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ĪSS PAMATOJUMS
Klimata pārmaiņas un vides degradācija ir liela mēroga globāla rakstura problēmas, kas arvien
vairāk ietekmē mūsu sabiedrību. Vides problēmas iet pāri valstu robežām. Lai risinātu ar vidi
saistītās problēmas atbildīgā un ilgtspējīgā veidā, ir vajadzīga ciešāka sadarbība visos
līmeņos.
Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) ir galvenais Savienības instruments un
vienīgais ES fonds, kas paredzēts vienīgi vides un klimata mērķiem. Ņemot vērā mūs skarošo
problēmu apmēru, ir pamatoti palielināt programmas budžetu.
Kā Eiropas Parlaments jau mudināja 14. marta[1] un 30. maija[2] rezolūcijās par nākamo
daudzgadu finanšu shēmu (DFS), programmas finansējums salīdzinājumā ar pašreizējo DFS
būtu jādubulto.
Atzinuma sagatavotāja atbalsta Eiropas Parlamenta nostāju pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā
līdz 2027. gadam palielināt kopējo ES budžeta izdevumu mērķi no 25 līdz 30 %, lai atbalstītu
klimata jomā izvirzītos mērķus. Turklāt, pateicoties ES klimata politikas aspektu integrēšanas
mērķim, ar klimatu saistītiem pasākumiem nākamajā DFS tiks piešķirts finansējums arī no
vairākām citām programmām.
Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir svarīgi palielināt finansiālo atbalstu pasākumiem vides
jomā. Tāpēc viņa ierosina piešķirt vairāk finansējuma LIFE programmas vides
apakšprogrammām.
Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas labi paveikto darbu, jo īpaši uzsverot LIFE
finansējuma katalītisko lomu un to, ka tas papildina citus Savienības instrumentus.
Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē arī Komisijas priekšlikumu paplašināt un vairot
stratēģisku integrēto projektu izmantošanu, kuriem ir bijusi pozitīva ietekme uz inovācijām
vides jomā.
GROZĪJUMI
Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas
nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
7. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[1]

Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. marta rezolūcija par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana
attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (2017/2052(INI))
[2]
Eiropas Parlamenta 2018. gada 30. maija rezolūcija par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu
resursiem (2018/2714(RSP))
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(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, ilgtspējīgu, aprites
ekonomikā balstītu 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 Savienības gadsimta vidus un
ilgtermiņa klimata un enerģētikas
stratēģiju saskaņā ar Parīzes nolīguma
mērķi, 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.

Grozījums Nr. 2
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

(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
atvieglot jau pieejamo tehnoloģiju
apgūšanu atjaunojamās enerģijas
izmantošanas un energoefektivitātes
palielināšanas nolūkā, 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

PE625.571v02-00

LV

4/12

AD\1167574LV.docx

Eiropa” un tās priekštecēm.

risinājumu izmantošanu LIFE projektos, arī
no programmas “Apvārsnis Eiropa” un tās
priekštecēm.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
9. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)
Tīrās enerģijas tiesību aktu
ietekmes novērtējumos lēsts, ka, lai
sasniegtu Savienības 2030. gada
enerģētikas mērķrādītājus, 2021.–
2030. gadā ik gadu būs vajadzīgas papildu
investīcijas 177 miljardu euro apmērā.
Lielākā investīciju nepietiekamība
konstatēta ēku dekarbonizācijas jomā
(investīcijās energoefektivitātē un maza
mēroga atjaunojamo energoresursu
risinājumos), kur kapitāls jānovirza ļoti
izkliedētiem projektiem. Viens no
apakšprogrammas “Pāreja uz tīru enerģiju”
mērķiem ir veidot projektu izstrādes un
sakopošanas spēju, tā palīdzot arī apgūt
Eiropas strukturālo un investīciju fondu
līdzekļus un veicināt investīcijas tīrā
enerģijā arī ar InvestEU finanšu
instrumentiem.

(9)
Tīrās enerģijas tiesību aktu
ietekmes novērtējumos lēsts, ka, lai
sasniegtu Savienības 2030. gada
enerģētikas mērķrādītājus, 2021.–
2030. gadā ik gadu būs vajadzīgas papildu
investīcijas 177 miljardu euro apmērā.
Lielākā investīciju nepietiekamība
konstatēta ēku dekarbonizācijas jomā
(investīcijās energoefektivitātē un maza
mēroga atjaunojamo energoresursu
risinājumos), kur kapitāls jānovirza ļoti
izkliedētiem projektiem. Viens no
apakšprogrammas “Pāreja uz tīru enerģiju”
mērķiem ir veidot projektu izstrādes un
sakopošanas spēju, tā palīdzot arī apgūt
Eiropas strukturālo un investīciju fondu
līdzekļus un veicināt investīcijas
atjaunojamās enerģijas un
energoefektivitātes atbalstam arī ar
InvestEU finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(9 a) Programma LIFE ir vienīgā
programma, kas īpaši ir paredzēta
darbībai vides un klimata jomā, un tāpēc
tai ir ļoti svarīga loma Savienības tiesību
aktu īstenošanas atbalstīšanā minētajās
jomās.
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Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
24. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Ņemot vērā, cik svarīgi ir cīnīties
pret klimata pārmaiņām atbilstoši
Savienības pienākumam īstenot Parīzes
nolīgumu un sasniegt Apvienoto Nāciju
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības
mērķus, Programma palīdzēs klimata
pasākumus pilnīgāk integrēt citās politikas
jomās un panākt vispārējo mērķrādītāju, ka
vismaz 25 % ES budžeta izdevumu dotu
ieguldījumu klimatisko mērķu sasniegšanā.
Paredzams, ka Programmas pasākumu
ieguldījums klimatisko mērķu sasniegšanā
būs 61 % no Programmas kopējā līdzekļu
apjoma. Relevantās darbības tiks apzinātas
Programmas sagatavošanā un īstenošanā
un vēlreiz novērtētas relevanto izvērtēšanas
un caurskatīšanas procesu kontekstā.

(24) Ņemot vērā, cik svarīgi ir cīnīties
pret klimata pārmaiņām atbilstoši
Savienības pienākumam īstenot Parīzes
nolīgumu un sasniegt Apvienoto Nāciju
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības
mērķus, Programma palīdzēs klimata
pasākumus pilnīgāk integrēt citās politikas
jomās un panākt vispārējo mērķrādītāju, ka
vismaz 25 % ES budžeta izdevumu dotu
ieguldījumu klimatisko mērķu sasniegšanā
2021.–2027. gada DFS laikā, un ikgadējo
mērķi — 30 % — pēc iespējas ātrāk, bet
ne vēlāk kā 2027. gadā 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.

Grozījums Nr. 6
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 6 442 000
000 EUR 2018. gada cenās (7 272 000 000
EUR faktiskajās cenās).
Pamatojums

Tiek ierosināts finansējumu pielāgot atbilstoši EP 14. marta un 30. maija rezolūcijām par
nākamo DFS.
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Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) 3 500 000 000 EUR jomai “Vide”, no
kā

(a) 70 %, kas atbilst EUR 4 509 400 000
2018. gada cenās (5 090 400 000 EUR
faktiskajās cenās), jomai “Vide”, no kā:

Pamatojums
Programma LIFE ir vienīgais ES fonds, kas ir pilnībā paredzēts vides un klimata mērķu
sasniegšanai. Lai gan ES klimata integrācijas mērķu sasniegšanai ar klimatu saistītas
darbības tiks finansētas arī no vairākām citām nākamās DFS programmām, ir būtiski
nodrošināt lielāku finansējumu pasākumiem vides jomā. Tāpēc ir pamatoti piešķirt vairāk
finansējuma LIFE programmas vides apakšprogrammām (70 % nevis 64,2%, kā ierosinājusi
Komisija).

Grozījums Nr. 8
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) 61 %, kas atbilst 2 750 734 000 EUR
2018. gada cenās (3 105 144 000 EUR
faktiskajās cenās), apakšprogrammai
“Daba un biodaudzveidība” un

Pamatojums
Programma LIFE ir vienīgais ES fonds, kas ir pilnībā paredzēts vides un klimata mērķu
sasniegšanai. Lai gan ES klimata integrācijas mērķu sasniegšanai ar klimatu saistītas
darbības tiks finansētas arī no vairākām citām nākamās DFS programmām, ir būtiski
nodrošināt lielāku finansējumu pasākumiem vides jomā. Tāpēc ir pamatoti piešķirt vairāk
finansējuma LIFE programmas vides apakšprogrammām (70 % nevis 64,2%, kā ierosinājusi
Komisija).

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) 1 350 000 000 EUR apakšprogrammai
“Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte”;

(2) 39 %, kas atbilst 1 758 666 000 EUR
2018. gada cenās (1 958 256 000 EUR
faktiskajās cenās), apakšprogrammai
“Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte”

Pamatojums
Programma LIFE ir vienīgais ES fonds, kas ir pilnībā paredzēts vides un klimata mērķu
sasniegšanai. Lai gan ES klimata integrācijas mērķu sasniegšanai ar klimatu saistītas
darbības tiks finansētas arī no vairākām citām nākamās DFS programmām, ir būtiski
nodrošināt lielāku finansējumu pasākumiem vides jomā. Tāpēc ir pamatoti piešķirt vairāk
finansējuma LIFE programmas vides apakšprogrammām (70 % nevis 64,2%, kā ierosinājusi
Komisija).

Grozījums Nr. 10
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) 30 %, kas atbilst 1 932 600 000 EUR
2018. gada cenās (2 182 000 000 EUR
faktiskajās cenās), jomai “Klimata
pasākumi”, no kā
Pamatojums

Programma LIFE ir vienīgais ES fonds, kas ir pilnībā paredzēts vides un klimata mērķu
sasniegšanai. Lai gan ES klimata integrācijas mērķu sasniegšanai ar klimatu saistītas
darbības tiks finansētas arī no vairākām citām nākamās DFS programmām, ir būtiski
nodrošināt lielāku finansējumu pasākumiem vides jomā. Tāpēc ir pamatoti piešķirt vairāk
finansējuma LIFE programmas vides apakšprogrammām (70 % nevis 64,2%, kā ierosinājusi
Komisija).

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) 950 000 000 EUR apakšprogrammai
PE625.571v02-00
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“Klimata pārmaiņu mazināšana un
pielāgošanās tām” un

2018. gada cenās (1 069 180 000 EUR
faktiskajās cenās), apakšprogrammai
“Klimata pārmaiņu mazināšana un
pielāgošanās tām” un
Pamatojums

Programma LIFE ir vienīgais ES fonds, kas ir pilnībā paredzēts vides un klimata mērķu
sasniegšanai. Lai gan ES klimata integrācijas mērķu sasniegšanai ar klimatu saistītas
darbības tiks finansētas arī no vairākām citām nākamās DFS programmām, ir būtiski
nodrošināt lielāku finansējumu pasākumiem vides jomā. Tāpēc ir pamatoti piešķirt vairāk
finansējuma LIFE programmas vides apakšprogrammām (70 % nevis 64,2%, kā ierosinājusi
Komisija).

Grozījums Nr. 12
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) 51 %, kas atbilst 985 626 000 EUR
2018. gada cenās (1 112 820 000 EUR
faktiskajās cenās), apakšprogrammai
“Pāreja uz tīru enerģiju”.

Pamatojums
Programma LIFE ir vienīgais ES fonds, kas ir pilnībā paredzēts vides un klimata mērķu
sasniegšanai. Lai gan ES klimata integrācijas mērķu sasniegšanai ar klimatu saistītas
darbības tiks finansētas arī no vairākām citām nākamās DFS programmām, ir būtiski
nodrošināt lielāku finansējumu pasākumiem vides jomā. Tāpēc ir pamatoti piešķirt vairāk
finansējuma LIFE programmas vides apakšprogrammām (70 % nevis 64,2%, kā ierosinājusi
Komisija).

Grozījums Nr. 13
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

4. Komisija regulāri uzrauga klimata un
biodaudzveidības mērķu integrēšanu un par
to ziņo, arī par izdevumu apmēru. Šīs
regulas ieguldījumam budžeta mēroga
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mērķrādītājā — panākt, ka 25 % izdevumu
dod ieguldījumu klimatisko mērķu
sasniegšanā, — seko ar Savienības
klimatisko marķieru sistēmu. Ar
biodaudzveidību saistītajiem izdevumiem
seko, izmantojot īpašu marķieru kopu. Ar
minētajām izsekošanas metodēm kvantificē
saistību apropriācijas, kuras, kā gaidāms,
2021.–2027. gada daudzgadu finanšu
shēmā dos ieguldījumu attiecīgi klimata un
biodaudzveidības mērķu sasniegšanā,
attiecīgajā dezagregācijas līmenī.
Izdevumus ik gadu uzrāda budžeta
programmas deklarācijā. Par Programmas
ieguldījumu Savienības klimata un
biodaudzveidības mērķu sasniegšanā
regulāri ziņo izvērtējumu un gada ziņojuma
kontekstā.

PE625.571v02-00
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mērķrādītājā — panākt, ka 25 % izdevumu
dod ieguldījumu klimatisko mērķu
sasniegšanā 2021.– 2027. gada DFS laikā,
un panākt ikgadējo mērķi — 30 % — cik
drīz vien iespējams, un ne vēlāk, kā līdz
2027. gadam — tam seko ar Savienības
klimatisko marķieru sistēmu. Ar
biodaudzveidību saistītajiem izdevumiem
seko, izmantojot īpašu marķieru kopu. Ar
minētajām izsekošanas metodēm kvantificē
saistību apropriācijas, kuras, kā gaidāms,
2021.–2027. gada daudzgadu finanšu
shēmā dos ieguldījumu attiecīgi klimata un
biodaudzveidības mērķu sasniegšanā,
attiecīgajā dezagregācijas līmenī.
Izdevumus ik gadu uzrāda budžeta
programmas deklarācijā. Par Programmas
ieguldījumu Savienības klimata un
biodaudzveidības mērķu sasniegšanā
regulāri ziņo izvērtējumu un gada ziņojuma
kontekstā.
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
Virsraksts

Priekšlikums, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu
(LIFE)

Atsauces
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Atbildīgā komiteja
Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI
14.6.2018

Atzinumu sniedza
Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG
14.6.2018

Atzinumu sagatavoja
Iecelšanas datums

Anneli Jäätteenmäki
11.7.2018

Izskatīšana komitejā

26.9.2018

Pieņemšanas datums

5.11.2018

Galīgais balsojums
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Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā
balsošanā

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez,
André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial,
Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk,
Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos,
Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo
Wölken, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā
balsošanā

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski,
Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

26
2
1

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija Michael Detjen, Stefan Gehrold
klāt galīgajā balsošanā
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