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ĪSS PAMATOJUMS 

Tuvojas 2020. gads, kad ir paredzēts atjaunot programmu LIFE. Līdz šim tai piešķirtais 

finansējums ir izmantots nelieliem eksperimentāliem projektiem, kuru nolūks ir uzlabot vides 

stāvokli. Kā piemērus var minēt eksperimentālus pārvaldības paņēmienus ar mērķi palielināt 

savvaļas sugu skaitu vai uzlabot mitrāju uzturēšanu. Šādu novatorisku risinājumu panākumus 

ir iespējams kvantitatīvi novērtēt un uzskatāmi pierādīt. Finansējums nāk tieši no Briseles. 

 

Ja šādi projekti tiek sekmīgi realizēti, tie iegūst lauksaimnieku atzinību, un viņi savukārt veic 

attiecīgas investīcijas, izmantojot dalībvalstu nodrošinātās 2. pīlāra dotācijas. 

 

Programmas LIFE pārdēvēšana par “Klimata pasākumu programmu LIFE” nozīmē jaunu 

pieeju nodokļu maksātāju naudas izmantošanai. Šāds nosaukums ir sastopams arī jaunākajā 

komisāra P. Hogan KLP reformas priekšlikumā. Programmas LIFE pārdēvēšana par “Klimata 

pasākumu programmu” sakrīt ar tās budžeta palielinājumu par 60 %. Taču uzskatāmi ir 

redzams, ka nav definēti nedz nepieciešamie pasākumi, nedz vēlamie rezultāti. 

 

Ja formulējumu “Klimata pasākumu programma” aizstātu ar “Piesārņojuma samazināšanas 

programma”, būtu iespējams izmērīt gaisa, augsnes un ūdens piesārņojuma līmeni, katrā no 

šīm kategorijām izvirzīt sasniedzamos mērķus, un novērtēt, cik iedarbīgas ir piesārņojuma 

samazināšanai izvēlētās stratēģijas. Cīņu, kuras mērķis ir samazināt piesārņojumu, var 

uzvarēt, kā instrumentus izmantojot tehnoloģijas un tiesību aktus. Cīņa ar laika apstākļiem 

nekad nebeigsies, jo nav iespējams definēt, kas ir uzskatāms par “uzvaru” tajā.  

 

Atzinuma sagatavotājs ir ticies ar Komisijas darba grupu četru speciālistu sastāvā, un katrs no 

speciālistiem šajā priekšlikumā ir devis savu artavu. Atzinuma sagatavotājs viņiem uzdeva 

jautājumu — kāds finansiāla ieguldījuma rezultāts tiktu uzskatīts par vēlamu. Atbilde uz 

jautājumu bija “CO2 emisiju samazinājums”. 
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Zemāk esošajā grafikā ir redzama CO2 līmeņa atmosfērā ilgtermiņa samazināšanās tendence. 

Cilvēku darbība to nekādi nav ietekmējusi. CO2 līmeņa pieaugumi sakrīt ar ledus laikmetiem. 

 
Balstīts uz Prof. N. Shaviv un J. Veiser un ģeologa Graham Oram darbu 

 

A Oglekļa dioksīda (sarkans), slāpekļa (brūns) un skābekļa (zils) procentuālais 

daudzums gaisā sausā atmosfērā 

 Piezīme: metāna un Nox gāzu % daudzums ir pārāk mazs, lai to varētu parādīt grafikā. 

B Atmosfēras spiediena kritums no 100 atmosfērām līdz 1 atmosfērai (pašlaik) 

C Netieši noteiktā temperatūras anomālija (Prof. Jan Veiser) 

D Laiks miljardos gadu (Ga=giga-annum) (zila anotācija) un miljonos gadu (melna 

anotācija) 

E. Zeme no sākuma bija tāda, kāda šobrīd joprojām ir Venēra 

F Hadejs un arhejs: augstspiediena apstākļos (>60 atmosfēras) veidojas barītu 

savienojumi ar  CO2 

G. ciānobaktērijas pārveido CO2 par O2; vispirms „ierūsē” garoza, pēc tam gāze nonāk 

atmosfērā 

H. “Sniega klātā Zeme” 

P/T = perma/triasa perioda robeža 

K/T = krīta/triasa perioda robeža - dinozauru masveida izmiršana 
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Ieņemot nostāju, ka CO2 līmeņa samazināšana palīdzēs atrisināt neapmierinošu klimatisko 

apstākļu problēmu, Komisija ignorē faktorus, kuri patiešām maina mūsu klimatu. 

 

1. Galaktika: kosmiskā starojuma svārstību veidā. Var izraisīt izmaiņas 10o C apmērā 

miljoniem gadu ilgā laikposmā. 

2. Saules sistēma: gravitācijas spēks var izraisīt izmaiņas 2-3o C apmērā. 

3. Saule: tās orbītas un ass slīpuma izmaiņas piecos atsevišķajos un dokumentētajos ciklos 

var izraisīt temperatūras izmaiņas uz Zemes līdz 5o C apmērā. 

4. Okeānu straumes. 

5. “Siltumnīcefekta” gāzes: ūdens tvaiks (mākoņu veidā). 

 

Pārējām siltumnīcefekta gāzēm, proti, CO2, metānam un slāpekļa oksīdam ir nenozīmīga 

ietekme uz mūsu klimatu. Tomēr CO2 ir neaizstājams augu barības vielu avots. Metāns 

sadalās, veidojot CO2 un H2O; NOx gāzes kļūst par nitrātiem. 

 
Ja CO2 līmeņa ietekme uz mūsu klimatu ir nenozīmīga, tad nenozīmīga ir arī to pasākumu 

ietekme, kurus nolūkā mainīt šo CO2 līmeni īsteno cilvēki. 

 

Tas ir uzskatāmi redzams abās zemāk redzamajās pasaules kartēs. 

 

 
Teritorijas ar augstu aprēķināto cilvēka darbības rezultātā emitētā CO2 koncentrācijas līmeni 
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- Teritorijas ar augstu faktisko CO2 koncentrācijas līmeni 

- SCIAMACHY novērojumi, izmantojot ENVISAT satelīta datus (saskan ar Japānas IBUKU 

datiem) 

 
Ekspertu prognozes un ar satelītiem veiktie mērījumi ir pretrunīgi.  

 

Tas, ka virs Eiropas nav nekādu CO2 “karsto punktu”, liecina, ka nav nekādas problēmas, kas 

Komisijai būtu jārisina. Vienīgais potenciālais riska faktors, kura rezultātā Eiropā varētu 

rasties ievērojams CO2 līmeņa pieaugums, ir vulkāna izvirdums. 

 

Virs lietus mežiem dabā novērojamais augstais CO2 līmenis ir interesanta dilemma tiem, kuri 

vēlas saglabāt pirmo, bet nevēlas otro. Turklāt kā papildus faktoru vērts pieminēt to, ka lietus 

meži ir arī nozīmīgs metāna un ūdens tvaika emisiju avots.  

 

Kopš atzinuma sagatavotājs 2009. gadā tika ievēlēts Eiropas Parlamentā, AGRI un ENVI 

komitejās iesaistītie EP deputāti savās runās ļoti labprāt piemin “cīņu ar klimata pārmaiņām”. 

Tas rada cienīgu un cēlu iespaidu. Šī nostāja ir balstīta uz 20. gs. 80. gados izteiktām 

prognozēm par strauju globālās temperatūras un jūras līmeņa celšanos, kuras tā arī nekad nav 

materializējušās. Komisija ir uzklausījusi šos lozungus, nevis ņēmusi vērā faktiskās norises. 

Vienubrīd kādam ir skaļi jāpasaka: “Karalis nevalkā neredzamu tērpu, karalis gluži vienkārši 

ir kails!” Atzinuma sagatavotājs piedāvā saviem kolēģiem šādu iespēju. 

 
Daži EP deputāti ir ievēlēti tikai pateicoties savai pret CO2 vērstajai nostājai. Viņi savu 

nostāju nemainīs. 

 

Tomēr atzinuma sagatavotājs aicina pārējos kolēģus padomāt par to, ka, pieļaujot precedentu 

un pārdēvējot programmu LIFE par “klimata pasākumu programmu”, tiek sagatavota augsne 

“klimata pasākumu” īstenošanai lauksaimniecības nozarē kopumā, kur 40 % budžeta nākotnē 

tiks veltīti cīņai pret CO2 — vienu no lauksaimniecības nozarei svarīgākajiem elementiem. 
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Atzinuma sagatavotājs priekšlikumā ir svītrojis visas atsauces uz “tīru enerģiju”, jo tās ir 

norādes uz “enerģiju bez CO2”, kā arī atsauces uz “klimata pārmaiņu mazināšanu”, tiesību 

akta priekšlikumā aizstājot tās ar jēdzienu “pielāgošanās klimata pārmaiņām”. Tā ir būtiska 

atšķirība. Mums ir jāsagatavojas nākamajam “Mondera minimumam” jeb mazajam ledus 

laikmetam, kura ilgums varētu būt 200-300 gadi. Daži fiziķi, kuri specializējas uz Saules 

notiekošajos procesos, uzskata, ka šis cikls principā jau ir sācies. 

GROZĪJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

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, rīcībpolitikās, plānos un 

starptautiskos saistību instrumentos, 

Programmai vajadzētu palīdzēt pielāgoties 

klimata pārmaiņu ietekmei un pāriet uz 

tīru, energoefektīvu 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 

Pamatojums 

Pielāgošanās klimata pārmaiņām nozīmē arī to, ka jāveic praktiski pasākumi, lai pārvaldītu 

klimata pārmaiņu ietekmes risku. Mums ir jāsagatavojas nākamajam “Mondera 

minimumam” jeb mazajam ledus laikmetam, kura ilgums varētu būt 200-300 gadi. Daži fiziķi 

uzskata, ka globāla mēroga pārmaiņas jau ir sākušās. Tas nozīmē, ka par prioritāti būtu 

jāuzskata pielāgošanās, nevis neveiksmei nolemti mēģinājumi pārmaiņas mazināt. Ņemot 

vērā iepriekš minēto, atzinuma sagatavotājs tiesību akta priekšlikuma tekstā ir iekļāvis 

jēdzienu “pielāgošanās klimata pārmaiņām. 
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Grozījums Nr.  2 

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, uz pielāgošanos 

klimata pārmaiņām vērstajos un citos 

relevantajos tiesību aktos, stratēģijās, 

plānos un starptautiskajos saistību 

instrumentos, it īpaši ANO Ilgtspējīgas 

attīstības programmā 2030. gadam8 un 

Konvencijā par bioloģisko daudzveidību9. 

__________________ __________________ 

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 

Pamatojums 

Ievērojot konsekvenci ar 1. grozījuma pamatdomu un ņemot vērā ierosināto programmas 

LIFE pārorientēšanu uz pielāgošanos klimata pārmaiņām, daži Parīzes nolīguma noteikumi 

vairs neattiecas uz jauno programmu LIFE. Atsauces uz starptautiskajām saistībām dzēšana, 

protams, nekādi nemaina un nemazina to statusu. 

 

Grozījums Nr.  3 

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) Programmai būtu īpaši jāpievēršas 

nozarēm, kas pašlaik rada vislielāko 

piesārņojumu. Programmā būtu jāietver arī 

pasākumi, kas palīdzēs īstenot Savienības 

klimatadaptācijas rīcībpolitiku, lai 

mazinātu neaizsargātību pret negatīvajām 

klimata pārmaiņu sekām, gatavojoties 

gaidāmajam “Mondera minimuma" 

periodam. 

Or. en 

Pamatojums 

Ievērojot konsekvenci ar 1. grozījuma pamatdomu un ņemot vērā ierosināto programmas 

LIFE pārorientēšanu uz pielāgošanos klimata pārmaiņām, daži Parīzes nolīguma noteikumi 

un citas ES saistības vairs neattiecas uz jauno programmu LIFE. Dzēšot atsauci uz 

starptautiskajām saistībām, protams, nekādi netiek mainīts vai mazināts šo saistību statuss. 

 

Grozījums Nr.  4 

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 

svītrots 
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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. en 

Pamatojums 

Atzinuma sagatavotājs ierosina apvienot apakšprogrammas “Klimata pārmaiņu mazināšana 

un pielāgošanās” un “Pāreja uz tīru enerģiju” vienā programmā “Pielāgošanās klimata 

pārmaiņām”. Līdz ar to Komisijas priekšlikuma 8. apsvērums nebūtu nepieciešams. 

 

Grozījums Nr.  5 

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. 

svītrots 
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Or. en 

Pamatojums 

Atzinuma sagatavotājs ierosina apvienot apakšprogrammas “Klimata pārmaiņu mazināšana 

un pielāgošanās” un “Pāreja uz tīru enerģiju” vienā programmā “Pielāgošanās klimata 

pārmaiņām”. Līdz ar to Komisijas priekšlikuma 9. apsvērums nebūtu nepieciešams. 

 

Grozījums Nr.  6 

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. en 

Pamatojums 

Atzinuma sagatavotājs ierosina apvienot apakšprogrammas “Klimata pārmaiņu mazināšana 

un pielāgošanās” un “Pāreja uz tīru enerģiju” vienā programmā “Pielāgošanās klimata 

pārmaiņām”. Līdz ar to Komisijas priekšlikuma grozītajā tekstā nebūtu nepieciešama norāde 

uz “Apvārsnis Eiropa” un Komisijas priekšlikuma 10. apsvērums. 
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Grozījums Nr.  7 

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 

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.    

(12) Savienības jaunākā vides politikas 

īstenošanas pārskata pakete21 liecina, ka ir 

vēl daudz jāizdara, lai paātrinātu 

Savienības vides acquis īstenošanu un 

pastiprinātu vidisko un uz pielāgošanos 

klimata pārmaiņām vērsto mērķu 

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. 

__________________ __________________ 

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.  8 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Brīvprātīgā shēma “Bioloģiskā (15) Brīvprātīgā shēma “Bioloģiskā 
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daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi 

Eiropas aizjūras teritorijās” (BEST) veicina 

biodaudzveidības, arī jūras 

biodaudzveidības, saglabāšanu un 

ekosistēmu pakalpojumu ilgtspējīgu 

izmantošanu, arī ekosistēmās balstītas 

pieejas klimatadaptācijai un klimata 

pārmaiņu mazināšanai, Savienības 

tālākajos reģionos un aizjūras zemēs un 

teritorijās. Shēma BEST ir palīdzējusi 

vairot izpratni par tālāko reģionu un 

aizjūras zemju un teritoriju ekoloģisko 

nozīmi pasaules biodaudzveidības 

saglabāšanā. Aizjūras zemes un teritorijas 

šo mazo biodaudzveidības dotāciju shēmu 

augstu novērtējušas savās 2017. un 2018. 

gada ministru deklarācijās. Ir lietderīgi arī 

turpmāk atļaut no Programmas finansēt 

mazas biodaudzveidības dotācijas gan 

tālākajos reģionos, gan aizjūras zemēs un 

teritorijās. 

daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi 

Eiropas aizjūras teritorijās” (BEST) veicina 

biodaudzveidības, arī jūras 

biodaudzveidības, saglabāšanu un 

ekosistēmu pakalpojumu ilgtspējīgu 

izmantošanu, arī ekosistēmās balstītas 

pielāgošanās klimata pārmaiņām 

paredzētas pieejas Savienības tālākajos 

reģionos un aizjūras zemēs un teritorijās. 

Shēma BEST ir palīdzējusi vairot izpratni 

par tālāko reģionu un aizjūras zemju un 

teritoriju ekoloģisko nozīmi pasaules 

biodaudzveidības saglabāšanā. Aizjūras 

zemes un teritorijas šo mazo 

biodaudzveidības dotāciju shēmu augstu 

novērtējušas savās 2017. un 2018. gada 

ministru deklarācijās. Ir lietderīgi arī 

turpmāk atļaut no Programmas finansēt 

mazas biodaudzveidības dotācijas gan 

tālākajos reģionos, gan aizjūras zemēs un 

teritorijās. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  9 

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 

ar pielāgošanos klimata pārmaiņām 
saistītās lietās, 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. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  10 

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, klimata 

pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem 

pielāgotu energoefektīvu 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. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  11 

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. 

svītrots 
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Relevantās darbības tiks apzinātas 

Programmas sagatavošanā un īstenošanā 

un vēlreiz novērtētas relevanto 

izvērtēšanas un caurskatīšanas procesu 

kontekstā. 

Or. en 

Pamatojums 

Atsauču uz ES saistībām īstenot Parīzes nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus 

svītrošanas mērķis nav vājināt esošos tiesību aktus vai mazināt starptautisku nolīgumu 

nozīmīgumu. Tomēr, tā kā atzinuma sagatavotājs ierosina veikt izmaiņas programmas LIFE 

struktūrā, šīm atsaucēm vairs nav sakara ar programmas jauno struktūru. 

 

Grozījums Nr.  12 

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 vai 

uz pielāgošanos klimata pārmaiņām 

vērstas rīcībpolitikas. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 

 

Grozījums Nr.  13 

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 

(38) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 

principu un minētajā pantā noteikto 
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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 

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. 

proporcionalitātes principu šai regulai ir 

jādod ES dalībvalstīm pietiekama brīvība 

saistībā ar vietēju vai īpašu vajadzību 

apmierināšanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Šī grozījuma mērķis ir aizsargāt ES dalībvalstu tiesības un brīvību pašām lemt par savām 

valsts mēroga prioritātēm. 

 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) “stratēģiski integrētie projekti” ir 

projekti, kas reģionālā, starpreģionālā, 

nacionālā vai transnacionālā mērogā īsteno 

vidiskās vai klimatiskās stratēģijas vai 

rīcības plānus, kurus izstrādājušas 

dalībvalstu iestādes un kuri prasīti 

konkrētos Savienības vides, klimata vai 

relevantos tīras enerģijas tiesību aktos vai 

rīcībpolitikās, nodrošinot ieinteresēto 

personu iesaisti un veicinot sadarbību ar 

vismaz vienu citu Savienības, nacionālo 

vai privāto finansējuma avotu un tā 

piesaisti; 

(2) “stratēģiski integrētie projekti” ir 

projekti, kas reģionālā, starpreģionālā, 

nacionālā vai transnacionālā mērogā īsteno 

vidiskās vai uz pielāgošanos klimata 

pārmaiņām vērstas stratēģijas vai rīcības 

plānus, kurus izstrādājušas dalībvalstu 

iestādes, vienlaikus nodrošinot ieinteresēto 

personu iesaisti un veicinot sadarbību ar 

vismaz vienu citu Savienības, nacionālo 

vai privāto finansējuma avotu un tā 

piesaisti; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  15 

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 pielāgošanos klimata pārmaiņām. 

Tā veicina arī pāreju uz tīru un 

eneregoefektīvu aprites ekonomiku, vides 

kvalitātes aizsardzību un uzlabošanu un 

biodaudzveidības zuduma apturēšanu un 

biodaudzveidības atjaunošanu, tādējādi 

dodot ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  16 

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 uz 

pielāgošanos klimata pārmaiņām vērstās 

politikas mērķus, tostarp pāriet uz tīru 

enerģiju, un palīdzēt izmantot paraugpraksi 

dabas un biodaudzveidības jomā; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) joma “Klimata pasākumi”, kurā (2) joma “Pielāgošanās klimata 
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ietilpst: pārmaiņām”, kurā ietilpst: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) apakšprogramma “Klimata 

pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās 

tām”; 

(a) programma “Pielāgošanās klimata 

pārmaiņām”; 

Or. en 

Pamatojums 

Lai vienkāršotu programmas struktūru un padarītu to pieejamāku, ar šo grozījumu tiek 

ierosināts abas apakšprogrammas apvienot vienā programmā “Pielāgošanās klimata 

pārmaiņām”. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

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

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) apakšprogramma “Pāreja uz tīru 

enerģiju”. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Lai vienkāršotu programmas struktūru un padarītu to pieejamāku, ar šo grozījumu tiek 

ierosināts abas apakšprogrammas apvienot vienā programmā “Pielāgošanās klimata 

pārmaiņām”. 
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Grozījums Nr.  20 

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) 1 950 000 000 EUR jomai 

“Pielāgošanās klimata pārmaiņām”. 

Or. en 

Pamatojums 

Šajā grozījumā ievērota konsekvence ar 18. un 19. grozījumu, un tam ir tie paši mērķi. 

 

Grozījums Nr.  21 

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 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Šajā grozījumā ievērota konsekvence ar 18. un 19. grozījumu, un tam ir tie paši mērķi. 

 

Grozījums Nr.  22 

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”. 

svītrots 

Or. en 
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Pamatojums 

Šajā grozījumā ievērota konsekvence ar 18. un 19. grozījumu, un tam ir tie paši mērķi. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 5. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. No Programmas var finansēt 

darbības, kuras Komisija īsteno, lai 

atbalstītu Savienības vides, klimata vai 

relevanto tīras enerģētikas tiesību aktu vai 

rīcībpolitiku ierosināšanu, īstenošanu un 

integrēšanu nolūkā sasniegt 3. pantā 

izklāstītos mērķus. Šādas darbības var 

ietvert: 

5. No Programmas var finansēt 

darbības, kuras Komisija īsteno, lai 

atbalstītu Savienības vides un uz 

pielāgošanos klimata pārmaiņām vērsto 
tiesību aktu un rīcībpolitiku ierosināšanu 

un īstenošanu nolūkā sasniegt 3. pantā 

izklāstītos mērķus. Šādas darbības var 

ietvert: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ar dotācijām var finansēt darbības 

ārpus Savienības, ja vien projekts ir vērsts 

uz Savienības vidiskajiem un 

klimatiskajiem mērķiem un darbības ārpus 

Savienības ir jāveic, lai nodrošinātu 

dalībvalstu teritorijā veikto pasākumu 

rezultativitāti. 

4. Ar dotācijām var finansēt darbības 

ārpus Savienības, ja vien projekts ir vērsts 

uz Savienības vidiskajiem un uz 

pielāgošanos klimata pārmaiņām 

vērstajiem mērķiem un darbības ārpus 

Savienības ir jāveic, lai nodrošinātu 

dalībvalstu teritorijā veikto pasākumu 

rezultativitāti. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 5. punkts 
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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 un piesārņojuma 

apkarošanas pasākumiem, kā arī 

pielāgošanos klimata pārmaiņām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

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 vai 

uz pielāgošanos klimata pārmaiņām 

vērsto mērķu sasniegšanu un, ja iespējams, 

veicina vietējā publiskā iepirkuma 

izmantošanu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) iegāde veicinās saskaņā ar 

Direktīvas 92/43/EEK 3. pantu izveidotā 

tīkla Natura 2000 uzlabošanu, uzturēšanu 

un integritātes atjaunošanu, tostarp 

savienotības uzlabošanu, radot koridorus, 

atbalsta punktus vai citus zaļās 

infrastruktūras elementus; 

(a) iegāde veicinās saskaņā ar 

Direktīvas 92/43/EEK 3. pantu izveidotā 

tīkla Natura 2000 uzlabošanu, uzturēšanu 

un integritātes atjaunošanu, tostarp 

savienotības uzlabošanu, radot koridorus, 

atbalsta punktus vai citus piemērotas 

infrastruktūras elementus; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Snieguma ziņošanas sistēma 

nodrošina, ka programmas īstenošanas un 

rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 

savākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi. Lai 

to panāktu, Savienības līdzekļu 

saņēmējiem nosaka samērīgas ziņošanas 

prasības, lai varētu savākt agregējamus 

projekta līmeņa izlaides un ietekmes 

rādītājus attiecībā uz visiem relevantajiem 

konkrētajiem vides un klimata 

rīcībpolitikas mērķiem, arī Natura 2000 un 

dažu gaisa piesārņotāju, arī CO2, emisijām. 

3. Snieguma ziņošanas sistēma 

nodrošina, ka programmas īstenošanas un 

rezultātu uzraudzībai vajadzīgie dati tiek 

savākti efektīvi, lietderīgi un savlaicīgi. Lai 

to panāktu, Savienības līdzekļu 

saņēmējiem nosaka samērīgas ziņošanas 

prasības, lai varētu savākt agregējamus 

projekta līmeņa izlaides un ietekmes 

rādītājus attiecībā uz visiem relevantajiem 

konkrētajiem vides un uz pielāgošanos 

klimata pārmaiņām vērstās rīcībpolitikas 

mērķiem, arī saistībā ar Natura 2000 un 

dažu gaisa piesārņotāju, arī amonjaka, 

slāpekļa dioksīda un sēra savienojumu, 

emisijām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  29 

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, 

4. Komisija regulāri uzrauga uz 

pielāgošanos klimata pārmaiņām vērsto 

un biodaudzveidības mērķu integrēšanu un 

par to ziņo, arī par izdevumu apmēru. Uz 

pielāgošanos klimata pārmaiņām vērsto 
mērķu sasniegšanai 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 
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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. 

shēmā dos ieguldījumu attiecīgi uz 

pielāgošanos klimata pārmaiņām vērsto 

un biodaudzveidības mērķu sasniegšanā, 

attiecīgajā dezagregācijas līmenī. 

Izdevumus ik gadu uzrāda budžeta 

programmas deklarācijā. Par Programmas 

ieguldījumu Savienības uz pielāgošanos 

klimata pārmaiņām vērsto un 

biodaudzveidības mērķu sasniegšanā 

regulāri ziņo izvērtējumu un gada ziņojuma 

kontekstā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 2. daļa – 2.1. punkts – 7. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– “Klimata pārmaiņu mazināšana 

un pielāgošanās tām”; 

– “Pielāgošanās klimata 

pārmaiņām”; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 2. daļa – 2.1. punkts – 8. ievilkums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– “Pāreja uz tīru enerģiju” svītrots 

Or. en 


