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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
24. apsvērums

                                               
[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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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ņemot vērā, cik svarīgi ir cīnīties 
pret klimata pārmaiņām atbilstoši 
Savienības saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šī pamatprogramma palīdzēs 
integrēt klimata politiku un sasniegt 
vispārējo mērķrādījumu 25 % ES budžeta 
izdevumu – klimatisko mērķu sasniegšanai. 
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 saistībām īstenot Parīzes 
nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus, šī pamatprogramma palīdzēs 
integrēt klimata politiku un sasniegt 
vispārējo mērķrādījumu 30 % ES budžeta 
izdevumu – klimatisko mērķu sasniegšanai. 
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.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments 2018. gada 14. marta rezolūcijā par nākamo DFS: Parlamenta nostājas 
sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (2017/2052(INI)) aicināja 
iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2027. gadam noteikt 30 % mērķi ES budžeta izdevumiem, 
kas paredzēti klimata mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 2

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).

Or. en

Pamatojums

Tiek ierosināts finansējumu pielāgot atbilstoši EP 14. marta un 30. maija rezolūcijām par 
nākamo DFS.
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Grozījums Nr. 3

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:

Or. en

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. 4

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

Or. en

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).
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Grozījums Nr. 5

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

Or. en

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. 6

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

Or. en

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).
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Grozījums Nr. 7

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) 49 %, kas atbilst 946 974 000 EUR 
2018. gada cenās (1 069 180 000 EUR
faktiskajās cenās), apakšprogrammai 
“Klimata pārmaiņu mazināšana un 
pielāgošanās tām” un

Or. en

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 – 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”.

Or. en

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).
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija regulāri uzrauga klimata un 
biodaudzveidības mērķu integrēšanu un par 
to ziņo, arī par izdevumu apmēru. Šīs 
regulas ieguldījumam budžeta mēroga 
mērķrādītājā — panākt, ka 30 % 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.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments 2018. gada 14. marta rezolūcijā par nākamo DFS: Parlamenta nostājas 
sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada (2017/2052(INI)) aicināja 
iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2027. gadam noteikt 30 % mērķi ES budžeta izdevumiem, 
kas paredzēti klimata mērķu sasniegšanai.
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