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ĪSS PAMATOJUMS

Programma LIFE ir instruments, ar ko finansē Savienības vides un bioloģiskās daudzveidības 
un uz pielāgošanos klimata pārmaiņām vērsto rīcībpolitiku. Tā palīdz sasniegt Savienības 
mērķi, proti, 25 % no kopējiem izdevumiem tērēt klimata jomā izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. marta rezolūcijā par nākamo DFS nolēma: gatavojot 
Parlamenta nostāju par DFS laikposmam pēc 2020. gada, iestāties par to, lai šo mērķa rādītāju 
palielinātu līdz 30 %.

No programmas līdzekļiem finansē apakšprogrammu “Daba un bioloģiskā daudzveidība”, 
“Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte”, “Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās 
tām” un “Pāreja uz tīru enerģiju” projektus. Programmas mērķis ir sekmēt pāreju uz tīru, 
energoefektīvu un klimatnoturīgu mazoglekļa aprites ekonomiku. Tas jāpanāk, veicinot 
novatoriskas tehnoloģijas vides politikas jomā un kopumā atrodot veidus, kā uzlabot to, kā 
tiek īstenota Savienības rīcībpolitika šajā jomā.

Komisijas priekšlikumā par programmu LIFE 2021.–2027. gadā ir ņemtas vērā vairākas 
Reģionālās attīstības komitejas bažas. Jo īpaši priekšlikums:

– paredz programmas LIFE un kohēzijas politikas fondu sinerģiju;

– ietver īpašus noteikumus par finansēšanu tālākajos reģionos un aizjūras zemēs un 
teritorijās, tostarp saistībā ar shēmu “Bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu 
pakalpojumi Eiropas aizjūras teritorijās” (BEST);

– ļauj attiecināt programmu uz trešām valstīm, ja tiek izpildīti konkrēti nosacījumi;

– paredz nozīmīgu lomu sadarbībai un paraugprakses izveidei.

Tāpēc atzinuma sagatavotāja ierosina apstiprināt šo programmu, veicot vairākus grozījumus, 
lai:

– akcentētu saikni starp kohēzijas politiku un programmu LIFE;

– piešķirtu nozīmīgāku lomu reģionālajām un vietējām iestādēm;

– atbalstītu administratīvo spēju veidošanas projektus;

– uzsvērtu, cik nozīmīga tālākajiem reģioniem un aizjūras zemēm un teritorijām ir vides 
pasākumu finansēšana;

– sīkāk precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem programmā var piedalīties trešās 
valstis, tostarp bijušās Savienības dalībvalstis.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:



PE625.424v02-00 4/30 AD\1165920LV.docx

LV

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 pāriet uz 
tīru, energoefektīvu un klimatnoturīgu 
mazoglekļa aprites ekonomiku, kas 
palīdzētu, saglabāt un 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.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Savienība ir apņēmusies izstrādāt 
visaptverošu pieeju ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, kas nosprausti Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam un fokusā izvirza 
ciešo sasaisti starp tādu dabas resursu 
pārvaldību, lai nodrošinātu to ilgtermiņa 
pieejamību, ekosistēmu pakalpojumiem, to 
saikni ar cilvēka veselību un ilgtspējīgu un 
sociāli iekļaujošu ekonomisko izaugsmi. 
Paturot prātā šos mērķus, Programmai 
vajadzētu dot būtisku ieguldījumu gan 
ekonomikas izaugsmē, gan sociālajā 
kohēzijā.

(4) Eiropas Savienība kā vienots 
kopums ir apņēmusies izstrādāt 
visaptverošu pieeju ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, kas nosprausti Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam un fokusā izvirza 
ciešo sasaisti starp tādu dabas resursu 
pārvaldību, lai nodrošinātu to ilgtermiņa 
pieejamību, ekosistēmu pakalpojumiem, to 
saikni ar cilvēka veselību un ilgtspējīgu un 
sociāli iekļaujošu ekonomisko izaugsmi. 
Tas arī palīdzēs radīt zaļās darbvietas.
Paturot prātā šos mērķus, Programmai 
vajadzētu dot būtisku ieguldījumu gan 
ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmē, gan 
sociālajā un teritoriālajā kohēzijā.
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Grozījums Nr. 3

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 
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, 
tostarp reģionālā un vietējā līmenī, 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.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Eiropas Parlaments 2017. gada 14. 
jūnija rezolūcijā par kohēzijas un 
attīstības veicināšanu ES tālākajos 
reģionos: LESD 349. panta īstenošanu 
(2016/2250(INI)) atgādināja, ka 
tālākajiem reģioniem saistībā ar rīcību 
vides un klimata politikas jomā ir īpašas 
vajadzības.
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Grozījums Nr. 5

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 
palīdzēt ieviesties jau pieejamām 
tehnoloģijām, kas palīdzēs risināt vidiskās 
problēmas, mazināt klimata pārmaiņas un 
sasniegt Savienības vides politikas 
mērķus. 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”, citām tagadējām programmām
un to priekštecēm.

Grozījums Nr. 6

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 

(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 
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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.

risinājumos), kur kapitāls jānovirza ļoti 
izkliedētiem projektiem. Viens no 
apakšprogrammas “Pāreja uz tīru enerģiju” 
mērķiem ir veidot projektu izstrādes un 
sakopošanas spēju, galveno uzmanību 
pievēršot specifiskajam reģionu 
energopotenciālam, kas palīdzētu arī 
apgūt Eiropas strukturālo un investīciju 
fondu līdzekļus un veicināt investīcijas tīrā 
enerģijā arī ar InvestEU finanšu 
instrumentiem.

Grozījums Nr. 7

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.

(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. 
Turklāt daudz sarežģītākā jaunās 
programmas LIFE piemērošanas un 
novērtēšanas procedūra būtu jāvienkāršo, 
par paraugu ņemot “Apvārsnis 2020” 
noteikumus un procedūras. Turpmākajos 
jaunās programmas LIFE īstenošanas 
plānos būtu jāiekļauj sekmīgie “Apvārsnis 
2020” komponenti. “Apvārsnis Eiropa” 
Eiropas Inovācijas padome var palīdzēt 
lielākā mērogā izvērst un komercializēt 
jaunas, revolucionāras idejas, kas var nākt 
gaismā, īstenojot LIFE projektus.
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Grozījums Nr. 8

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 klimatisko mērķu 
integrāciju citās rīcībpolitikās. Tāpēc 
Programmai vajadzētu būt katalizatoram, 
kas ļauj panākt vajadzīgo progresu, 
izstrādājot, testējot un atkārtojot jaunas 
pieejas un paraugprakses, kā arī 
palielinot to redzamību; atbalstot 
rīcībpolitiku izstrādi, saskaņotību, 
konsekventumu, uzraudzību un 
caurskatīšanu; veicinot efektīvāku 
koordināciju starp valsts, reģionālām un 
vietējām iestādēm; veicinot visu 
ieinteresēto personu un jo īpaši valsts,
reģionālo un vietējo iestāžu, NVO,
pētniecības centru un uzņēmumu 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).

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
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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) 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.

(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) 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. Biodaudzveidības aizsardzību 
nevar risināt izolēti: ir vajadzīga 
koordinēta pieeja ES un starptautiskā 
līmenī. Savienībai lielāka uzmanība un 
līdzekļi būtu jāvelta tam, lai uzlabotu 
bioloģisko datu vākšanu un apkopošanu 
un šos datus pārvērstu rezultātos, kas 
sniegtu labāku ģeogrāfisko izpratni par 
aizsardzības darbībām. 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.).
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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.).

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Nesenie izvērtējumi un 
novērtējumi, arī ES bioloģiskās 
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 

(14) Nesenie izvērtējumi un 
novērtējumi, arī ES bioloģiskās 
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 un nepietiekama koordinācijas 
starp valsts un zinātniskajām institūcijām. 
Ievērojamu ieguldījumu minēto vajadzību 
apmierināšanā var dot galvenie Savienības 
finansēšanas instrumenti, tostarp jo īpaši 
ESI fondi, proti, [Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds, Kohēzijas fonds, Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds]. 
Programmai šādas integrējošas pieejas 
efektivitāte ir vēl vairāk jāuzlabo ar 
stratēģiskiem dabas projektiem, kas veltīti 
ilgtspējai, saglabāšanai un Savienības 
dabas un biodaudzveidības tiesību aktu un 
rīcībpolitiku īstenošanas veicināšanai, arī 
darbībām, kuras paredzētas saskaņā ar 
Direktīvu 92/43/EEK izstrādātajos 
prioritārās rīcības satvaros. Daudzās 
dalībvalstīs liela daļa ekosistēmu ir 
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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.

degradētas; ekosistēmu atjaunošana 
palīdz apturēt biodaudzveidības zudumu 
un nosargāt ekosistēmu sniegtos 
pakalpojumus. Īpaša uzmanība būtu 
jāvelta tam, lai tiktu nodrošināti dabiskie 
procesi, kas ļauj atjaunoties ekosistēmām 
un kļūt ilgtspējīgākām, kā arī būtu 
jāstimulē partnerību veidošana ar citām 
ekonomikas nozarēm, tādām kā 
mežsaimniecība un ūdens resursu 
apsaimniekošana jaunās nozarēs, kuru 
attīstība balstīta uz dabas resursiem.
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 un veidota 
sinerģija starp dažādiem Savienības 
finanšu instrumentiem, cenšoties panākt 
līdzsvaru starp dabas aizsardzību un 
vietējām un reģionālām attīstības 
vajadzībām. Dalībvalstis un reģioni 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.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Brīvprātīgā shēma “Bioloģiskā 
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 

(15) Brīvprātīgā shēma “Bioloģiskā 
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 
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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.

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. Tāpēc šie 
procesi ir jāpadara ilgtspējīgi, tos 
integrējot programmā LIFE un 
nodrošinot apjomīgus finanšu līdzekļus 
tās budžetā. No Programmas arī turpmāk 
ir jāfinansē mazas biodaudzveidības 
dotācijas gan tālākajos reģionos, gan 
aizjūras zemēs un teritorijās, tādējādi 
materializējot Savienības atbildību par 
šīm teritorijām, garantējot Savienības 
vides politikas mērķu sasniegšanu un 
sekmējot sociālo un teritoriālo kohēziju. 
Ar šo shēmu neaizstāj pārējo 
finansējumu, ko tālākiem reģioniem 
nodrošina no programmas LIFE.

Grozījums Nr. 12

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, 
valsts, reģionālām un vietējām 
publiskajām iestādēm un patērētājiem), it 
sevišķi izmantojot, izstrādājot un pārņemot 
konkrētām vietējām, reģionālām un 
nacionālām situācijām pielāgotas 
paraugtehnoloģijas, paraugprakses un 
paraugrisinājumus, tostarp integrētas
teritoriālās pieejas atkritumu 
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Atbalstot plastmasu stratēģijas īstenošanu, 
var īpaši cīnīties pret jūras piedrazojuma 
problēmu.

apsaimniekošanas un to rašanās novēršanas 
plānu īstenošanai. Atbalstot plastmasu 
stratēģijas īstenošanu, var īpaši cīnīties pret 
jūras piedrazojuma problēmu, tādējādi 
sekmējot jūras biodaudzveidības 
saglabāšanu.

Grozījums Nr. 13

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 visos līmeņos uzlabotos 
pārvaldība vides un klimata pārmaiņu lietās 
un ar tām saistītās lietās, kas attiecas uz 
pāreju uz tīru enerģiju, ir jāiesaista 
pilsoniskā sabiedrība, uzlabojot 
komunikāciju un veicinot sabiedrības 
informētību, iesaistot valsts, reģionālās un 
vietējās iestādes un patērētājus, un 
jāpaplašina ieinteresēto personu, tostarp 
nevalstisko organizāciju, pētniecības un 
inovācijas partneru un uzņēmumu, 
iesaiste konsultācijās par attiecīgajām 
rīcībpolitikām un to īstenošanā.

Grozījums Nr. 14

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 

(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, kā arī iesaistot 
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ilgtspējīgu risinājumu plašāku ieviešanos 
tirgū, jācenšas panākt to pieņemšana 
sabiedrībā un patērētāju iesaiste.

vietējās un reģionālās ieinteresētās 
personas aprites ekonomikas mērķu 
īstenošanā. Lai atbalstītu ilgtspējīgu 
risinājumu plašāku ieviešanos tirgū, 
jācenšas panākt to pieņemšana sabiedrībā 
un patērētāju iesaiste, tostarp izmantojot 
plašsaziņas līdzekļu kampaņas.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Savienības līmenī lielas investīcijas 
vides un klimata pasākumos tiek 
galvenokārt finansētas no lielām 
Savienības finansēšanas programmām 
(integrēšana). Programmas ietvaros 
izstrādātajiem stratēģiskajiem integrētajiem 
projektiem un stratēģiskajiem dabas 
projektiem, kam ir katalītiska loma, būtu 
jāizmanto šo finansēšanas programmu un 
citu finansējuma avotu, piem., valsts fondu, 
sniegtās finansējuma saņemšanas iespējas 
un jāveido sinerģijas.

(23) Savienības līmenī lielas investīcijas 
vides un klimata pasākumos tiek 
galvenokārt finansētas no lielām 
Savienības finansēšanas programmām 
(integrēšana), tostarp kohēzijas fondiem. 
Programmas ietvaros izstrādātajiem 
stratēģiskajiem integrētajiem projektiem un 
stratēģiskajiem dabas projektiem, kam ir 
katalītiska loma, būtu jāizmanto šo 
finansēšanas programmu un citu 
finansējuma avotu, piem., valsts fondu, 
sniegtās finansējuma saņemšanas iespējas 
un jāveido sinerģijas.

Grozījums Nr. 16

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 

(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 30 % ES budžeta izdevumu dotu 
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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.

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.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Programmu īstenojot, pienācīga 
uzmanība būtu jāveltī tālāko reģionu 
stratēģijai, 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) Saskaņā ar LESD 174. un 349. 
pantu Programmu īstenojot, pienācīga 
uzmanība ir jāveltī tālāko reģionu, kas ir 
neatņemama Savienības daļa, stratēģijai,
vienmēr ņemot vērā šo reģionu īpašās 
vajadzības, īpatnības, ierobežojumus un 
neaizsargātību, jo šie reģioni saskaras ar 
milzīgiem un pastāvīgiem dabas un 
demogrāfiskiem apgrūtinājumiem.
Īstenošanā varētu arī censties samazināt 
dažādo reģionu attīstības līmeņu 
nevienlīdzību un mazināt visnelabvēlīgākā 
situācijā esošo reģionu attīstības deficītu, 
tostarp risinot īpašās problēmas, ko rada 
videi draudzīgu rīcībpolitiku īstenošana 
nolūkā sekmēt pāreju uz tīru, 
energoefektīvu un klimatnoturīgu 
mazoglekļa aprites ekonomiku, un 
saglabājot biodaudzveidību šajos 
reģionos. Būtu jāņem vērā arī Savienības 
rīcībpolitikas, kas nav vides, klimata un 
relevantās tīras enerģētikas rīcībpolitikas.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
26. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Atbalstot Programmas īstenošanu, 
Komisijai būtu jāsadarbojas ar 
Programmas valsts kontaktpunktiem, 
jāorganizē semināri un darbsemināri, 
jāpublicē saraksti ar Programmas ietvaros 
finansētajiem projektiem vai jāveic citas
darbības, kas orientētas uz projektu 
rezultātu izplatīšanu, pieredzes, zināšanu 
un paraugprakses apmaiņas veicināšanu un 
projektu rezultātu atkārtošanu visā 
Savienībā. Šādas darbības it sevišķi 
jāorientē uz dalībvalstīm, kas apgūst maz 
līdzekļu, un jāveicina saziņa un sadarbība 
starp projektu labuma guvējiem, 
pieteikumu iesniedzējiem vai 
ieinteresētajām personām, kas iesaistīti 
pabeigtos un vēl noritošos projektos tajā 
pašā jomā.

(26) Atbalstot Programmas īstenošanu, 
Komisijai būtu jāsadarbojas ar 
Programmas valsts, reģionāliem un 
vietējiem kontaktpunktiem, jāorganizē 
semināri un darbsemināri, jāpublicē 
saraksti ar Programmas ietvaros 
finansētajiem projektiem vai jāveic citas 
darbības, piemēram, plašsaziņas līdzekļu 
kampaņas, kas orientētas uz projektu 
rezultātu vērienīgāku izplatīšanu, 
pieredzes, zināšanu un paraugprakses 
apmaiņas veicināšanu un projektu rezultātu 
atkārtošanu visā Savienībā, tādējādi 
veicinot sadarbību un komunikāciju. 
Šādas darbības it sevišķi jāorientē uz 
dalībvalstīm, kas apgūst maz līdzekļu, un 
jāveicina saziņa un sadarbība starp projektu 
labuma guvējiem, pieteikumu 
iesniedzējiem vai ieinteresētajām 
personām, kas iesaistīti pabeigtos un vēl 
noritošos projektos tajā pašā jomā. Ir 
būtiski šādā komunikācijā un sadarbībā 
iesaistīt arī reģionālās un vietējās iestādes 
un ieinteresētās personas.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Finansēšanas veidi un īstenošanas 
metodes būtu jāizvēlas atkarībā no 
iespējām ar tiem sasniegt darbību 
konkrētos mērķus un gūt rezultātus, jo īpaši 
ņemot vērā kontroles izmaksas, 
administratīvo slogu un paredzamo 
neatbilstības risku. Attiecībā uz dotācijām 
tam būtu jāietver fiksētu summu, vienotu 
likmju un vienības izmaksu standarta 
likmes izmantošanas izskatīšana.

(31) Finansēšanas veidi un īstenošanas 
metodes būtu jāizvēlas atkarībā no 
iespējām ar tiem sasniegt darbību 
konkrētos mērķus un gūt vislabākos 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
izmaksas, administratīvo slogu, paredzamo 
neatbilstības risku un zemākas 
līdzfinansējuma likmes salīdzinājumā ar 
citiem tiešās pārvaldības instrumentiem. 
Attiecībā uz dotācijām tam būtu jāietver 
fiksētu summu, vienotu likmju un vienības
izmaksu standarta likmes izmantošanas 
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izskatīšana.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Saskaņā ar Padomes Lēmuma 
2013/755/ES 94. pantu tiesību subjekti, kas 
veic uzņēmējdarbību aizjūras zemēs un 
teritorijās, ir tiesīgi saņemt finansējumu 
saskaņā ar Programmas noteikumiem un 
mērķiem un iespējamajiem režīmiem, kas 
piemērojami dalībvalstī, ar kuru attiecīgā 
aizjūras zeme vai teritorija ir saistīta. Šiem 
subjektiem Programmā būtu jāpiedalās 
galvenokārt ar apakšprogrammas “Daba un 
biodaudzveidība” projektiem.

(33) Saskaņā ar Padomes Lēmuma 
2013/755/ES 37 94. pantu tiesību subjekti, 
kas veic uzņēmējdarbību aizjūras zemēs un 
teritorijās, par kurām Savienība ir 
atbildīga, ir tiesīgi saņemt finansējumu 
saskaņā ar Programmas noteikumiem un 
mērķiem un iespējamajiem režīmiem, kas 
piemērojami dalībvalstī, ar kuru attiecīgā 
aizjūras zeme vai teritorija ir saistīta. Šiem 
subjektiem Programmā būtu jāpiedalās 
galvenokārt ar apakšprogrammas “Daba un 
biodaudzveidība” projektiem.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Trešās valstis, kas ir Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis, 
Savienības programmās var piedalīties 
saskaņā ar EEZ līgumu noteiktajā 
sadarbības satvarā, kas paredz programmu 
īstenošanu ar lēmumu, kurš pieņemts 
saskaņā ar minēto līgumu. Trešās valstis 
var piedalīties arī uz citu tiesību 
instrumentu pamata. Regulā būtu jāievieš 
īpašs noteikums, kas prasa piešķirt 
vajadzīgās tiesības un piekļuvi 
atbildīgajam kredītrīkotājam, Eiropas 
Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF), kā 
arī Eiropas Revīzijas palātai, lai tie varētu 

(35) Trešās valstis, kas ir Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis, 
Savienības programmās var piedalīties 
saskaņā ar EEZ līgumu noteiktajā 
sadarbības satvarā, kas paredz programmu
īstenošanu ar lēmumu, kurš pieņemts 
saskaņā ar minēto līgumu. Trešās valstis, 
tostarp Savienības bijušās dalībvalstis, var 
piedalīties arī uz citu tiesību instrumentu 
pamata. Regulā būtu jāievieš īpašs 
noteikums, kas prasa piešķirt vajadzīgās 
tiesības un piekļuvi atbildīgajam 
kredītrīkotājam, Eiropas Birojam krāpšanas 
apkarošanai (OLAF), kā arī Eiropas 
Revīzijas palātai, lai tie varētu visaptveroši 
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visaptveroši rīkoties savā kompetencē. rīkoties savā kompetencē. Būtu jāparedz 
arī iespēja vajadzības gadījumā vērsties 
Eiropas Savienības Tiesā.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu tiek izveidota vides un 
klimata pasākumu programma (LIFE) 
(“Programma”).

Ar šo regulu tiek izveidota vides un 
klimata pasākumu programma (LIFE) 
(“Programma”), kas aptver laikposmu no 
2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 
31. decembrim.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulā ir izklāstīti Programmas mērķi, 
budžets 2021.–2027. gada periodam, 
Savienības finansējuma formas un šāda 
finansējuma sniegšanas noteikumi.

Regulā ir noteikti Programmas mērķi, 
budžets 2021.–2027. gada periodam, 
Savienības finansējuma formas un šāda 
finansējuma sniegšanas noteikumi
laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 
2027. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr. 24

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 

(1) “stratēģiski dabas projekti” ir 
projekti, kas palīdz sasniegt Savienības 
dabas un biodaudzveidības mērķus, 
dalībvalstīs īstenojot saskaņotas rīcības 
programmas valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī nolūkā šos mērķus un prioritātes 
integrēt citās rīcībpolitikās un finanšu 
instrumentos, tostarp koordinēti īstenojot 
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izveidotos prioritārās rīcības satvarus; saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK izveidotos 
prioritārās rīcības satvarus;

Grozījums Nr. 25

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 klimatiskās stratēģijas vai 
rīcības plānus, kurus izstrādājušas 
dalībvalstu iestādes valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī 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;

Grozījums Nr. 26

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 
palīdzības projekti;

(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 
palīdzības projekti, piemēram, augšupēji 
projekti (sabiedrības virzīta vietējā 
attīstība);

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) “administratīvo spēju veidošanas 
projekti” ir projekti, ar ko dalībvalstu 
iestādes stiprina savas spējas veikt 
funkcijas, risināt problēmas un sasniegt 
mērķus, kā arī izprast un vadīt savu 
attīstību plašākā kontekstā un ilgtspējīgā 
veidā.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Programmas vispārīgais mērķis ir sekmēt 
pāreju uz ilgtspējīgu, tīru, energoefektīvu, 
resursefektīvu un klimatnoturīgu 
mazoglekļa aprites ekonomiku, cita starpā 
veicinot pāreju uz tīru un atjaunojamu 
enerģiju, vides kvalitātes aizsardzību, 
saglabāšanu un uzlabošanu un 
biodaudzveidības zuduma apturēšanu un 
biodaudzveidības atjaunošanu, tādējādi 
dodot ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā un 
klimata pārmaiņu problēmas risināšanā.
Programmai turklāt ir jāatbalsta vides un 
klimata pārvaldības uzlabošana visos 
līmeņos, tostarp jāuzlabo vietējo un 
reģionālo iestāžu un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju iesaiste.

Grozījums Nr. 29

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 

(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 un 
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enerģiju, un palīdzēt izmantot paraugpraksi 
dabas un biodaudzveidības jomā;

atjaunojamu enerģiju, un palīdzēt izmantot 
paraugpraksi dabas un biodaudzveidības 
jomā;

Grozījums Nr. 30

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, vienlaikus uzlabojot sadarbību 
un komunikāciju, tostarp uzlabojot 
daudzlīmeņu pārvaldību, stiprinot publisko 
un privāto aktoru spējas un pilsoniskās 
sabiedrības iesaisti, turklāt arī reģionālā 
un vietējā līmenī;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) palīdzēt lielā mērogā izvērst 
veiksmīgus tehniskus un rīcībpolitiskus 
relevanto Savienības tiesību aktu un 
rīcībpolitiku īstenošanas risinājumus, 
atkārtojot rezultātus, integrējot saistītos 
mērķus citās rīcībpolitikās un publiskā un 
privātā sektora praksēs, mobilizējot 
investīcijas un uzlabojot piekļuvi 
finansējumam.

(c) palīdzēt lielā mērogā izvērst 
veiksmīgus tehniskus un rīcībpolitiskus 
relevanto Savienības tiesību aktu un 
rīcībpolitiku īstenošanas risinājumus, 
atkārtojot rezultātus un paraugpraksi, 
integrējot saistītos mērķus citās 
rīcībpolitikās un publiskā un privātā 
sektora praksēs, tostarp reģionālā un 
vietējā līmenī, mobilizējot investīcijas un 
uzlabojot piekļuvi finansējumam.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(a) apakšprogramma “Klimata 
pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās 
tām”;

(a) apakšprogramma “Klimata 
pārmaiņu pārvaldība, mazināšana un 
pielāgošanās tām”;

Grozījums Nr. 33

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.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.  Orientējošais 1. punktā minētās summas 
sadalījums ir:  

2. Orientējošais 1. punktā minētās 
summas sadalījums ir:

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

(a) 4 122 880 000 EUR jomai “Vide”, 
no kā

(1) 2 150 000 000 EUR 
apakšprogrammai “Daba un 
biodaudzveidība” un

(1) 2 514 956 800 EUR 
apakšprogrammai “Daba un 
biodaudzveidība” un

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

(2) 1 607 923 200 EUR 
apakšprogrammai “Aprites ekonomika un 
dzīves kvalitāte”;

(b) 1 950 000 000 EUR jomai “Klimata 
pasākumi”, no kā

(b) 2 319 120 000 EUR jomai “Klimata 
pasākumi”, no kā

(1) 950 000 000 EUR 
apakšprogrammai “Klimata pārmaiņu 
mazināšana un pielāgošanās tām” un

(1) 1 136 368 800 EUR 
apakšprogrammai “Klimata pārmaiņu 
mazināšana un pielāgošanās tām” un

(2) 1 000 000 000 EUR 
apakšprogrammai “Pāreja uz tīru enerģiju”.

(2) 1 182 751 200 EUR 
apakšprogrammai “Pāreja uz tīru enerģiju”.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
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5. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) informēšanu un komunikāciju, 
tostarp izpratnes vairošanas kampaņas. No 
finanšu līdzekļiem, kas saskaņā ar šo 
regulu piešķirti komunikācijas 
pasākumiem, sedz arī institucionālo 
komunikāciju par Savienības politiskajām 
prioritātēm, kā arī par Savienības vides, 
klimata vai relevanto tīras enerģijas tiesību 
aktu īstenošanu un transponēšanu;

(a) informēšanu un komunikāciju, 
tostarp plašsaziņas līdzekļu kampaņas, 
piemēram, izpratnes vairošanas kampaņas. 
No finanšu līdzekļiem, kas saskaņā ar šo 
regulu piešķirti komunikācijas 
pasākumiem, sedz arī institucionālo 
komunikāciju par Savienības politiskajām 
prioritātēm, kā arī par Savienības vides, 
klimata vai relevanto tīras enerģijas tiesību 
aktu īstenošanu un transponēšanu;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sadarbības tīklu veidošanu un 
paraugprakses platformas;

(e) sadarbības tīklu veidošanu un 
paraugprakses platformas vai projektus;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) citas trešās valstis — saskaņā ar 
nosacījumiem, kas noteikti īpašā nolīgumā, 
kurš aptver konkrētās trešās valsts dalību 
kādā Savienības programmā, ja vien 
minētais nolīgums

(d) citas trešās valstis, tostarp 
Savienības bijušās dalībvalstis, — saskaņā 
ar nosacījumiem, kas noteikti īpašā 
nolīgumā, kurš aptver konkrētās trešās 
valsts dalību kādā Savienības programmā, 
ja vien minētais nolīgums

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 4 ievilkums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– garantē Savienības tiesības 
nodrošināt pareizu finanšu pārvaldību un 
aizsargāt savas finansiālās intereses.

– garantē Savienības tiesības 
nodrošināt pareizu finanšu pārvaldību un 
aizsargāt savas finansiālās intereses un 
paredz iespēju vajadzības gadījumā 
vērsties Eiropas Savienības Tiesā.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmu īsteno tā, lai gādātu par tās 
saskanību ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas 
fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu, programmu 
“Apvārsnis Eiropa”, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
un InvestEU, tā radot sinerģiju, ir sevišķi 
attiecībā uz stratēģiskiem dabas projektiem 
un stratēģiskiem integrētajiem projektiem, 
un atbalstot Programmas ietvaros 
izstrādāto risinājumu ieviešanos un 
pārņemšanu.

Programmu īsteno tā, lai gādātu par 
pārredzamību un tās saskanību ar 
Savienības kohēzijas politiku, jo īpaši ar 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu, kā arī programmu 
“Apvārsnis Eiropa”, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
un InvestEU, tā radot sinerģiju, ir sevišķi 
attiecībā uz stratēģiskiem dabas projektiem 
un stratēģiskiem integrētajiem projektiem, 
un atbalstot Programmas ietvaros 
izstrādāto risinājumu ieviešanos un 
pārņemšanu. Ietekmētās reģionālās un 
vietējās iestādes ir jāiesaista visos 
attiecīgajos plānošanas un īstenošanas 
posmos.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisijai jācenšas panākt, lai 
standarta projektu gada finansējuma 
sadalījums starp dalībvalstīm būtu 
līdzsvarots.
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Grozījums Nr. 41

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 pārvalda 
saskaņā ar Finanšu regulas VIII sadaļu, un 
maksimālā līdzfinansējuma likme ir 85 %.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) administratīvo spēju veidošanas 
projekti;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) dalībvalsts vai aizjūras zeme vai 
teritorija, kas ar to ir saistīta;

(1) dalībvalsts vai aizjūras zeme vai 
teritorija, tostarp tālākie reģioni, kas ar to 
ir saistīta;

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tiesīgi piedalīties ir tiesību 
subjekti, kas piedalās konsorcijos no 
vismaz trim neatkarīgiem subjektiem, kuri 
veic uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs
vai ar tām saistītās aizjūras zemēs vai 
teritorijās, vai trešās valstīs, kas ir 

5. Tiesīgi piedalīties ir tiesību 
subjekti, kas piedalās konsorcijos no 
vismaz trim neatkarīgiem subjektiem, kuri 
veic uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs 
vai ar tām saistītās aizjūras zemēs vai 
teritorijās, tostarp tālākos reģionos, vai 
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Programmas asociētās valstis, vai citās 
trešās valstīs.

trešās valstīs, kas ir Programmas asociētās 
valstis, vai citās trešās valstīs.

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) projektos ievēro ģeogrāfiskā 
līdzsvara pamatprincipu;

Grozījums Nr. 46

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 
neaizsargāti, piem., apgabalos ar īpašiem 
vidiskiem izaicinājumiem vai dabas 
ierobežojumiem, pārrobežu apgabalos vai 
tālākajos reģionos.

(f) attiecīgā gadījumā īpašu uzmanību 
veltī projektiem ģeogrāfiskos apgabalos, 
kam ir īpašas vajadzības vai kas ir sevišķi 
neaizsargāti, piem., apgabalos ar īpašiem 
vidiskiem izaicinājumiem vai dabas 
ierobežojumiem, pārrobežu apgabalos, 
mazapdzīvotos ziemeļu apgabalos vai 
tālākajos reģionos.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) īpašu uzmanību veltī tam, lai 
līdzekļi tiktu piešķirti tālākajos reģionos 
uzsāktu projektu īstenošanai.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darbības, kam piešķirts izcilības 
zīmogs vai kas atbilst šiem 
kumulatīvajiem komparatīvajiem 
nosacījumiem:

svītrots

(a) tās ir novērtētas Programmas 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus;

(b) tās atbilst minētā uzaicinājuma 
iesniegt priekšlikumus kvalitātes prasību 
minimumam;

(c) minētā uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus ietvaros tās finansēt nevar 
budžeta ierobežojumu dēļ,

var saņemt atbalstu no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas 
fonda, Eiropas Sociālā fonda+ vai 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai saskaņā ar Regulas (ES) XX 
[Kopīgo noteikumu regula] [67]. panta 
5. punktu vai Regulas (ES) XX [par 
kopējās lauksaimniecības politikas 
finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību] 
[8]. pantu, ja vien šādas darbības atbilst 
attiecīgās programmas mērķiem. Piemēro 
tā fonda noteikumus, kurš sniedz atbalstu.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Visos darba programmu 
plānošanas un īstenošanas posmos 
pienācīgi ir jāiesaista visas ieinteresētās 
personas, tostarp reģionālās un vietējās 
iestādes, kā arī pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas.
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Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) līdzekļu sadalījumu katrā 
apakšprogrammā šīs apakšprogrammas 
vajadzībām un starp dažādiem finansējuma 
veidiem;

(a) līdzekļu sadalījumu katrā 
apakšprogrammā šīs apakšprogrammas 
vajadzībām un starp dažādiem finansējuma 
veidiem, kā arī minimālās un maksimālās 
līdzfinansējuma likmes katrā no 
gadījumiem;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
20. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Savienības finansējuma saņēmēji 
katram konkrētajam projektam izraugās 
par komunikāciju atbildīgo amatpersonu 
(“projekta komunikācijas vadītājs”).
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