
 

AM\1160530LV.docx  PE626.777v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
 

2018/0209(COD) 

5.9.2018 

GROZĪJUMI Nr. 
32 - 112 

Atzinuma projekts 

John Stuart Agnew 

(PE623.976v01-00) 

Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide 

Regulas priekšlikums 

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

  



 

PE626.777v01-00 2/47 AM\1160530LV.docx 

LV 

AM_Com_LegOpinion 

  



 

AM\1160530LV.docx 3/47 PE626.777v01-00 

 LV 

Grozījums Nr.  32 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Savienības vides, klimata un 

relevantā tīras enerģijas rīcībpolitika un 

tiesību akti ir ievērojami uzlabojuši vides 

stāvokli. Tomēr joprojām pastāv nozīmīgas 

vidiskas un klimatiskas problēmas, kas, ja 

tās netiks atrisinātas, radīs būtiskas 

negatīvas sekas Savienībai un tās 

iedzīvotāju labklājībai. 

(1) Neraugoties uz Savienības 

rīcībpolitiku un tiesību aktiem šajā jomā, 

joprojām pastāv nozīmīgas vidiskas un 

klimatiskas problēmas, kas, ja tās netiks 

atrisinātas, radīs būtiskas negatīvas sekas 

Savienībai un tās iedzīvotāju labklājībai. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  33 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Savienības vides, klimata un 

relevantā tīras enerģijas rīcībpolitika un 

tiesību akti ir ievērojami uzlabojuši vides 

stāvokli. Tomēr joprojām pastāv nozīmīgas 

vidiskas un klimatiskas problēmas, kas, ja 

tās netiks atrisinātas, radīs būtiskas 

negatīvas sekas Savienībai un tās 

iedzīvotāju labklājībai. 

(1) Savienības vides, klimata un 

relevantā tīras enerģijas rīcībpolitika un 

tiesību akti ir ievērojami uzlabojuši vides 

stāvokli. Vides stāvokli turklāt uzlabo arī 

vides pasākumu integrēšana citās, 

piemēram, lauksaimniecības un 

enerģētikas, rīcībpolitikās. Tomēr 

joprojām pastāv nozīmīgas vidiskas un 

klimatiskas problēmas, kas, ja tās netiks 

atrisinātas, radīs būtiskas negatīvas sekas 

Savienībai un tās iedzīvotāju labklājībai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  34 

Daniel Buda 

 

Regulas priekšlikums 
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3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Tiecoties sasniegt Savienības 

mērķus un mērķrādītājus, kas nosprausti 

vides, klimata un saistītajos tīras enerģijas 

tiesību aktos, rīcībpolitikās, plānos un 

starptautiskos saistību instrumentos, 

Programmai vajadzētu palīdzēt pāriet uz 

tīru, energoefektīvu un klimatnoturīgu 

mazoglekļa aprites ekonomiku, kas 

palīdzētu aizsargāt vidi un uzlabot vides 

kvalitāti un apturēt biodaudzveidības 

zaudēšanu un biodaudzveidību atjaunot — 

vai nu ar tiešiem pasākumiem, vai palīdzot 

šos mērķus integrēt citās rīcībpolitikās. 

(3) Tiecoties sasniegt Savienības 

mērķus un mērķrādītājus, kas nosprausti 

vides, klimata un saistītajos tīras enerģijas 

tiesību aktos, rīcībpolitikās, plānos un 

starptautiskos saistību instrumentos, 

Programmai vajadzētu palīdzēt pāriet uz 

tīru, energoefektīvu, tehnoloģiskā ziņā 

progresīvu un klimatnoturīgu mazoglekļa 

aprites ekonomiku, kas palīdzētu aizsargāt 

vidi un uzlabot vides kvalitāti un apturēt 

biodaudzveidības zaudēšanu un 

biodaudzveidību atjaunot — vai nu ar 

tiešiem pasākumiem, vai palīdzot šos 

mērķus integrēt citās rīcībpolitikās. 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  35 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Tiecoties sasniegt Savienības 

mērķus un mērķrādītājus, kas nosprausti 

vides, klimata un saistītajos tīras enerģijas 

tiesību aktos, rīcībpolitikās, plānos un 

starptautiskos saistību instrumentos, 
Programmai vajadzētu palīdzēt pāriet uz 

tīru, energoefektīvu un klimatnoturīgu 

mazoglekļa aprites ekonomiku, kas 

palīdzētu aizsargāt vidi un uzlabot vides 

kvalitāti un apturēt biodaudzveidības 

zaudēšanu un biodaudzveidību atjaunot — 

vai nu ar tiešiem pasākumiem, vai palīdzot 

šos mērķus integrēt citās rīcībpolitikās. 

(3) Tiecoties sasniegt Savienības 

mērķus un mērķrādītājus, kas nosprausti 

vides, klimata un saistītajos tīras enerģijas 

tiesību aktos, ir jāievēro rīcībpolitikas, 

plāni un starptautiskās saistības. 
Programmai vajadzētu palīdzēt pāriet uz 

tīru, energoefektīvu un klimatnoturīgu 

mazoglekļa aprites ekonomiku, kas 

palīdzētu aizsargāt vidi un uzlabot vides 

kvalitāti un apturēt biodaudzveidības 

zaudēšanu un biodaudzveidību atjaunot — 

vai nu ar tiešiem pasākumiem, vai palīdzot 

šos mērķus integrēt citās rīcībpolitikās. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  36 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Programmai vajadzētu dot 

ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā un palīdzēt 

sasniegt mērķus un mērķrādītājus, kas 

izvirzīti Savienības vides, klimata un 

relevantajos tīras enerģijas tiesību aktos, 

stratēģijās, plānos un starptautiskajos 

saistību instrumentos, it īpaši ANO 

Ilgtspējīgas attīstības programmā 

2030. gadam8, Konvencijā par bioloģisko 

daudzveidību9 un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Vispārējās konvencijas par 

klimata pārmaiņām ietvaros pieņemtajā 

Parīzes nolīgumā10 (“Parīzes klimata 

nolīgums”). 

(5) Programmai vajadzētu dot 

ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā un palīdzēt 

sasniegt mērķus un mērķrādītājus, kas 

izvirzīti Savienības vides, klimata un 

relevantajos tīras enerģijas tiesību aktos, 

stratēģijās, plānos un starptautiskajos 

saistību instrumentos, it īpaši un 

galvenokārt ANO Ilgtspējīgas attīstības 

programmā 2030. gadam8, Konvencijā par 

bioloģisko daudzveidību9 un Apvienoto 

Nāciju Organizācijas Vispārējās 

konvencijas par klimata pārmaiņām 

ietvaros pieņemtajā Parīzes nolīgumā10 

("Parīzes klimata nolīgums"). 

_________________ _________________ 

8 Programma 2030. gadam, ANO ĢA 

2015. gada 25. septembra rezolūcija. 

8 Programma 2030. gadam, ANO ĢA 

2015. gada 25. septembra rezolūcija. 

9 93/626/EEK: Padomes 1993. gada 

25. oktobra Lēmums, kas attiecas uz 

Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 

noslēgšanu (OV L 309, 13.12.1993., 

1. lpp.). 

9 93/626/EEK: Padomes 1993. gada 

25. oktobra Lēmums, kas attiecas uz 

Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 

noslēgšanu (OV L 309, 13.12.1993., 

1. lpp.). 

10 OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp. 10 OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  37 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Lai sasniegtu visaptverošos mērķus, 

ir sevišķi svarīgi īstenot Aprites 

ekonomikas paketi11, klimata un 

enerģētikas politikas satvaru 

(6) Lai sasniegtu visaptverošos mērķus, 

ir sevišķi svarīgi īstenot Aprites 

ekonomikas paketi11, klimata un 

enerģētikas politikas satvaru 
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2030. gadam12
, 

13
, 

14, Savienības dabas 

tiesību aktus15, kā arī saistītās 

rīcībpolitikas16
, 

17
, 

18
, 

19
, 

20. 

2030. gadam12
, 

13
, 

14, Savienības dabas 

tiesību aktus15, kā arī saistītās 

rīcībpolitikas16
, 

17
, 

18
, 

19
, 

20, tostarp 

bioekonomikas stratēģiju20a. 

_________________ _________________ 

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015. 

12 “Klimata un enerģētikas politikas satvars 

2030. gadam”, COM(2014) 15, 22.1.2014. 

12 "Klimata un enerģētikas politikas satvars 

2030. gadam", COM(2014) 15, 22.1.2014. 

13 “Pielāgošanās klimata pārmaiņām: ES 

stratēģija”, COM(2013) 216, 16.4.2013. 

13 "Pielāgošanās klimata pārmaiņām: ES 

stratēģija", COM(2013) 216, 16.4.2013. 

14 Pakete “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā”, 

COM(2016) 860, 30.11.2016. 

14 Pakete "Tīru enerģiju ikvienam Eiropā", 

COM(2016) 860, 30.11.2016. 

15 “Rīcības plāns dabai, cilvēkam un 

ekonomikai”, COM(2017) 198, 27.4.2017. 

15 "Rīcības plāns dabai, cilvēkam un 

ekonomikai", COM(2017) 198, 27.4.2017. 

16 Programma “Tīru gaisu Eiropā”, 

COM(2013) 918. 

16 Programma "Tīru gaisu Eiropā", 

COM(2013) 918. 

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2000. gada 23. oktobra 

Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 

sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 

politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 

1. lpp.). 

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2000. gada 23. oktobra 

Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido 

sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 

politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 

1. lpp.). 

18 Tematiskā stratēģija augsnes 

aizsardzībai, COM(2006) 231. 

18 Tematiskā stratēģija augsnes 

aizsardzībai, COM(2006) 231. 

19 Mazemisiju mobilitātes stratēģija, 

COM(2016) 0501 final. 

19 Mazemisiju mobilitātes stratēģija, 

COM(2016) 0501 final. 

20 Rīcības plāns par alternatīvo degvielu 

infrastruktūru saskaņā ar 

Direktīvas 2014/94/ES 10. panta 6. punktu, 

8.11.2017. 

20 Rīcības plāns par alternatīvo degvielu 

infrastruktūru saskaņā ar 

Direktīvas 2014/94/ES 10. panta 6. punktu, 

8.11.2017. 

 20a Inovācijas ilgtspējīgai izaugsmei: 

Eiropas bioekonomika, COM(2012)0060 

final, 13.2.2012. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  38 

Daniel Buda 

 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Lai izpildītu saistības, ko Savienība 

uzņēmusies saskaņā ar Parīzes klimata 

nolīgumu, Savienībai jākļūst par 

energoefektīvu un klimatnoturīgu 

mazoglekļa sabiedrību. Lai to panāktu, ir 

jāveic darbības, kas palīdzēs īstenot 

klimata un enerģētikas politikas satvaru 

2030. gadam, dalībvalstu integrētos 

nacionālos enerģētikas un klimata plānus, 

kā arī sagatavoties Savienības gadsimta 

vidus un ilgtermiņa klimata un enerģētikas 

stratēģijai, īpaši pievēršoties nozarēm, kas 

pašlaik rada vislielākās CO2 emisijas un 

piesārņojumu. Programmā būtu jāietver arī 

pasākumi, kas palīdzēs īstenot Savienības 

klimatadaptācijas rīcībpolitiku, lai 

mazinātu neaizsargātību pret negatīvajām 

klimata pārmaiņu sekām. 

(7) Lai izpildītu saistības, ko Savienība 

uzņēmusies saskaņā ar Parīzes klimata 

nolīgumu, Savienībai jākļūst par 

energoefektīvu un klimatnoturīgu 

mazoglekļa sabiedrību. Lai to panāktu, ir 

jāveic darbības, kas palīdzēs īstenot 

klimata un enerģētikas politikas satvaru 

2030. gadam, dalībvalstu integrētos 

nacionālos enerģētikas un klimata plānus, 

kā arī sagatavoties Savienības gadsimta 

vidus un ilgtermiņa klimata un enerģētikas 

stratēģijai, īpaši pievēršoties nozarēm, kas 

pašlaik rada vislielākās CO2 emisijas un 

piesārņojumu. Programmā būtu jāietver arī 

pasākumi, kas palīdzēs īstenot Savienības 

klimatadaptācijas rīcībpolitiku, lai 

mazinātu neaizsargātību pret negatīvajām 

klimata pārmaiņu sekām un paredzētu un 

novērstu to izraisītās katastrofas. 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  39 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Lai izpildītu saistības, ko Savienība 

uzņēmusies saskaņā ar Parīzes klimata 

nolīgumu, Savienībai jākļūst par 

energoefektīvu un klimatnoturīgu 

mazoglekļa sabiedrību. Lai to panāktu, ir 

jāveic darbības, kas palīdzēs īstenot 

klimata un enerģētikas politikas satvaru 

2030. gadam, dalībvalstu integrētos 

nacionālos enerģētikas un klimata plānus, 

kā arī sagatavoties Savienības gadsimta 

vidus un ilgtermiņa klimata un enerģētikas 

stratēģijai, īpaši pievēršoties nozarēm, kas 

pašlaik rada vislielākās CO2 emisijas un 

piesārņojumu. Programmā būtu jāietver arī 

pasākumi, kas palīdzēs īstenot Savienības 

(7) Lai izpildītu saistības, ko Savienība 

uzņēmusies saskaņā ar Parīzes klimata 

nolīgumu, kas ir jāievēro, Savienībai 

jākļūst par energoefektīvu un 

klimatnoturīgu mazoglekļa sabiedrību. Lai 

to panāktu, ir jāveic darbības, kas palīdzēs 

īstenot klimata un enerģētikas politikas 

satvaru 2030. gadam, dalībvalstu integrētos 

nacionālos enerģētikas un klimata plānus, 

kā arī sagatavoties Savienības gadsimta 

vidus un ilgtermiņa klimata un enerģētikas 

stratēģijai, īpaši pievēršoties nozarēm, kas 

pašlaik rada vislielākās CO2 emisijas un 

piesārņojumu. Programmā būtu jāietver arī 

pasākumi, kas palīdzēs īstenot Savienības 
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klimatadaptācijas rīcībpolitiku, lai 

mazinātu neaizsargātību pret negatīvajām 

klimata pārmaiņu sekām. 

klimatadaptācijas rīcībpolitiku, lai 

mazinātu neaizsargātību pret negatīvajām 

klimata pārmaiņu sekām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  40 

Nicola Caputo 

 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Pāreja uz tīru enerģiju dod būtisku 

ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā 

un līdztekus dod arī vidiskus 

blakusieguvumus. Programmas 

“Apvārsnis 2020” satvarā līdz 2020. gadam 

finansētās spēju veidošanas darbības, kas 

atbalsta pāreju uz tīru enerģiju, būtu 

jāintegrē Programmā, jo to mērķis ir nevis 

finansēt izcilību un sekmēt inovāciju, bet 

gan palīdzēt ieviesties jau pieejamām 

tehnoloģijām, kas palīdzēs mazināt klimata 

pārmaiņas. Šo spēju veidošanas darbību 

iekļaušana Programmā sagatavo augsni 

sinerģijai starp apakšprogrammām un vairo 

Savienības finansējuma vispārējo 

saskaņotību. Tāpēc būtu jāvāc un jāizplata 

dati par jau pieejamo pētniecības un 

inovācijas risinājumu izmantošanu LIFE 

projektos, arī no programmas “Apvārsnis 

Eiropa” un tās priekštecēm. 

(8) Pāreja uz tīru enerģiju dod būtisku 

ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā 

un līdztekus dod arī vidiskus 

blakusieguvumus. Programmas 

"Apvārsnis 2020" satvarā līdz 2020. gadam 

finansētās spēju veidošanas darbības, kas 

atbalsta pāreju uz tīru enerģiju, būtu 

jāintegrē Programmā, saglabājot to pašu 

līdzfinansējuma likmi, jo to mērķis ir nevis 

finansēt izcilību un sekmēt inovāciju, bet 

gan palīdzēt ieviesties jau pieejamām 

tehnoloģijām, kas palīdzēs mazināt klimata 

pārmaiņas. Šo spēju veidošanas darbību 

iekļaušana Programmā sagatavo augsni 

sinerģijai starp apakšprogrammām un vairo 

Savienības finansējuma vispārējo 

saskaņotību. Tāpēc būtu jāvāc un jāizplata 

dati par jau pieejamo pētniecības un 

inovācijas risinājumu izmantošanu LIFE 

projektos, arī no programmas "Apvārsnis 

Eiropa" un tās priekštecēm. 

Or. it 

Pamatojums 

Saskaņā ar programmu "Apvārsnis 2020” līdzfinansējuma likme reģioniem un pilsētām ir 

100 %. 

 

Grozījums Nr.  41 

Daniel Buda 
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Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Pāreja uz tīru enerģiju dod būtisku 

ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā 

un līdztekus dod arī vidiskus 

blakusieguvumus. Programmas 

“Apvārsnis 2020” satvarā līdz 2020. gadam 

finansētās spēju veidošanas darbības, kas 

atbalsta pāreju uz tīru enerģiju, būtu 

jāintegrē Programmā, jo to mērķis ir nevis 

finansēt izcilību un sekmēt inovāciju, bet 

gan palīdzēt ieviesties jau pieejamām 

tehnoloģijām, kas palīdzēs mazināt klimata 

pārmaiņas. Šo spēju veidošanas darbību 

iekļaušana Programmā sagatavo augsni 

sinerģijai starp apakšprogrammām un vairo 

Savienības finansējuma vispārējo 

saskaņotību. Tāpēc būtu jāvāc un jāizplata 

dati par jau pieejamo pētniecības un 

inovācijas risinājumu izmantošanu LIFE 

projektos, arī no programmas “Apvārsnis 

Eiropa” un tās priekštecēm. 

(8) Pāreja uz tīru enerģiju dod būtisku 

ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā 

un līdztekus dod arī vidiskus 

blakusieguvumus. Programmas 

"Apvārsnis 2020" satvarā līdz 2020. gadam 

finansētās spēju veidošanas darbības, kas 

atbalsta pāreju uz tīru enerģiju, būtu 

jāintegrē Programmā, jo to mērķis ir nevis 

finansēt izcilību un sekmēt inovāciju, bet 

gan palīdzēt ieviesties jau pieejamām 

tehnoloģijām, kas palīdzēs mazināt klimata 

pārmaiņas. Šo spēju veidošanas darbību 

iekļaušana Programmā sagatavo augsni 

sinerģijai starp apakšprogrammām, 

palielinot iespējas saņemt finansējumu no 

vairākiem avotiem, un vairo Savienības 

finansējuma vispārējo saskaņotību. Tāpēc 

būtu jāvāc un jāizplata dati par jau 

pieejamo pētniecības un inovācijas 

risinājumu izmantošanu LIFE projektos, arī 

no programmas "Apvārsnis Eiropa" un tās 

priekštecēm. 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  42 

Maria Gabriela Zoană 

 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Pāreja uz tīru enerģiju dod būtisku 

ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā 

un līdztekus dod arī vidiskus 

blakusieguvumus. Programmas 

“Apvārsnis 2020” satvarā līdz 2020. gadam 

finansētās spēju veidošanas darbības, kas 

atbalsta pāreju uz tīru enerģiju, būtu 

jāintegrē Programmā, jo to mērķis ir nevis 

(8) Pāreja uz tīru enerģiju dod būtisku 

ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā 

un atvieglošanā un līdztekus dod arī 

vidiskus blakusieguvumus. Programmas 

"Apvārsnis 2020" satvarā līdz 2020. gadam 

finansētās spēju veidošanas darbības, kas 

atbalsta pāreju uz tīru enerģiju, būtu 

jāintegrē Programmā, jo to mērķis ir nevis 
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finansēt izcilību un sekmēt inovāciju, bet 

gan palīdzēt ieviesties jau pieejamām 

tehnoloģijām, kas palīdzēs mazināt klimata 

pārmaiņas. Šo spēju veidošanas darbību 

iekļaušana Programmā sagatavo augsni 

sinerģijai starp apakšprogrammām un vairo 

Savienības finansējuma vispārējo 

saskaņotību. Tāpēc būtu jāvāc un jāizplata 

dati par jau pieejamo pētniecības un 

inovācijas risinājumu izmantošanu LIFE 

projektos, arī no programmas “Apvārsnis 

Eiropa” un tās priekštecēm. 

finansēt izcilību un sekmēt inovāciju, bet 

gan palīdzēt ieviesties jau pieejamām 

tehnoloģijām, kas palīdzēs mazināt un 

atvieglot klimata pārmaiņas. Šo spēju 

veidošanas darbību iekļaušana Programmā 

sagatavo augsni sinerģijai starp 

apakšprogrammām un vairo Savienības 

finansējuma vispārējo saskaņotību. Tāpēc 

būtu jāvāc un jāizplata dati par jau 

pieejamo pētniecības un inovācijas 

risinājumu izmantošanu LIFE projektos, arī 

no programmas "Apvārsnis Eiropa" un tās 

priekštecēm. 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  43 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

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 Komisijas ierosinātos Savienības 

2030. gada enerģētikas mērķrādītājus, 

2021.–2030. gadā ik gadu būs vajadzīgas 

papildu investīcijas 177 miljardu euro 

apmērā. Līdztiesīgie likumdevēji šos 

mērķrādītājus palielināja, pieņemot 

galīgajā variantā Atjaunojamo 

energoresursu direktīvu un 

Energoefektivitātes direktīvu, lai 

Savienības mērķrādītājus tuvinātu tām 

Savienības saistībām, ko tā uzņēmusies 

saskaņā ar Parīzes nolīgumu. 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 
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investīciju fondu līdzekļus un veicināt 

investīcijas tīrā enerģijā arī ar InvestEU 

finanšu instrumentiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  44 

Nicola Caputo 

 

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 

decentralizētos atjaunojamo energoresursu 

risinājumos, jo īpaši tādos, kas paredzēti 

enerģijas patēriņam siltumapgādei un 

gaisa kondicionēšanai), kur kapitāls 

jānovirza ļoti izkliedētiem projektiem, 

piemēram, veicinot izmēģinājuma 

projektus nelielās pilsētu aglomerācijās. 

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. 

Or. it 

Pamatojums 

Būvniecības nozares dekarbonizācija ir būtiska virzība, lai sasniegtu ES mērķus klimata un 

enerģētikas jomā, un tādējādi arī spētu izpildīt Parīzes nolīguma mērķus. Tomēr tiek 

uzskatīts, ka ir svarīgi pievērst lielāku uzmanību enerģijas patēriņam siltumapgādei un gaisa 

kondicionēšanai, kas ir svarīga Eiropas enerģijas patēriņa daļa. 
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Grozījums Nr.  45 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Sinerģijai ar “Apvārsnis Eiropa” 

būtu jānodrošina, ka “Apvārsnis Eiropa” 

stratēģiskās pētniecības un inovācijas 

plānošanas procesā tiek apzināts un 

noteikts, kāda pētniecība un inovācija ir 

vajadzīga ES vides, klimata un 

enerģētikas problēmu risināšanai. LIFE 

arī turpmāk vajadzētu būt ES vides, 

klimata un tīras enerģijas rīcībpolitiku un 

tiesību aktu īstenošanas katalizatoram, 

cita starpā pārņemot un izmantojot 

“Apvārsnis Eiropa” pētniecības un 

inovācijas rezultātus, un tai vajadzētu 

palīdzēt tos izvērst lielākā mērogā tad, kad 

tas var palīdzēt risināt problēmas, kas 

saistītas ar vidi, klimatu vai pāreju uz tīru 

enerģiju. “Apvārsnis Eiropa” Eiropas 

Inovācijas padome var palīdzēt lielākā 

mērogā izvērst un komercializēt jaunas, 

revolucionāras idejas, kas var nākt 

gaismā, īstenojot LIFE projektus. 

svītrots 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  46 

Nicola Caputo 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Savienības jaunākā vides politikas 

īstenošanas pārskata pakete21 liecina, ka ir 

vēl daudz jāizdara, lai paātrinātu 

Savienības vides acquis īstenošanu un 

pastiprinātu vidisko un klimatisko mērķu 

(12) Savienības jaunākā vides politikas 

īstenošanas pārskata pakete21 liecina, ka ir 

vēl daudz jāizdara, lai paātrinātu 

Savienības vides acquis īstenošanu un 

pastiprinātu vidisko un klimatisko mērķu 
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integrāciju citās rīcībpolitikās. Tāpēc 

Programmai vajadzētu būt katalizatoram, 

kas ļauj panākt vajadzīgo progresu, 

izstrādājot, testējot un atkārtojot jaunas 

pieejas, atbalstot rīcībpolitiku izstrādi, 

uzraudzību un caurskatīšanu, veicinot 

ieinteresēto personu iesaisti, mobilizējot 

investīcijas no dažādām Savienības 

investīciju programmām vai citiem 

finansējuma avotiem un atbalstot 

pasākumus, kas ļaus pārvarēt dažādos 

šķēršļus, kas liedz rezultatīvi īstenot 

svarīgus vides tiesību aktos noteiktus 

plānus. 

integrāciju citās rīcībpolitikās. Tāpēc 

Programmai vajadzētu būt katalizatoram, 

kas ļauj panākt vajadzīgo progresu, 

izstrādājot, testējot un atkārtojot jaunas 

pieejas, atbalstot rīcībpolitiku izstrādi, 

uzraudzību un caurskatīšanu, veicinot 

labāku izpratnes veidošanu un 

informētību, attīstot labu pārvaldību, 

veicinot ieinteresēto personu iesaisti, 

mobilizējot investīcijas no dažādām 

Savienības investīciju programmām vai 

citiem finansējuma avotiem un atbalstot 

pasākumus, kas ļaus pārvarēt dažādos 

šķēršļus, kas liedz rezultatīvi īstenot 

svarīgus vides tiesību aktos noteiktus 

plānus. 

_________________ _________________ 

21 Komisijas paziņojums Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai “ES vides politikas 

īstenošanas pārskats — kopīgas problēmas 

un kā apvienot centienus, lai gūtu labākus 

rezultātus” (COM(2017) 063 final). 

21 Komisijas paziņojums Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai "ES vides politikas 

īstenošanas pārskats — kopīgas problēmas 

un kā apvienot centienus, lai gūtu labākus 

rezultātus" (COM(2017) 063 final). 

Or. it 

Pamatojums 

Pārvaldības uzlabošanai, jo īpaši, izmantojot izpratnes veidošanas un ieinteresēto pušu 

iesaistīšanos, ir būtiska nozīme, lai sasniegtu vides mērķus, un tās ir bijušas skaidras 

prioritātes iepriekšējā LIFE programmā. 

 

Grozījums Nr.  47 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Savienības jaunākā vides politikas 

īstenošanas pārskata pakete21 liecina, ka ir 

vēl daudz jāizdara, lai paātrinātu 

Savienības vides acquis īstenošanu un 

pastiprinātu vidisko un klimatisko mērķu 

(12) Savienības jaunākā vides politikas 

īstenošanas pārskata pakete21 liecina, ka ir 

vēl daudz jāizdara, lai paātrinātu 

Savienības vides acquis īstenošanu un 

pastiprinātu vidisko un klimatisko mērķu 
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integrāciju citās rīcībpolitikās. Tāpēc 

Programmai vajadzētu būt katalizatoram, 

kas ļauj panākt vajadzīgo progresu, 

izstrādājot, testējot un atkārtojot jaunas 

pieejas, atbalstot rīcībpolitiku izstrādi, 

uzraudzību un caurskatīšanu, veicinot 

ieinteresēto personu iesaisti, mobilizējot 

investīcijas no dažādām Savienības 

investīciju programmām vai citiem 

finansējuma avotiem un atbalstot 

pasākumus, kas ļaus pārvarēt dažādos 

šķēršļus, kas liedz rezultatīvi īstenot 

svarīgus vides tiesību aktos noteiktus 

plānus. 

integrāciju citās rīcībpolitikās. Tāpēc 

Programmai vajadzētu būt būtiskam 

katalizatoram, kas ļauj panākt vajadzīgo 

progresu, izstrādājot, testējot un atkārtojot 

jaunas pieejas, atbalstot rīcībpolitiku 

izstrādi, uzraudzību un caurskatīšanu, 

veicinot ieinteresēto personu iesaisti, 

mobilizējot investīcijas no dažādām 

Savienības investīciju programmām vai 

citiem finansējuma avotiem un atbalstot 

pasākumus, kas ļaus pārvarēt dažādos 

šķēršļus, kas liedz rezultatīvi īstenot 

svarīgus vides tiesību aktos noteiktus 

plānus. 

_________________ _________________ 

21 Komisijas paziņojums Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai “ES vides politikas 

īstenošanas pārskats — kopīgas problēmas 

un kā apvienot centienus, lai gūtu labākus 

rezultātus” (COM(2017) 063 final). 

21 Komisijas paziņojums Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai "ES vides politikas 

īstenošanas pārskats — kopīgas problēmas 

un kā apvienot centienus, lai gūtu labākus 

rezultātus" (COM(2017) 063 final). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  48 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Lai apturētu biodaudzveidības 

zudumu un biodaudzveidību atjaunotu, arī 

jūras ekosistēmās, ir vajadzīgs atbalsts 

relevantu Savienības tiesību aktu un 

rīcībpolitiku izstrādei, īstenošanai, izpildes 

panākšanai un novērtēšanai; jāatbalsta 

tādas rīcībpolitikas un tiesību akti kā ES 

bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 

2020. gadam22, Padomes 

Direktīva 92/43/EEK23 un Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2009/147/EK24 un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regula (ES) 

(13) Lai apturētu biodaudzveidības 

zudumu un biodaudzveidību atjaunotu, arī 

ūdens ekosistēmās, ir vajadzīgs atbalsts 

relevantu Savienības tiesību aktu un 

rīcībpolitiku izstrādei, īstenošanai, izpildes 

panākšanai un novērtēšanai; jāatbalsta 

tādas rīcībpolitikas un tiesību akti kā ES 

bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 

2020. gadam22, Padomes 

Direktīva 92/43/EEK23 un Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2009/147/EK24, un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
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1143/201425, it īpaši veidojot zināšanu bāzi 

rīcībpolitiku izstrādei un īstenošanai un 

mazā mērogā vai pielāgoti konkrētai 

vietējai, reģionālai vai nacionālai situācijai 

izstrādājot, testējot, demonstrējot un 

izmantojot paraugprakses un 

paraugrisinājumus, arī integrētas pieejas to 

prioritārās rīcības satvaru īstenošanai, kas 

sagatavoti uz Direktīvas 92/43/EEK 

pamata. Savienībai būtu jāseko saviem ar 

biodaudzveidību saistītajiem izdevumiem, 

lai tā varētu izpildīt Konvencijā par 

bioloģisko daudzveidību paredzētos 

ziņošanas pienākumus. Būtu jāizpilda arī 

citos relevantajos Savienības tiesību aktos 

noteiktās izsekošanas prasības. 

1143/201425, it īpaši veidojot zināšanu bāzi 

rīcībpolitiku izstrādei un īstenošanai un 

mazā mērogā vai pielāgoti konkrētai 

vietējai, reģionālai vai nacionālai situācijai 

izstrādājot, testējot, demonstrējot un 

izmantojot paraugprakses un 

paraugrisinājumus, arī integrētas pieejas to 

prioritārās rīcības satvaru īstenošanai, kas 

sagatavoti uz Direktīvas 92/43/EEK 

pamata. Savienībai būtu jāseko saviem ar 

biodaudzveidību saistītajiem izdevumiem, 

lai tā varētu izpildīt Konvencijā par 

bioloģisko daudzveidību paredzētos 

ziņošanas pienākumus. Būtu jāizpilda arī 

citos relevantajos Savienības tiesību aktos 

noteiktās izsekošanas prasības. 

_________________ _________________ 

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final. 

23 Padomes 1992. gada 21. maija 

Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu 

un savvaļas faunas un floras aizsardzību 

(OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.). 

23 Padomes 1992. gada 21. maija 

Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu 

un savvaļas faunas un floras aizsardzību 

(OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.). 

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 30. novembra 

Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 

aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.). 

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2009. gada 30. novembra 

Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 

aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.). 

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 22. oktobra Regula (ES) 

Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju 

sugu introdukcijas un izplatīšanās 

profilaksi un pārvaldību (OV L 317, 

4.11.2014., 35. lpp.). 

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2014. gada 22. oktobra Regula (ES) 

Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju 

sugu introdukcijas un izplatīšanās 

profilaksi un pārvaldību (OV L 317, 

4.11.2014., 35. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  49 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Nesenie izvērtējumi un 

novērtējumi, arī ES bioloģiskās 

(14) Nesenie izvērtējumi un 

novērtējumi, arī ES bioloģiskās 
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daudzveidības stratēģijas līdz 2020. gadam 

vidusposma pārskats un dabas tiesību aktu 

atbilstības pārbaude, liecina, ka viens no 

galvenajiem pamatcēloņiem, kāpēc 

Savienības dabas tiesību akti un 

biodaudzveidības stratēģija nav īstenoti 

pietiekamā mērā, ir pienācīga finansējuma 

trūkums. Ievērojamu ieguldījumu minēto 

vajadzību apmierināšanā var dot galvenie 

Savienības finansēšanas instrumenti, 

tostarp [Eiropas Reģionālās attīstības 

fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas 

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds]. 

Programma šādas integrējošas pieejas 

efektivitāti var vēl uzlabot ar stratēģiskiem 

dabas projektiem, kas veltīti Savienības 

dabas un biodaudzveidības tiesību aktu un 

rīcībpolitiku īstenošanas veicināšanai, arī 

darbībām, kuras paredzētas saskaņā ar 

Direktīvu 92/43/EEK izstrādātajos 

prioritārās rīcības satvaros. Stratēģiskajiem 

dabas projektiem būtu dalībvalstīs 

jāatbalsta rīcības programmas relevanto 

dabas un biodaudzveidības mērķu 

integrēšanai citās rīcībpolitikās un 

finansēšanas programmās, tā nodrošinot, 

ka šo rīcībpolitiku īstenošanai tiek 

mobilizēti vajadzīgie līdzekļi. Dalībvalstis 

savos kopējās lauksaimniecības politikas 

stratēģiskajos plānos var nolemt zināmu 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai piešķīruma daļu izmantot tam, 

lai piesaistītu atbalstu darbībām, kas ir 

komplementāras šajā regulā definētajiem 

stratēģiskajiem dabas projektiem. 

daudzveidības stratēģijas līdz 2020. gadam 

vidusposma pārskats un dabas tiesību aktu 

atbilstības pārbaude, liecina, ka viens no 

galvenajiem pamatcēloņiem, kāpēc 

Savienības dabas tiesību akti un 

biodaudzveidības stratēģija nav īstenoti 

pietiekamā mērā, ir pienācīga finansējuma 

trūkums. Ievērojamu ieguldījumu minēto 

vajadzību apmierināšanā var dot galvenie 

Savienības finansēšanas instrumenti, 

tostarp [Eiropas Reģionālās attīstības 

fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas 

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds]. 

Programma šādas integrējošas pieejas 

efektivitāti var vēl uzlabot ar stratēģiskiem 

dabas projektiem, kas veltīti Savienības 

dabas un biodaudzveidības tiesību aktu un 

rīcībpolitiku īstenošanas veicināšanai, arī 

darbībām, kuras paredzētas saskaņā ar 

Direktīvu 92/43/EEK izstrādātajos 

prioritārās rīcības satvaros. Stratēģiskajiem 

dabas projektiem būtu dalībvalstīs 

jāatbalsta rīcības programmas relevanto 

dabas un biodaudzveidības mērķu 

integrēšanai citās rīcībpolitikās un 

finansēšanas programmās, tā nodrošinot, 

ka šo rīcībpolitiku īstenošanai tiek 

mobilizēti vajadzīgie līdzekļi. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  50 

Georgios Epitideios 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 



 

AM\1160530LV.docx 17/47 PE626.777v01-00 

 LV 

(16) Lai aizvien vairāk ieietos aprites 

ekonomika, par materiālu un produktu, arī 

plastmasas, projektēšanu, ražošanu, 

patēriņu un likvidēšanu ir jāsāk domāt 

citādi. Programmai būtu jāveicina pāreja uz 

aprites ekonomiku, sniedzot finansiālu 

atbalstu dažādiem aktoriem (uzņēmumiem, 

publiskajām iestādēm un patērētājiem), it 

sevišķi izmantojot, izstrādājot un pārņemot 

konkrētām vietējām, reģionālām un 

nacionālām situācijām pielāgotas 

paraugtehnoloģijas, paraugprakses un 

paraugrisinājumus, tostarp integrētas 

pieejas atkritumu apsaimniekošanas un to 

rašanās novēršanas plānu īstenošanai. 

Atbalstot plastmasu stratēģijas īstenošanu, 

var īpaši cīnīties pret jūras piedrazojuma 

problēmu. 

(16) Lai aizvien vairāk ieietos aprites 

ekonomika, par materiālu un produktu, arī 

plastmasas, projektēšanu, ražošanu, 

patēriņu un likvidēšanu ir jāsāk domāt 

citādi, kā arī noteikumu neievērošanas 

gadījumos noteikt un piemērot 

ievērojamus naudas sodus. Programmai 

būtu jāveicina pāreja uz aprites ekonomiku, 

sniedzot finansiālu atbalstu dažādiem 

aktoriem (uzņēmumiem, publiskajām 

iestādēm un patērētājiem), it sevišķi 

izmantojot, izstrādājot un pārņemot 

konkrētām vietējām, reģionālām un 

nacionālām situācijām pielāgotas 

paraugtehnoloģijas, paraugprakses un 

paraugrisinājumus, tostarp integrētas 

pieejas atkritumu apsaimniekošanas un to 

rašanās novēršanas plānu īstenošanai. 

Atbalstot plastmasu stratēģijas īstenošanu, 

var īpaši cīnīties pret jūras piedrazojuma 

problēmu. 

Or. el 

 

Grozījums Nr.  51 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai aizvien vairāk ieietos aprites 

ekonomika, par materiālu un produktu, arī 

plastmasas, projektēšanu, ražošanu, 

patēriņu un likvidēšanu ir jāsāk domāt 

citādi. Programmai būtu jāveicina pāreja uz 

aprites ekonomiku, sniedzot finansiālu 

atbalstu dažādiem aktoriem (uzņēmumiem, 

publiskajām iestādēm un patērētājiem), it 

sevišķi izmantojot, izstrādājot un pārņemot 

konkrētām vietējām, reģionālām un 

nacionālām situācijām pielāgotas 

paraugtehnoloģijas, paraugprakses un 

paraugrisinājumus, tostarp integrētas 

pieejas atkritumu apsaimniekošanas un to 

rašanās novēršanas plānu īstenošanai. 

(16) Lai aizvien vairāk ieietos aprites 

ekonomika, par materiālu un produktu, arī 

plastmasas, projektēšanu, ražošanu, 

patēriņu un likvidēšanu ir jāsāk domāt 

citādi. Programmai būtu jāveicina pāreja uz 

aprites ekonomiku, sniedzot finansiālu 

atbalstu dažādiem aktoriem (uzņēmumiem, 

publiskajām iestādēm un patērētājiem), it 

sevišķi izmantojot, izstrādājot un pārņemot 

konkrētām vietējām, reģionālām un 

nacionālām situācijām pielāgotas 

paraugtehnoloģijas, paraugprakses un 

paraugrisinājumus, tostarp integrētas 

pieejas atkritumu apsaimniekošanas un to 

rašanās novēršanas plānu īstenošanai. 
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Atbalstot plastmasu stratēģijas īstenošanu, 

var īpaši cīnīties pret jūras piedrazojuma 

problēmu. 

Atbalstot plastmasu stratēģijas īstenošanu, 

var īpaši cīnīties pret ūdens vides 

piedrazojuma problēmu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  52 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Regulas priekšlikums 

16.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (16a) Daudzos gadījumos brīvās 

tirdzniecības nolīgumi ievērojami 

palielina tirdzniecības ekoloģisko pēdu, ko 

rada energoietilpīga loģistika lielā 

attālumā. Lai panāktu atbilstību dažādām 

starptautiskām saistībām, kā arī mērķiem 

samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, 

Eiropas Savienībai būtu jāpārtrauc šāda 

veida nolīgumu slēgšana. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  53 

Nicola Caputo 

 

Regulas priekšlikums 

17. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Gaisa rīcībpolitikas jomā 

Savienības ilgtermiņa mērķis ir panākt tādu 

gaisa kvalitātes līmeni, kas neatstātu 

būtisku negatīvu ietekmi uz cilvēka 

veselību un to nepakļautu riskam. 

Sabiedrība gaisa piesārņojumu labi 

apzinās, un iedzīvotāji no iestādēm gaida 

rīcību. Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva (ES) 2016/228426 uzsver, cik 

liela loma tīra gaisa mērķu sasniegšanā var 

būt Savienības finansējumam. Tāpēc ar 

(17) Gaisa rīcībpolitikas jomā 

Savienības ilgtermiņa mērķis ir panākt tādu 

gaisa kvalitātes līmeni, kas neatstātu 

būtisku negatīvu ietekmi uz cilvēka 

veselību un to nepakļautu riskam. 

Sabiedrība gaisa piesārņojumu labi 

apzinās, un iedzīvotāji no iestādēm gaida 

rīcību. Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva (ES) 2016/228426 uzsver, cik 

liela loma tīra gaisa mērķu sasniegšanā var 

būt Savienības finansējumam. Tāpēc ar 
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Programmu būtu jāatbalsta projekti, arī 

stratēģiski integrētie projekti, kam ir 

potenciāls piesaistīt publiskos un privātos 

līdzekļus, demonstrēt paraugprakses un 

veicināt gaisa kvalitātes plānu un tiesību 

aktu īstenošanu vietējā, reģionālā, 

starpreģionālā, nacionālā un transnacionālā 

līmenī. 

Programmu būtu jāatbalsta projekti, arī 

stratēģiski integrētie projekti, kam ir 

potenciāls piesaistīt publiskos un privātos 

līdzekļus, demonstrēt paraugprakses un 

veicināt gaisa kvalitātes plānu un tiesību 

aktu īstenošanu vietējā, reģionālā, 

starpreģionālā, nacionālā un transnacionālā 

līmenī. Šiem centieniem uzlabot gaisa 

kvalitāti būtu jāatbilst siltumnīcefekta 

gāzu samazināšanas prasībām un 

ilgtermiņa nepieciešamībai dekarbonizēt 

visu Eiropas ekonomiku, pakāpeniski 

aizstājot fosilās enerģijas infrastruktūru 

ar atjaunojamo energoresursu 

infrastruktūru, ja tas ir tehniski 

iespējams. 

_________________ _________________ 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2016. gada 14. decembra Direktīva (ES) 

2016/2284 par dažu gaisu piesārņojošo 

vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 

groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 

Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 

17.12.2016., 1. lpp.). 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2016. gada 14. decembra Direktīva (ES) 

2016/2284 par dažu gaisu piesārņojošo 

vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko 

groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 

Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 

17.12.2016., 1. lpp.). 

Or. it 

Pamatojums 

Gaisa kvalitāte ir tieši saistīta ar fosilā kurināmā sadedzināšanu transporta, siltumapgādes 

un gaisa kondicionēšanas nozarēs, kā arī kopumā elektroenerģijas ražošanas jomā. Tādēļ šo 

nozaru dekarbonizācija tiešā veidā ietekmē gaisa kvalitāti un iedzīvotāju veselību. Ja 

vienlaikus ir alternatīva, kuras pamatā ir atjaunojamie energoresursi, LIFE programma 

nedrīkst finansēt augstas emisijas siltumnīcefekta gāzu iekārtu aizstāšanu ar efektīvākām, bet 

arvien fosilā kurināmā iekārtām. 

 

Grozījums Nr.  54 

Nicola Caputo 

 

Regulas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17a) Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai 

tiktu veicināta atteikšanās no gaisa 
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piesārņojuma avotiem, jo īpaši mājokļu 

siltumapgādes jomā un attiecībā uz 

siltumenerģijas un elektroenerģijas 

stacijām, kuru darbības pamatā ir fosilais 

kurināmais. Lai risinātu gaisa 

piesārņojuma problēmu, ir jākoncentrējas 

uz pāreju uz atjaunojamiem 

energoresursiem, veicinot vidējā 

termiņa/ilgtermiņa perspektīvu. 

Or. it 

Pamatojums 

ES mājokļu siltumapgāde, kurā kā kurināmais tiek izmantotas ogles, ir nozīmīgs gaisa 

piesārņojuma avots un tam kaitīga ietekme uz iedzīvotāju veselību. Gadījumos, kad tas ir 

tehniski iespējams, būtu jāveicina pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem, ņemot vērā 

energoefektivitātes mērķus būvniecības nozarē, kā paredzēts direktīvā par ēku 

energoefektivitāti. 

 

Grozījums Nr.  55 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Viens no vispārējiem ES vides 

rīcībpolitikas mērķiem ir aizsargāt un 

atjaunot jūras vidi. Ar Programmu 

vajadzētu palīdzēt pārvaldīt, saglabāt, 

atjaunot un monitorēt biodaudzveidību un 

jūras ekosistēmas, it sevišķi Natura 2000 

jūras teritorijas, un aizsargāt sugas saskaņā 

ar prioritārās rīcības satvariem, kas 

izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK, 

panākt labu vides stāvokli saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2008/56/EK28, veicināt jūru 

tīrību un veselību, īstenot Eiropas stratēģiju 

attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā, 

jo īpaši nolūkā risināt pazaudētu zvejas 

rīku un jūras piedrazojuma problēmu, un 

veicināt Savienības iesaisti starptautiskajā 

okeānu pārvaldībā, kas ir izšķirīgi svarīgi, 

lai sasniegtu Apvienoto Nāciju 

(19) Viens no vispārējiem ES vides 

rīcībpolitikas mērķiem ir aizsargāt un 

atjaunot ūdens vidi. Ar Programmu 

vajadzētu palīdzēt pārvaldīt, saglabāt, 

atjaunot un monitorēt biodaudzveidību un 

ūdens ekosistēmas, it sevišķi Natura 2000 

jūras teritorijas, un aizsargāt sugas saskaņā 

ar prioritārās rīcības satvariem, kas 

izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK, 

panākt labu vides stāvokli saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2008/56/EK28, veicināt jūru 

tīrību un veselību, īstenot Eiropas stratēģiju 

attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā, 

jo īpaši nolūkā risināt pazaudētu zvejas 

rīku un jūras piedrazojuma problēmu, un 

veicināt Savienības iesaisti starptautiskajā 

okeānu pārvaldībā, kas ir izšķirīgi svarīgi, 

lai sasniegtu Apvienoto Nāciju 
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Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 

programmā 2030. gadam izvirzītos mērķus 

un nākamajām paaudzēm atstātu veselīgus 

okeānus. Programmas stratēģiskajiem 

integrētajiem projektiem un stratēģiskajiem 

dabas projektiem vajadzētu ietvert 

relevantas darbības, kuru mērķis ir jūras 

vides aizsardzība. 

Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 

programmā 2030. gadam izvirzītos mērķus 

un nākamajām paaudzēm atstātu veselīgus 

okeānus. Programmas stratēģiskajiem 

integrētajiem projektiem un stratēģiskajiem 

dabas projektiem vajadzētu ietvert 

relevantas darbības, kuru mērķis ir ūdens 

vides aizsardzība. 

_________________ _________________ 

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 17. jūnija 

Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido 

sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 

politikas jomā (Jūras stratēģijas 

pamatdirektīva) (OV L 164, 25.6.2008., 

19. lpp.). 

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2008. gada 17. jūnija 

Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido 

sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 

politikas jomā (Jūras stratēģijas 

pamatdirektīva) (OV L 164, 25.6.2008., 

19. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  56 

Nicola Caputo 

 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Lai uzlabotos pārvaldība vides un 

klimata pārmaiņu lietās un ar tām saistītās 

lietās, kas attiecas uz pāreju uz tīru 

enerģiju, ir jāiesaista pilsoniskā sabiedrība, 

veicinot sabiedrības informētību un 

patērētāju iesaisti, un jāpaplašina 

ieinteresēto personu, tostarp nevalstisko 

organizāciju, iesaiste konsultācijās par 

attiecīgajām rīcībpolitikām un to 

īstenošanā. 

(20) Lai uzlabotos pārvaldība vides un 

klimata pārmaiņu lietās un ar tām saistītās 

lietās, kas attiecas uz pāreju uz tīru 

enerģiju, ir jāiesaista pilsoniskā sabiedrība, 

veicinot sabiedrības informētību un 

patērētāju iesaisti, tostarp izmantojot 

informēšanas stratēģiju, kurā tiek ņemti 

vērā jauni plašsaziņas līdzekļi un sociālie 

tīkli un kas paplašina ieinteresēto personu, 

tostarp nevalstisko organizāciju, iesaisti 

konsultācijās par attiecīgajām 

rīcībpolitikām un to īstenošanā. 

Or. it 

Pamatojums 

Ir svarīgi skaidri noteikt modernas saziņas nepieciešamību. 
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Grozījums Nr.  57 

Nicola Caputo 

 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Programmai tirgus dalībnieki būtu 

jāsagatavo pārejai uz tīru, energoefektīvu 

un klimatnoturīgu mazoglekļa aprites 

ekonomiku un tie šajā pārejā jāatbalsta, 

izmēģinot jaunas darījumdarbības iespējas, 

uzlabojot profesionālās prasmes, 

atvieglojot patērētāju piekļuvi ilgtspējīgiem 

produktiem un pakalpojumiem, iesaistot un 

iespēcinot sabiedriskās domas 

iespaidotājus un izmēģinot jaunas metodes, 

kā pielāgot esošos procesus un 

darījumdarbības vidi. Lai atbalstītu 

ilgtspējīgu risinājumu plašāku ieviešanos 

tirgū, jācenšas panākt to pieņemšana 

sabiedrībā un patērētāju iesaiste. 

(22) Programmai tirgus dalībnieki būtu 

jāsagatavo pārejai uz tīru, energoefektīvu 

un klimatnoturīgu mazoglekļa aprites 

ekonomiku un tie šajā pārejā jāatbalsta, 

izmēģinot jaunas darījumdarbības iespējas, 

uzlabojot profesionālās prasmes, 

atvieglojot patērētāju piekļuvi ilgtspējīgiem 

produktiem un pakalpojumiem, iesaistot un 

iespēcinot sabiedriskās domas 

iespaidotājus un izmēģinot jaunas metodes, 

kā pielāgot esošos procesus un 

darījumdarbības vidi. Lai atbalstītu 

ilgtspējīgu risinājumu plašāku ieviešanos 

tirgū, jo īpaši inovatīvu un atjaunojamu 

energoresursu tehnoloģiju izstrādi, 
jācenšas panākt to pieņemšana sabiedrībā 

un patērētāju iesaiste. 

Or. it 

Pamatojums 

Ņemot vērā tehnoloģiju, tirgus un (arī) valsts atbalsta attīstību, atjaunojamo energoresursu 

sistēmu uzstādīšanas izmaksas pēdējos 10 gados ir ievērojami samazinājušās. Ir jāturpina 

darbs šajā virzienā, lai pilnībā attīstītu Eiropas enerģētikas potenciālu, novērtējot 

alternatīvos energoresursus, kas pašreiz tiek vēl tik maz izmantoti (piemēram, jūras enerģija 

vai ģeotermiskā enerģija), kā arī attīstot ES enerģētisko neatkarību no trešām valstīm. 

 

Grozījums Nr.  58 

Daniel Buda 

 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Programmai tirgus dalībnieki būtu 

jāsagatavo pārejai uz tīru, energoefektīvu 

(22) Programmai tirgus dalībnieki būtu 

jāsagatavo pārejai uz tīru, energoefektīvu 
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un klimatnoturīgu mazoglekļa aprites 

ekonomiku un tie šajā pārejā jāatbalsta, 

izmēģinot jaunas darījumdarbības iespējas, 

uzlabojot profesionālās prasmes, 

atvieglojot patērētāju piekļuvi ilgtspējīgiem 

produktiem un pakalpojumiem, iesaistot un 

iespēcinot sabiedriskās domas 

iespaidotājus un izmēģinot jaunas metodes, 

kā pielāgot esošos procesus un 

darījumdarbības vidi. Lai atbalstītu 

ilgtspējīgu risinājumu plašāku ieviešanos 

tirgū, jācenšas panākt to pieņemšana 

sabiedrībā un patērētāju iesaiste. 

un klimatnoturīgu mazoglekļa aprites 

ekonomiku, nodrošinot pašreizējo dabas 

resursu ilgtspējīgu izmantošanu, un tie 

šajā pārejā jāatbalsta, izmēģinot jaunas 

darījumdarbības iespējas, uzlabojot 

profesionālās prasmes, atvieglojot 

patērētāju piekļuvi ilgtspējīgiem 

produktiem un pakalpojumiem, iesaistot un 

iespēcinot sabiedriskās domas 

iespaidotājus un izmēģinot jaunas metodes, 

kā pielāgot esošos procesus un 

darījumdarbības vidi. Lai atbalstītu 

ilgtspējīgu risinājumu plašāku ieviešanos 

tirgū, jācenšas panākt to pieņemšana 

sabiedrībā un patērētāju iesaiste. 

Or. ro 

 

Grozījums Nr.  59 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

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) Cīņa pret klimata pārmaiņām ir 

viens no svarīgākajiem uzdevumiem 

pasaulē, kura izpildei nepieciešama 

koordinēta un vērienīga rīcība. Savienībai 

ar klimata pārmaiņām saistītie jautājumi 

ir jārisina 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. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  60 

Maria Gabriela Zoană 

 

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 to, cik svarīgi ir cīnīties 

pret klimata pārmaiņām atbilstoši 

Savienības pienākumam īstenot Parīzes 

nolīgumu un sasniegt Apvienoto Nāciju 

Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, Programma palīdzēs klimata un 

vides 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 un vides 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. 

Or. ro 

Grozījums Nr.  61 

Nicola Caputo 

 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Programmu īstenojot, pienācīga 

uzmanība būtu jāveltī tālāko reģionu 

stratēģijai30, ņemot vērā LESD 349. pantu 

un šo reģionu īpašās vajadzības un 

neaizsargātību. Būtu jāņem vērā arī 

Savienības rīcībpolitikas, kas nav vides, 

klimata un relevantās tīras enerģētikas 

rīcībpolitikas. 

(25) Programmu īstenojot, pienācīga 

uzmanība būtu jāveltī tālāko reģionu 

stratēģijai30, ņemot vērā LESD 349. pantu 

un šo reģionu īpašās vajadzības un 

neaizsargātību. Būtu jāņem vērā arī 

Savienības rīcībpolitikas, kas nav vides, 

klimata, aprites ekonomikas un relevantās 

tīras enerģētikas rīcībpolitikas. 
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_________________ _________________ 

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017) 623 final. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  62 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Regulas priekšlikums 

26.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (26a) Šīs regulas izvērtēšana nodrošinās 

informāciju, kas ir nepieciešama, lai 

vajadzības gadījumā Programmu lēmumu 

pieņemšanas procesā uzlabotu. Turklāt, 

izvērtējot to, kā Programmā tiek izpildīts 

Regulas 3. pantā paredzētais mērķis, īpaša 

uzmanība būtu jāpievērš tās piemērošanas 

procesam, lai nodrošinātu, ka attiecīgie 

līdzekļi ir pieejami visiem atbilstīgajiem 

projektiem. Īpaši svarīgi ir nodrošināt 

vietējo kopienu un pilsoniskās sabiedrības 

praktisku un ērtu dalību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  63 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Regulas priekšlikums 

38. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(38) Ņemot vērā to, ka šīs regulas 

mērķus, proti, dot ieguldījumu ilgtspējīgā 

attīstībā un palīdzēt sasniegt Savienības 

vides, klimata un relevanto tīras enerģijas 

tiesību aktu, stratēģiju, plānu vai 

starptautisku saistību instrumentu mērķus 

un mērķrādītājus, nevar pietiekami labi 

sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet šīs 

regulas mēroga un iedarbības dēļ tos var 

(38) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 

principu un saskaņā ar minētajā pantā 

noteikto proporcionalitātes principu šajā 

regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 

vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai, un 

nodrošina Savienības dalībvalstīm rīcības 

brīvību attiecībā uz dalībvalstu vietējām 
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labāk sasniegt Savienības līmenī, 

Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 

ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā 

noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 

ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šajā regulā 

paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 

vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai. 

vai īpašām vajadzībām. 

Or. fr 

Grozījums Nr.  64 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1) “stratēģiski dabas projekti” ir 

projekti, kas palīdz sasniegt Savienības 

dabas un biodaudzveidības mērķus, 

dalībvalstīs īstenojot saskaņotas rīcības 

programmas nolūkā šos mērķus un 

prioritātes integrēt citās rīcībpolitikās un 

finanšu instrumentos, tostarp koordinēti 

īstenojot saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK 

izveidotos prioritārās rīcības satvarus; 

1) "stratēģiski dabas projekti" ir 

projekti, kas palīdz sasniegt Savienības 

dabas un biodaudzveidības mērķus, kas jo 

īpaši ir noteikti Direktīvā 2009/147/EK un 

Padomes Direktīvā 92/43/EEK, 
dalībvalstīs īstenojot saskaņotas rīcības 

programmas nolūkā šos mērķus un 

prioritātes integrēt citās rīcībpolitikās un 

finanšu instrumentos, tostarp koordinēti 

īstenojot saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK 

izveidotos prioritārās rīcības satvarus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  65 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4) “standarta rīcības projekti” ir 

projekti, kas ir orientēti uz 3. panta 

2. punktā noteiktajiem konkrētajiem 

Programmas mērķiem, bet nav ne 

stratēģiskie integrētie projekti, ne 

stratēģiskie dabas projekti, ne tehniskās 

4) "standarta rīcības projekti" ir 

projekti, kas ir orientēti uz 3. panta 

2. punktā noteiktajiem konkrētajiem 

Programmas mērķiem, bet nav ne 

stratēģiskie integrētie projekti, ne 

stratēģiskie dabas projekti, ne tehniskās 
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palīdzības projekti; palīdzības projekti, piemēram, augšupēji 

projekti (sabiedrības virzīta vietējā 

attīstība — CLLD); 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  66 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 

sekmēt pāreju uz tīru, energoefektīvu un 

klimatnoturīgu mazoglekļa aprites 

ekonomiku, cita starpā veicinot pāreju uz 

tīru enerģiju, vides kvalitātes aizsardzību 

un uzlabošanu un biodaudzveidības 

zuduma apturēšanu un biodaudzveidības 

atjaunošanu, tādējādi dodot ieguldījumu 

ilgtspējīgā attīstībā. 

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 

sekmēt pāreju uz ilgtspējīgu, 

resursefektīvu un energoefektīvu, un 

klimatnoturīgu mazoglekļa aprites 

ekonomiku, cita starpā veicinot pāreju uz 

ļoti energoefektīvu un uz atjaunojamiem 

energoresursiem balstītu enerģētikas 

sistēmu, vides kvalitātes aizsardzību un 

uzlabošanu un biodaudzveidības zuduma 

apturēšanu un biodaudzveidības 

atjaunošanu, tādējādi dodot ieguldījumu 

augsta līmeņa vides aizsardzībā un 

vērienīgu klimata pasākumu īstenošanā. 

Programmai turklāt ir jāatbalsta vides un 

klimata pārvaldības uzlabošana visos 

līmeņos, tostarp pilsoniskās sabiedrības 

NVO un vietējo dalībnieku dalības 

uzlabošana. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  67 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 

sekmēt pāreju uz tīru, energoefektīvu un 

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 

sekmēt pāreju uz tīru, energoefektīvu un 
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klimatnoturīgu mazoglekļa aprites 

ekonomiku, cita starpā veicinot pāreju uz 

tīru enerģiju, vides kvalitātes aizsardzību 

un uzlabošanu un biodaudzveidības 

zuduma apturēšanu un biodaudzveidības 

atjaunošanu, tādējādi dodot ieguldījumu 

ilgtspējīgā attīstībā. 

klimatnoturīgu mazoglekļa aprites 

ekonomiku, cita starpā veicinot pāreju uz 

tīru un atjaunojamu enerģiju, 

bioekonomikas veicināšanu, vides 

kvalitātes aizsardzību un uzlabošanu, 

biodaudzveidības zuduma apturēšanu un 

biodaudzveidības atjaunošanu un 

vērienīgu klimata pasākumu īstenošanu, 

tādējādi dodot ieguldījumu ilgtspējīgā 

attīstībā. Programmai ir arī jāsniedz 

ieguldījums, lai uzlabotu visu ieinteresēto 

personu dalību vides, enerģētikas un 

klimata pasākumu īstenošanā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  68 

Beata Gosiewska 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 

sekmēt pāreju uz tīru, energoefektīvu un 

klimatnoturīgu mazoglekļa aprites 

ekonomiku, cita starpā veicinot pāreju uz 

tīru enerģiju, vides kvalitātes aizsardzību 

un uzlabošanu un biodaudzveidības 

zuduma apturēšanu un biodaudzveidības 

atjaunošanu, tādējādi dodot ieguldījumu 

ilgtspējīgā attīstībā. 

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 

sekmēt pāreju uz tīru, energoefektīvu un 

klimatnoturīgu mazoglekļa aprites 

ekonomiku, cita starpā veicinot pāreju uz 

tīru enerģiju, vides kvalitātes aizsardzību 

un uzlabošanu un biodaudzveidības 

zuduma apturēšanu un biodaudzveidības 

atjaunošanu, tostarp atbalstot Natura 2000 

un novēršot ekosistēmu degradāciju, 
tādējādi dodot ieguldījumu ilgtspējīgā 

attīstībā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  69 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 

sekmēt pāreju uz tīru, energoefektīvu un 

klimatnoturīgu mazoglekļa aprites 

ekonomiku, cita starpā veicinot pāreju uz 

tīru enerģiju, vides kvalitātes aizsardzību 

un uzlabošanu un biodaudzveidības 

zuduma apturēšanu un biodaudzveidības 

atjaunošanu, tādējādi dodot ieguldījumu 

ilgtspējīgā attīstībā. 

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 

sekmēt pāreju uz tīru, energoefektīvu un 

klimatnoturīgu mazoglekļa aprites 

ekonomiku, cita starpā veicinot pāreju uz 

tīru enerģiju, nodrošināt vides kvalitātes 

aizsardzību un uzlabošanu un 

biodaudzveidības zuduma apturēšanu un 

biodaudzveidības atjaunošanu, tādējādi 

dodot ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  70 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) izstrādāt, demonstrēt un popularizēt 

inovatīvus paņēmienus un pieejas, kā 

sasniegt Savienības tiesību aktos un 

rīcībpolitikās izvirzītos vides un klimata 

politikas mērķus, tostarp pāriet uz tīru 

enerģiju, un palīdzēt izmantot paraugpraksi 

dabas un biodaudzveidības jomā; 

a) izstrādāt, demonstrēt un popularizēt 

inovatīvus paņēmienus un pieejas, kā 

sasniegt Savienības tiesību aktos un 

rīcībpolitikās izvirzītos vides un klimata 

politikas mērķus, tostarp pāriet uz tīru 

enerģiju, un palīdzēt izmantot paraugpraksi 

dabas un biodaudzveidības, kā arī 

ilgtspējīgas lauksaimniecības un pārtikas 

sistēmu jomā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  71 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) izstrādāt, demonstrēt un popularizēt 

inovatīvus paņēmienus un pieejas, kā 

sasniegt Savienības tiesību aktos un 

a) izstrādāt, demonstrēt un popularizēt 

inovatīvus paņēmienus un pieejas, kā 

sasniegt Savienības tiesību aktos un 
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rīcībpolitikās izvirzītos vides un klimata 

politikas mērķus, tostarp pāriet uz tīru 

enerģiju, un palīdzēt izmantot paraugpraksi 

dabas un biodaudzveidības jomā; 

rīcībpolitikās izvirzītos vides un klimata 

politikas mērķus, tostarp pāriet uz tīru 

enerģiju, un palīdzēt izmantot un atbalstīt 

paraugpraksi dabas un biodaudzveidības 

jomā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  72 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) atbalstīt relevanto Savienības 

tiesību aktu un rīcībpolitiku izstrādi, 

īstenošanu, uzraudzību un izpildes 

panākšanu, tostarp uzlabot pārvaldību, 

stiprinot publisko un privāto aktoru spējas 

un pilsoniskās sabiedrības iesaisti; 

b) atbalstīt relevanto Savienības 

tiesību aktu un rīcībpolitiku izstrādi, 

īstenošanu, uzraudzību un izpildes 

panākšanu, tostarp uzlabot pārvaldību, 

stiprinot publisko un privāto dalībnieku, 

tostarp lauksaimniecības, dārzkopības, 

mežsaimniecības un zivsaimniecības 

jomā, spējas un pilsoniskās sabiedrības 

iesaisti; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  73 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Programma nedrīkst apdraudēt 

citu Savienības tiesību aktu un 

rīcībpolitiku mērķu izpildi. 

Or. en 

Pamatojums 

LIFE projekti dažās dalībvalstīs pēdējos gados diemžēl ir radījuši strīdus un konfliktus 
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sabiedrībā ģimenes saimniecību piespiedu atsavināšanas dēļ. Jānovērš konflikti starp LIFE 

regulējuma piemērošanu un citiem Savienības tiesību aktiem un rīcībpolitikām, piemēram, 

KLP un jauno lauksaimnieku un ģimeņu saimniecību aizsardzību. LIFE līdzekļu regulējumā 

būtu jāstiprina sadarbība ne tikai, piemēram, ar lauksaimniekiem un zemes īpašniekiem, bet 

arī ar MVU un privāto sektoru. 

 

Grozījums Nr.  74 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) ilgtspējīgas lauksaimniecības 

metodes, tostarp augsnes un 

agrobioloģiskā daudzveidība, oglekļa 

dioksīda uztveršana, augsnes kontrole, 

augsnes un ūdens resursu aizsardzība; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  75 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) apakšprogramma “Klimata 

pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās 

tām”; 

a) apakšprogramma "Klimata 

pārmaiņu pārvaldība, mazināšana un 

pielāgošanās tām"; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  76 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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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 

7 900 000 000 EUR. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  77 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

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 

7 900 000 000 EUR faktiskajās cenās. 

Or. en 

Pamatojums 

Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. martā pieņemtajā rezolūcijā "Nākamā DFS: Parlamenta 

nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada" tiek prasīts divkāršot 

finansējumu LIFE programmai. Pašreizējās LIFE programmas 2014.–2020. gadam vērtība ir 

noteikta aptuveni 3,45 miljardu euro apmērā, kas pēc divkāršošanas būtu 6,9 miljardi euro. 

Apakšprogrammai "Pāreja uz tīru enerģiju" paredzētie līdzekļi 1 miljarda euro apmērā ir 

piešķirti no "Apvārsnis 2020" ietvaros paredzētās programmas "Saprātīga enerģija Eiropai" 

un tātad šie līdzekļi būtu jāuzskata par papildu finansējumu. 

 

Grozījums Nr.  78 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) 3 500 000 000 EUR jomai “Vide”, 

no kā 

a) 5 200 000 000 EUR jomai "Vide", 

no kā 

Or. en 
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Grozījums Nr.  79 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) 3 500 000 000 EUR jomai “Vide”, 

no kā 

a) 5 200 000 000 EUR jomai "Vide", 

no kā 

Or. en 

Pamatojums 

Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. martā pieņemtajā rezolūcijā "Nākamā DFS: Parlamenta 

nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada" tiek prasīts divkāršot 

finansējumu LIFE programmai. Pašreizējā LIFE programmā 2014.–2020. gadam, 

apakšprogrammai "Vide" paredzētais budžets ir 2,6 miljardi euro, kas pēc divkāršošanas 

būtu 5,2 miljardi euro. 

 

Grozījums Nr.  80 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1) 2 150 000 000 EUR 

apakšprogrammai “Daba un 

biodaudzveidība” un 

1) 3 200 000 000 EUR 

apakšprogrammai "Daba un 

biodaudzveidība", no kuriem 60 % ir 

jāsaglabā dabas un bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzībai; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  81 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 
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Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1) 2 150 000 000 EUR 

apakšprogrammai “Daba un 

biodaudzveidība” un 

1) 3 200 000 000 EUR 

apakšprogrammai "Daba un 

biodaudzveidība" un 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  82 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2) 1 350 000 000 EUR 

apakšprogrammai “Aprites ekonomika un 

dzīves kvalitāte”; 

2) 2 000 000 000 EUR 

apakšprogrammai "Aprites ekonomika un 

dzīves kvalitāte"; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  83 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2) 1 350 000 000 EUR 

apakšprogrammai “Aprites ekonomika un 

dzīves kvalitāte”; 

2) 2 000 000 000 EUR 

apakšprogrammai "Aprites ekonomika un 

dzīves kvalitāte"; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  84 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 
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Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) 1 950 000 000 EUR jomai “Klimata 

pasākumi”, no kā 

b) 2 700 000 000 EUR jomai "Klimata 

pasākumi", no kā 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  85 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) 1 950 000 000 EUR jomai “Klimata 

pasākumi”, no kā 

b) 2 700 000 000 EUR jomai "Klimata 

pasākumi", no kā 

Or. en 

Pamatojums 

Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. martā pieņemtajā rezolūcijā "Nākamā DFS: Parlamenta 

nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada" tiek prasīts divkāršot 

finansējumu LIFE programmai. Pašreizējā LIFE programmā 2014.–2020. gadam, 

apakšprogrammai "Klimata pasākumi" paredzētais budžets ir 860 miljoni euro, kas pēc 

divkāršošanas būtu aptuveni 1,7 miljardi euro. 

 

Grozījums Nr.  86 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1) 950 000 000 EUR 

apakšprogrammai “Klimata pārmaiņu 

mazināšana un pielāgošanās tām” un 

1) 1 700 000 000 EUR 

apakšprogrammai "Klimata pārmaiņu 

mazināšana un pielāgošanās tām" un 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  87 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1) 950 000 000 EUR 

apakšprogrammai “Klimata pārmaiņu 

mazināšana un pielāgošanās tām” un 

1) 1 700 000 000 EUR 

apakšprogrammai "Klimata pārmaiņu 

mazināšana un pielāgošanās tām" un 

Or. en 

Pamatojums 

Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. martā pieņemtajā rezolūcijā "Nākamā DFS: Parlamenta 

nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada" tiek prasīts divkāršot 

finansējumu LIFE programmai. Pašreizējā LIFE programmā 2014.–2020. gadam, 

apakšprogrammai "Klimata pasākumi" paredzētais budžets ir 860 miljoni euro, kas pēc 

divkāršošanas būtu aptuveni 1,7 miljardi euro. 

 

Grozījums Nr.  88 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2) 1 000 000 000 EUR 

apakšprogrammai “Pāreja uz tīru enerģiju”. 

2) 2 028 000 000 EUR 

apakšprogrammai "Pāreja uz tīru enerģiju". 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  89 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 
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Regulas priekšlikums 

5. pants – 5.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Vismaz 61 % no tādiem projektiem 

piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, ko 

apakšprogrammas ''Vide'' ietvaros 

atbalsta no pasākumiem paredzētajām 

dotācijām, novirza projektiem, kuri 

atbalsta dabas un bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ir viens no galvenajiem LIFE programmas 

mērķiem. Tādēļ būtu jānodrošina finansējuma novirzīšana šiem darbības virzieniem. Tas 

atbilst pašreizējam LIFE regulējumam. 

 

Grozījums Nr.  90 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Programmas sniegtais finansējums 

var būt jebkurā Finanšu regulā noteiktajā 

formā, piem., dotācijas, godalgas un 

iepirkums. Tajā var būt paredzēts arī 

finansējums finanšu instrumentu formā 

finansējuma apvienošanas darbību ietvaros. 

2. Programmas sniegtais finansējums 

var būt jebkurā Finanšu regulā noteiktajā 

formā, piem., dotācijas, godalgas un 

iepirkums. Tajā ne vairāk kā 20 % apmērā 

no 5. panta 1. punktā norādītā 

finansējuma var būt paredzēts arī 

finansējums finanšu instrumentu formā 

finansējuma apvienošanas darbību ietvaros. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  91 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Stratēģiskiem integrētajiem 

projektiem piešķir ne vairāk kā 25 % no 

5. panta 1. punktā norādītā finansējuma. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  92 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Programmas dotācijas piešķir un pārvalda 

saskaņā ar Finanšu regulas VIII sadaļu. 

Programmas dotācijas piešķir un saskaņā 

ar 75 % likmi līdzfinansē, un pārvalda 

saskaņā ar Finanšu regulas VIII sadaļu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  93 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. daļa – -a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -a) Programmas finansētie projekti 

sniedz būtisku ieguldījumu vismaz viena 

no 3. pantā noteiktajiem mērķiem 

sasniegšanā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  94 

Nicola Caputo 

 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. daļa – a punkts 
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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 

palīdz sasniegt vismaz vienu no mērķiem 
Programmā vides, klimata, pārejas uz 

aprites ekonomikas modeli vai ilgtspējīgas 
enerģijas jomā, neietekmēt citus mērķus 

un, ja iespējams, veicina zaļā publiskā 

iepirkuma izmantošanu; 

Or. it 

Pamatojums 

Programmai LIFE vajadzētu ne tikai "neietekmēt" ES vides, klimata un enerģētikas mērķus, 

bet arī aktīvi veicināt to sasniegšanu. Turklāt redakcija "relevantie tīras enerģijas” projekti 

šķiet pārāk neskaidra. 

 

Grozījums Nr.  95 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

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 

izvairās apdraudēt Programmas vides, 

klimata vai relevanto tīras enerģijas mērķu 

sasniegšanu un, cik vien bieži iespējams, 

veicina zaļā publiskā iepirkuma 

izmantošanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  96 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

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 

a) Programmas finansētie projekti 

sniedz ieguldījumu Programmas vides, 

klimata vai relevanto tīras enerģijas mērķu 
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sasniegšanu un, ja iespējams, veicina zaļā 

publiskā iepirkuma izmantošanu; 

sasniegšanā un, ja iespējams, veicina zaļā 

publiskā iepirkuma izmantošanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  97 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) Programmas finansētie projekti 

izvairās apdraudēt citus Savienības tiesību 

aktus un rīcībpolitikas prioritātes, jo īpaši 

resursu efektivitātes un pārtikas 

ražošanas jomā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  98 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. daļa – c punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) priekšroka dodama projektiem, kam 

ir vislielākās izredzes tikt atkārtotiem un 

ieviestiem publiskajā vai privātajā sektorā 

vai vislielākās izredzes mobilizēt lielākās 

investīcijas vai finansiālos resursus 

(katalītiskais potenciāls); 

c) priekšroka dodama projektiem, kam 

ir vislielākās izredzes tikt atkārtotiem un 

ieviestiem publiskajā vai privātajā sektorā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  99 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) priekšroka dodama projektiem, 

kam ir vislielākās izredzes iesaistīt un 

nodrošināt lietpratīgu sadarbību ar 

pilsonisko sabiedrību, zemes īpašniekiem 

un ar lauksaimniecības, dārzkopības un 

mežsaimniecības nozari; 

Or. en 

Pamatojums 

Līdz šim gūtā pieredze ir pierādījusi, ka pilsoniskās sabiedrības, zemes īpašnieku, 

lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības nozares iesaistīšanai, lai attīstītu, 

pierādītu un veicinātu inovatīvus paņēmienus un metodes Savienības tiesību aktu un 

rīcībpolitikas mērķu sasniegšanai vides un klimata pasākumu jomā, tostarp pārejā uz tīru 

enerģiju, un lai sekmētu un atbalstītu ar dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu 

saistīto paraugpraksi, ir būtiski svarīga nozīme veiksmīgā LIFE projektu īstenošanā. 

 

Grozījums Nr.  100 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ea) Komisija nodrošina līdzsvarotu 

Programmas finansēto projektu 

ģeogrāfisko sadalījumu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  101 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema 

 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. daļa – f punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

f) attiecīgā gadījumā īpašu uzmanību 

veltī projektiem ģeogrāfiskos apgabalos, 

kam ir īpašas vajadzības vai kas ir sevišķi 

f) attiecīgā gadījumā un ar 

noteikumu, ka projekts sniedz ieguvumus 

videi, īpašu uzmanību veltī projektiem 
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neaizsargāti, piem., apgabalos ar īpašiem 

vidiskiem izaicinājumiem vai dabas 

ierobežojumiem, pārrobežu apgabalos vai 

tālākajos reģionos. 

ģeogrāfiskos apgabalos, kam ir īpašas 

vajadzības vai kas ir sevišķi neaizsargāti, 

piem., apgabalos ar īpašiem vidiskiem 

izaicinājumiem vai dabas ierobežojumiem, 

pārrobežu apgabalos vai tālākajos reģionos. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  102 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. daļa – b punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) zemes iegāde ir vienīgais vai 

izmaksefektīvākais veids, kā panākt 

vēlamo saglabāšanas iznākumu; 

b) zemes iegāde ir vienīgais vai 

izmaksefektīvākais veids, kā panākt 

vēlamo saglabāšanas iznākumu plašākai 

teritorijai projekta apkārtnē; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  103 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. daļa – b punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) zemes iegāde ir vienīgais vai 

izmaksefektīvākais veids, kā panākt 

vēlamo saglabāšanas iznākumu; 

b) zemes iegāde ir vienīgais veids, kā 

panākt vēlamo saglabāšanas iznākumu; 

Or. en 

Pamatojums 

Iepriekš lauksaimniecībā izmantojamos zemes gabalus iegādājās vai tos piespiedu veidā 

atsavināja, izmantojot LIFE līdzekļus, kas radīja strīdus sabiedrībā. Zemes iegādei, ja tā ir 

nepieciešama, vajadzētu būt vienīgajam veidam, kā sasniegt vēlamo rezultātu. Priekšroka 

būtu jādod sadarbībai ar lauksaimniekiem, lai sasniegtu vides saglabāšanas mērķus. 
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Grozījums Nr.  104 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Finansējuma apvienošanas darbības 

saskaņā ar šo programmu īsteno atbilstoši 

[InvestEU regula] un Finanšu regulas 

X sadaļai. 

Finansējuma apvienošanas darbības 

saskaņā ar šo programmu īsteno atbilstoši 

[InvestEU regula] un Finanšu regulas 

X sadaļai. Finansējuma apvienošanas 

darbībām Programmas ietvaros nedrīkst 

izmantot vairāk kā 20 % no 5. panta 

1. punktā norādītā finansējuma. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  105 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Programmu īsteno ar vismaz 

divām daudzgadu darba programmām, kas 

minētas Finanšu regulas 110. pantā. Darba 

programmās attiecīgā gadījumā norāda 

kopējo summu, kas atvēlēta finansējuma 

apvienošanas darbībām. 

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar regulas 

21. pantu, lai regulu papildinātu ar 

vismaz divām daudzgadu darba 

programmām, kas minētas Finanšu regulas 

110. pantā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  106 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 
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 1.a Komisija ar īstenošanas aktiem 

pieņem Programmas LIFE daudzgadu 

darba programmas. Tā šos īstenošanas 

aktus pieņem saskaņā ar regulas 

21.a pantā minēto pārbaudes procedūru. 

Or. en 

Pamatojums 

Minētā LIFE komitejas procedūra atbilst pašreizējam LIFE regulējumam. Dalībvalstis būtu 

jāiesaista darba programmu sagatavošanā. 

 

Grozījums Nr.  107 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Komisija nodrošina, ka darba 

programmas tiek izstrādātas, pienācīgi 

apspriežoties ar līdztiesīgajiem 

likumdevējiem un ieinteresētajām 

personām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  108 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Programmas starpposma 

izvērtēšanu veic, tiklīdz par Programmas 

īstenošanu ir pieejama pietiekama 

informācija, bet ne vēlāk kā četrus gadus 

pēc Programmas īstenošanas sākuma. 

2. Programmas starpposma 

izvērtēšanu veic, tiklīdz par Programmas 

īstenošanu ir pieejama pietiekama 

informācija, bet ne vēlāk kā četrus gadus 

pēc Programmas īstenošanas sākuma. Šo 

starpposma izvērtēšanu vajadzības 

gadījumā papildina ar priekšlikumu par 

regulas grozījumiem. 
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Or. en 

Pamatojums 

Tā kā LIFE regulas termiņš nav ierobežots, varētu būt lietderīgi šo regulu pielāgot arī 

atbilstoši nākotnes situācijām. 

 

Grozījums Nr.  109 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Programmas starpposma 

izvērtēšanu veic, tiklīdz par Programmas 

īstenošanu ir pieejama pietiekama 

informācija, bet ne vēlāk kā četrus gadus 

pēc Programmas īstenošanas sākuma. 

2. Programmas starpposma 

izvērtēšanu veic, tiklīdz par Programmas 

īstenošanu ir pieejama pietiekama 

informācija, bet ne vēlāk kā četrus gadus 

pēc Programmas īstenošanas sākuma, un 

tajā iekļauj saskaņā ar 18. panta 

5. punktu veikto novērtējumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  110 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Programmas īstenošanas beigās, bet 

ne vēlāk kā četrus gadus pēc 1. panta otrajā 

daļā norādītā perioda beigām Komisija veic 

Programmas galīgo izvērtēšanu. 

3. Programmas īstenošanas beigās, bet 

ne vēlāk kā četrus gadus pēc 1. panta otrajā 

daļā norādītā perioda beigām Komisija veic 

Programmas galīgo izvērtēšanu un tajā 

iekļauj saskaņā ar 18. panta 5. punktu 

veikto novērtējumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  111 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 
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Regulas priekšlikums 

19. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Komisija šīs izvērtēšanas rezultātus 

kopā ar saviem apsvērumiem paziņo 

Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai. 

4. Komisija šīs izvērtēšanas rezultātus 

kopā ar saviem apsvērumiem paziņo 

Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai. Komisija šo 

izvērtēšanu rezultātus dara publiski 

pieejamus. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  112 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Regulas priekšlikums 

21.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 21.a pants 

 Komitejas procedūra 

 1. Komisijai tās darbā palīdz Vides 

un klimata pasākumu programmas LIFE 

komiteja. Minētā komiteja ir Regulā (ES) 

Nr. 182/2011 paredzētā komiteja. 

 2. Ja ir atsauce uz šo punktu, 

piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 

5. pantu. 

 Ja komiteja atzinumu nesniedz, Komisija 

nepieņem īstenošanas akta projektu un 

šajā gadījumā piemēro Regulas (ES) 

Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešo 

daļu. 

Or. en 

Pamatojums 

Komitejas procedūra atbilst pašreizējās LIFE programmas noteikumiem. Komisijai būtu 
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jāuztur laba sadarbība ar dalībvalstīm. LIFE komiteja būtu jāsaglabā. 

 


