairāk attīstītais
Pārejas
Mazāk attīstītais

Kopā KF
Neattiecas
Viss kopā
* Pirms vidusposma pārskatīšanas 2025. gadā attiecībā uz ERAF, ESF+, KF un TPF norāda tikai finanšu apropriācijas par 2021. līdz 2025. gadu.
** Attiecībā uz ERAF: mazāk attīstīti, pārejas, vairāk attīstīti reģioni un attiecīgā gadījumā īpašs piešķīrums tālākajiem reģioniem un mazapdzīvotiem ziemeļu reģioniem. Attiecībā uz ESF+: mazāk attīstītais, pārejas,
vairāk attīstītais reģions un attiecīgā gadījumā īpašs piešķīrums tālākajiem reģioniem un mazapdzīvotiem ziemeļu reģioniem. Attiecībā uz KF: neattiecas. Attiecībā uz tehnisko palīdzību reģiona kategoriju piemērošana
ir atkarīga no izraudzītā fonda.
*** Attiecīgā gadījumā visām reģiona kategorijām.
**** Kā 18. tabulas rezultātu norāda kopējos TPF resursus (t. i., TPF piešķīrumu un papildu atbalstu, kas pārvietots no ERAF un ESF+). ”
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10)

pielikuma 8. punktā 14. tabulu aizstāj ar šādu:

“
Norāde par KNR 88. un 89. panta
izmantošanu*
Attiecināmo izdevumu atlīdzināšana saskaņā ar
prioritāti, pamatojoties uz vienības izmaksām,
fiksētas summas maksājumiem un vienotām
likmēm atbilstoši KNR 88. pantam

Prioritātes
Nr.

Fonds

1. prioritāte

ERAF

Konkrētais mērķis (mērķis
“Nodarbinātībai un izaugsmei”)
vai atbalsta joma (EJZF)
1. KM
2. KM

2. prioritāte

ESF+

3. KM
4. KM

3. prioritāte

KF

5. KM
6. KM

Finansējuma, kas nav saistīts ar izmaksām,
izmantošana saskaņā ar KNR 89. pantu

4. prioritāte

TPF

KM TPF

1. prioritāte

ERAF

7. KM
8. KM

2. prioritāte

ESF+

9. KM
10. KM

3. prioritāte

KF

11. KM
12. KM

4. prioritāte
* Pilnīga informācija tiks sniegta saskaņā ar modeļiem, kas pievienoti KNR.”
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TPF

KM TPF

VII PIELIKUMS
1)

pielikuma 1. tabulu aizstāj ar šādu:

“
1.
2.
3.
4.
5.
Prioritātes finanšu apropriācija, pamatojoties uz programmu
Prioritāte

Konkrētais
mērķis

Fonds

Reģiona
kategorija

Pamats
Savienības
iemaksas
aprēķināšanai*
(Kopējā
iemaksa
vai
publiskā
iemaksa)

6.

Kopējās finanšu
apropriācijas
(EUR)

7.

Līdzfinansē
juma likme
(%)

8.
9.
10.
Datu apkopojums par programmas finanšu progresu
Darbību, kas
atlasītas
atbalstam,
kopējās
attiecināmās
izmaksas
(EUR)

Iemaksa no
fondiem
darbībās, kas
atlasītas
atbalstam
(EUR)

Kopējā
piešķīruma, kas
attiecas uz
atlasītajām
darbībām,
proporcija (%)
[7. aile/5. aile x
100]

11.

Tādu attiecināmo
izdevumu
kopsumma, kuri
radušies atbalsta
saņēmējiem un
kurus tie
samaksājuši
darbību īstenošanā

<type='S’
input='G'>

<type='S
’
input='G
'>

1. priorit
āte
2. priorit
āte
3. priorit
āte
4. priorit
āte
Kopā

1. KM

ERAF

2. KM

ESF+

3. KM

Kohēzija
s fonds
TPF*

Neattiecas

ERAF

Mazāk
attīstītais

KM TPF

<type='S’
input='G'>

<type='S’
input='G'>

<type='N’
input='G'>

<type='N' input='
G '>

<type='P’
input='G'>

Kopējā
piešķīruma
proporcija, uz
kuru attiecas
attiecināmie
izdevumi, kas
radušies atbalsta
saņēmējiem un
ko tie
samaksājuši
darbību
īstenošanā (%)

13.

Atlasīto
darbību skaits

[10. aile/5. aile x
100]
Aprēķins

Aprēķins

<type='S
’
input='G'
>

12.

<type='Cu'
input='M'>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input='M'>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input='M'>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>
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Kopā

ERAF

Pārejas

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Kopā

ERAF

Vairāk
attīstītais

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Kopā

ERAF

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Kopā

ESF+

Īpašais
piešķīrums
tālākajiem
reģioniem
vai
mazapdzīvo
tiem
ziemeļu
reģioniem
Mazāk
attīstītais

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Kopā

ESF+

Pārejas

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Kopā

ESF+

Vairāk
attīstītais

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Kopā

ESF+

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Kopā

Kohēzija
s fonds

Īpašais
piešķīrums
tālākajiem
vai
mazapdzīvo
tiem
ziemeļu
reģioniem
Neattiecas

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Kopā

TPF*

Mazāk
attīstītais

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Kopā

TPF*

Pārejas

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Kopā

TPF*

Vairāk
attīstītais

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>
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*Summas, ieskaitot papildu atbalstu, kas pārvietots attiecīgi no ERAF un ESF+.”;

2)

pielikuma 7. tabulu aizstāj ar šādu:

“
Fonds

Reģiona kategorija

Savienības iemaksa
[kārtējais kalendārais gads]

ERAF

Mazāk attīstītais
Pārejas
Vairāk attīstītais
Tālākais un mazapdzīvots
ziemeļos esošais*

ETS
ESF+

Mazāk attīstītais
Pārejas
Vairāk attīstītais

TPF**

Tālākais un mazapdzīvots
ziemeļos esošais*
Mazāk attīstītais
Pārejas
Vairāk attīstītais

janvāris–oktobris
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">

IDF
BMVI
* Te tikai jānorāda īpašais piešķīrums tālākajiem reģioniem / mazapdzīvotiem ziemeļu reģioniem.
** Summas, ieskaitot papildu finansējumu, kas pārvietots attiecīgi no ERAF un ESF+”
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novembris–decembris
<type="Cu" input="M">

[nākamais kalendārais
gads]
janvāris–decembris
<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

