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7.12.2018 A8-0397/81 

Grozījums Nr.  81 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Regulas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Tīrās enerģijas tiesību aktu 

ietekmes novērtējumos lēsts, ka, lai 

sasniegtu Savienības 2030. gada 

enerģētikas mērķrādītājus, 2021.–

2030. gadā ik gadu būs vajadzīgas papildu 

investīcijas 177 miljardu euro apmērā. 

Lielākā investīciju nepietiekamība 

konstatēta ēku dekarbonizācijas jomā 

(investīcijās energoefektivitātē un maza 

mēroga atjaunojamo energoresursu 

risinājumos), kur kapitāls jānovirza ļoti 

izkliedētiem projektiem. Viens no 

apakšprogrammas “Pāreja uz tīru enerģiju” 

mērķiem ir veidot projektu izstrādes un 

sakopošanas spēju, tā palīdzot arī apgūt 

Eiropas strukturālo un investīciju fondu 

līdzekļus un veicināt investīcijas tīrā 

enerģijā arī ar InvestEU finanšu 

instrumentiem. 

(9) Tīrās enerģijas tiesību aktu 

ietekmes novērtējumos lēsts, ka, lai 

sasniegtu Savienības 2030. gada 

enerģētikas mērķrādītājus, 2021.–

2030. gadā ik gadu būs vajadzīgas papildu 

investīcijas 177 miljardu euro apmērā. 

Lielākā investīciju nepietiekamība 

konstatēta ēku dekarbonizācijas jomā 

(investīcijās energoefektivitātē un maza 

mēroga atjaunojamo energoresursu 

risinājumos), kur kapitāls jānovirza ļoti 

izkliedētiem projektiem. Viens no 

apakšprogrammas “Pāreja uz tīru enerģiju” 

mērķiem ir veidot projektu izstrādes un 

sakopošanas spēju, tostarp ar atbalstu 

atjaunojamo energoresursu kopienām, tā 

palīdzot arī apgūt Eiropas strukturālo un 

investīciju fondu līdzekļus un veicināt 

investīcijas atjaunojamā enerģijā un 

energoefektivitātē arī ar InvestEU finanšu 

instrumentiem. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/82 

Grozījums Nr.  82 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Regulas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a) Kopējai lauksaimniecības politikai 

ir izšķirīga loma Savienības klimata un 

biodaudzveidības mērķu izpildē. Lai gan 

vairākkārt izskanējuši aicinājumi no 

Eiropas Parlamenta un ieinteresētajām 

personām, tostarp ar REFIT platformas 

starpniecību, Eiropas Komisija līdz šim 

nav veikusi KLP atbilstības pārbaudi. 

Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas 

atbilstības pārbaudē, no vienas puses, 

uzsvērta satraucošā ar lauksaimniecību 

saistītā sugu un dzīvotņu izzušana un, no 

otras puses, vajadzība uzlabot KLP 

saskaņotību ar attiecīgajiem Savienības 

dabas un biodaudzveidības mērķiem. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/83 

Grozījums Nr.  83 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Ņemot vērā, cik svarīgi ir cīnīties 

pret klimata pārmaiņām atbilstoši 

Savienības pienākumam īstenot Parīzes 

nolīgumu un sasniegt Apvienoto Nāciju 

Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, Programma palīdzēs klimata 

pasākumus pilnīgāk integrēt citās politikas 

jomās un panākt vispārējo mērķrādītāju, ka 

vismaz 25 % ES budžeta izdevumu dotu 

ieguldījumu klimatisko mērķu sasniegšanā. 

Paredzams, ka Programmas pasākumu 

ieguldījums klimatisko mērķu sasniegšanā 

būs 61 % no Programmas kopējā līdzekļu 

apjoma. Relevantās darbības tiks apzinātas 

Programmas sagatavošanā un īstenošanā 

un vēlreiz novērtētas relevanto izvērtēšanas 

un caurskatīšanas procesu kontekstā. 

(24) Ņemot vērā, cik svarīgi ir cīnīties 

pret klimata pārmaiņām atbilstoši 

Savienības pienākumam īstenot Parīzes 

nolīgumu un sasniegt Apvienoto Nāciju 

Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, Programma palīdzēs klimata 

pasākumus pilnīgāk integrēt citās politikas 

jomās un panākt vispārējo mērķrādītāju, ka 

vismaz 50 % ES budžeta izdevumu dotu 

ieguldījumu klimatisko mērķu sasniegšanā. 

Paredzams, ka Programmas pasākumu 

ieguldījums klimatisko mērķu sasniegšanā 

būs vismaz 61 % no Programmas kopējā 

līdzekļu apjoma. Relevantās darbības tiks 

apzinātas Programmas sagatavošanā un 

īstenošanā un vēlreiz novērtētas relevanto 

izvērtēšanas un caurskatīšanas procesu 

kontekstā. 

Or. en 



 

AM\1171707LV.docx  PE631.575v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.12.2018 A8-0397/84 

Grozījums Nr.  84 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Finansējums Programmas 

īstenošanai 2021.–2027. gada periodā ir 

5 450 000 000 EUR faktiskajās cenās. 

1. Finansējums Programmas 

īstenošanai 2021.–2027. gada periodā ir 

vismaz 1 % no kopējā Savienības budžeta 

šajā periodā, taču ne mazāk kā 6 442 000 

000 EUR 2018. gada cenās (7 272 000 000 

EUR faktiskajās cenās). 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/85 

Grozījums Nr.  85 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Saskaņotība starp Programmu un citām 

Savienības programmām inter alia 

jānodrošina, attiecīgos Savienības dabas 

un biodaudzveidības aizsardzības mērķus 

integrējot visās Savienības programmās. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/86 

Grozījums Nr.  86 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Vismaz 81 % no 5. pantā 

minētajiem finanšu līdzekļiem piešķir 

projektiem, kurus atbalsta ar dotācijām 

vai — attiecīgā gadījumā — ar finanšu 

instrumentiem. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/87 

Grozījums Nr.  87 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ar darbības dotācijām atbalsta tādu 

bezpeļņas tiesību subjektu darbību, kas 

iesaistīti Savienības tiesību aktu un 

rīcībpolitiku izstrādē, īstenošanā un 

izpildes panākšanā un kas galvenokārt 

nodarbojas ar vides vai klimata 

pasākumiem, arī pāreju uz tīru enerģiju. 

5. Ar darbības dotācijām atbalsta tādu 

bezpeļņas tiesību subjektu darbību, kas 

iesaistīti Savienības tiesību aktu un 

rīcībpolitiku izstrādē, īstenošanā un 

izpildes panākšanā un kas galvenokārt 

nodarbojas ar vides vai klimata 

pasākumiem, arī pāreju uz tīru enerģiju. 

Neskarot 17. pantu, maksimālā 

Savienības līdzfinansējuma daļa darbības 

dotācijām ir 70 % no attaisnojamām 

izmaksām. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/88 

Grozījums Nr.  88 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. daļa – a punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) Programmas finansētie projekti 

izvairās apdraudēt Programmas vides, 

klimata vai relevanto tīras enerģijas mērķu 

sasniegšanu un, ja iespējams, veicina zaļā 

publiskā iepirkuma izmantošanu; 

(a) Programmas finansētie projekti 

atbilst ilgtspējas un biodaudzveidības 

saglabāšanas mērķim, lai neapdraudētu 
Programmas vides, klimata vai relevanto 

tīras enerģijas mērķu sasniegšanu, un, ja 

iespējams, veicina zaļā publiskā iepirkuma 

izmantošanu; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/89 

Grozījums Nr.  89 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. daļa – b punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) priekšroka dodama projektiem, kas 

sniedz blakusieguvumus un veicina 

sinerģijas starp 4. pantā minētajām 

apakšprogrammām. 

(b) priekšroka dodama projektiem, kas 

sniedz blakusieguvumus un veicina 

sinerģijas starp 4. pantā minētajām 

apakšprogrammām. tas jo īpaši attiecas uz 

klimata pasākumu projektiem, kas sekmē 

ar dabu saistītus risinājumus; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0397/90 

Grozījums Nr.  90 

Benedek Jávor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija regulāri uzrauga klimata 

un biodaudzveidības mērķu integrēšanu un 

par to ziņo, arī par izdevumu apmēru. Šīs 

regulas ieguldījumam budžeta mēroga 

mērķrādītājā — panākt, ka 25 % izdevumu 

dod ieguldījumu klimatisko mērķu 

sasniegšanā, — seko ar Savienības 

klimatisko marķieru sistēmu. Ar 

biodaudzveidību saistītajiem izdevumiem 

seko, izmantojot īpašu marķieru kopu. Ar 

minētajām izsekošanas metodēm kvantificē 

saistību apropriācijas, kuras, kā gaidāms, 

2021.–2027. gada daudzgadu finanšu 

shēmā dos ieguldījumu attiecīgi klimata un 

biodaudzveidības mērķu sasniegšanā, 

attiecīgajā dezagregācijas līmenī. 

Izdevumus ik gadu uzrāda budžeta 

programmas deklarācijā. Par Programmas 

ieguldījumu Savienības klimata un 

biodaudzveidības mērķu sasniegšanā 

regulāri ziņo izvērtējumu un gada ziņojuma 

kontekstā. 

4. Komisija regulāri uzrauga klimata 

un biodaudzveidības mērķu integrēšanu un 

par to ziņo, arī par izdevumu apmēru. Šīs 

regulas ieguldījumam budžeta mēroga 

mērķrādītājā — panākt, ka vismaz 50% 

izdevumu dod ieguldījumu klimatisko 

mērķu sasniegšanā, — seko ar Savienības 

klimatisko marķieru sistēmu. Ar 

biodaudzveidību saistītajiem izdevumiem 

seko, izmantojot īpašu marķieru kopu. Ar 

minētajām izsekošanas metodēm, tās 

izmantojot gan ex ante, gan ex post 

novērtēšanā un apvienojumā ar lejupējām 

un augšupējām pieejām, kvantificē 

saistību apropriācijas, kuras, kā gaidāms, 

2021.–2027. gada daudzgadu finanšu 

shēmā dos ieguldījumu attiecīgi klimata un 

biodaudzveidības mērķu sasniegšanā, 

attiecīgajā dezagregācijas līmenī. 

Izdevumus ik gadu uzrāda budžeta 

programmas deklarācijā. Par Programmas 

ieguldījumu Savienības klimata un 

biodaudzveidības mērķu sasniegšanā 

regulāri ziņo izvērtējumu un gada ziņojuma 

kontekstā. 

Or. en 

 

 


