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Grozījums Nr. 61
Julie Girling

Regulas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) norāda, ka tiesību akta priekšlikumā 
minētais finansējums ir tikai indikatīva 
norāde likumdevējai iestādei un ka to 
nevar precīzi noteikt, kamēr nav panākta 
vienošanās attiecībā uz priekšlikumu 
regulai par daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam; tomēr norāda, ka 
budžeta ierobežošanai vajadzētu būt 
prioritātei un tāpēc finansējumam ir jābūt 
samērīgam ar budžetu, kas tika paredzēts 
LIFE+ regulai1

__________________

1Regula (EK) Nr. 614/2007 (OV L 149, 
9.6.2007., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 62
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Norāda, ka likumdošanas 
priekšlikumā minētais finansējums ir tikai 
indikatīva norāde likumdošanas iestādei 
un ka to nevar precīzi noteikt, kamēr nav 
panākta vienošanās attiecībā uz regulu 
par daudzgadu finanšu shēmu.

Or. sl
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Grozījums Nr. 63
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šī regula visam LIFE programmas 
darbības laikam paredz finansējumu
3618 miljonu euro apmērā, kas budžeta 
lēmējinstitūcijai ir galvenā atsauce 
ikgadējās budžeta procedūras laikā tajā 
nozīmē, ko paredz 17. punkts Komisijas 
2011. gada 29. jūnija priekšlikumā par 
iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju par sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību.

(6) Šī regula visam LIFE programmas 
darbības laikam paredz finansējumu 1 %
apmērā no kopējā budžeta, kas budžeta 
lēmējinstitūcijai ir galvenā atsauce 
ikgadējās budžeta procedūras laikā tajā 
nozīmē, ko paredz 17. punkts Komisijas 
2011. gada 29. jūnija priekšlikumā par 
iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju par sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību.

Or. en

Pamatojums

LIFE budžeta palielināšana līdz 1 % no ES budžeta ir pienācīga rīcība, jo arī 1 % ir pieticīgs 
apjoms, ņemot vērā risināmās problēmas. Ierosinātais palielinājums ir jo īpaši paredzēts tam, 
lai atbalstītu ES līdzfinansējumu NATURA 2000 teritoriju pārvaldībai.

Grozījums Nr. 64
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šī regula visam LIFE programmas 
darbības laikam paredz finansējumu
3618 miljonu euro apmērā, kas budžeta 
lēmējinstitūcijai ir galvenā atsauce 
ikgadējās budžeta procedūras laikā tajā 
nozīmē, ko paredz 17. punkts Komisijas 
2011. gada 29. jūnija priekšlikumā par 
iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju par sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību.

(6) Šī regula visam LIFE programmas 
darbības laikam paredz finansējumu 1 %
apmērā no nākamās daudzgadu finanšu 
shēmas, kas budžeta lēmējinstitūcijai ir 
galvenā atsauce ikgadējās budžeta 
procedūras laikā tajā nozīmē, ko paredz 
17. punkts Komisijas 2011. gada 29. jūnija 
priekšlikumā par iestāžu nolīgumu starp 
Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju 
par sadarbību budžeta jautājumos un 
pareizu finanšu pārvaldību.
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Or. en

Grozījums Nr. 65
João Ferreira

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šī regula visam LIFE programmas 
darbības laikam paredz finansējumu
3618 miljonu euro apmērā, kas budžeta 
lēmējinstitūcijai ir galvenā atsauce 
ikgadējās budžeta procedūras laikā tajā 
nozīmē, ko paredz 17. punkts Komisijas 
2011. gada 29. jūnija priekšlikumā par 
iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju par sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību.

(6) LIFE programmas finansējumam 
jāatbilst vismaz 1 % no Savienības 
vispārējā budžeta. Tāpēc šī regula visam 
LIFE programmas darbības laikam paredz 
finansējumu atbilstīgi 1 % no daudzgadu 
finanšu shēmas 2014.–2020. gadam, t.i 
EUR [..] kas budžeta lēmējinstitūcijai ir 
galvenā atsauce ikgadējās budžeta 
procedūras laikā tajā nozīmē, ko paredz 
17. punkts Komisijas 2011. gada 29. jūnija 
priekšlikumā par iestāžu nolīgumu starp 
Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju 
par sadarbību budžeta jautājumos un 
pareizu finanšu pārvaldību.

Or. pt

Grozījums Nr. 66
Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ņemot vērā 2008. gada jūlija 
“Reinjonas paziņojumu”, un saskaņā ar 
Padomes 2011. gada 10. decembra 
secinājumiem, kuros Komisija un 
dalībvalstis tika mudinātas arī turpmāk 
veicināt vispārēju pieeju dabas 
aizsardzībai visā Savienības teritorijā, 
tostarp dalībvalstu tālākajos reģionos un 
aizjūras zemēs un teritorijās, kā arī 
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Eiropas Komisijas paziņojumu 
“Bioloģiskā daudzveidība, mūsu dzīvības 
garantija, mūsu dabas kapitāls —
bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 
2020. gadam”, kurā Komisija apņemas 
paplašināt un veicināt iniciatīvu BEST 
(Bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas 
pakalpojumi Eiropas aizjūras 
teritorijās),aizjūras zemēm un teritorijām 
vajadzētu ļaut piedalīties Savienības 
programmās saskaņā ar nosacījumiem, 
kas pausti aizjūras zemju un teritoriju 
asociācijas lēmumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Julie Girling, Charles Tannock

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Saskaņā ar Padomes 2001. gada 
27. novembra Lēmuma 2001/822/EK par 
aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar 
Eiropas Kopienu1 58. pantu aizjūras 
zemēm un teritorijām ir jābūt tiesīgām 
piedalīties LIFE programmā.
_____________
¹OV L 314, 30.11.2001., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Ceļvedis par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā” (turpmāk 
tekstā – “Ceļvedis par resursu efektīvu 
izmantošanu Eiropā”) ir noteikti atsauces 
rādītāji un darbības, kuras ir 
nepieciešamas, lai Savienība virzītos uz 
efektīvu resursu izmantošanu un ilgtspējīgu 
izaugsmi. Tāpēc vides un resursu 
efektivitātes prioritārajai jomai vajadzētu 
atbalstīt efektīvu Savienības vides politikas 
ieviešanu publiskajā un privātajā sektorā, 
jo īpaši vides sektoros, kas ir minēti 
Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu 
Eiropā, veicinot jaunu risinājumu un 
paraugprakses izstrādi un apmaiņu. Tomēr 
tajā nav jāiekļauj tās ekoinovāciju 
darbības, kuras pārklājas ar programmu
“Apvārsnis 2020”.

(12) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Ceļvedis par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā” (turpmāk 
tekstā – “Ceļvedis par resursu efektīvu 
izmantošanu Eiropā”) ir noteikti atsauces 
rādītāji un darbības, kuras var palīdzēt 
Savienībai virzīties uz efektīvu resursu 
izmantošanu un ilgtspējīgu izaugsmi.
Tāpēc vides un resursu efektivitātes 
prioritārajai jomai vajadzētu atbalstīt 
efektīvu Savienības vides politikas 
ieviešanu publiskajā un privātajā sektorā, 
jo īpaši vides sektoros, kas ir minēti 
Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu 
Eiropā, veicinot jaunu risinājumu un 
paraugprakses izstrādi un apmaiņu. Tomēr 
tajā nav jāiekļauj tās ekoinovāciju 
darbības, kuras pārklājas ar programmu
“Apvārsnis 2020”.

Or. de

Grozījums Nr. 69
Julie Girling

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Klimata pārmaiņu mazināšanas 
prioritārajai jomai vajadzētu sniegt 
ieguldījumu Savienības klimata politikas 
un tiesību aktu izstrādei un īstenošanai, jo 
īpaši saistībā ar siltumnīcefekta gāzu 
monitoringu un ziņošanu, politiku, kas skar 
zemes izmantojumu, zemes izmantojuma 
maiņu un mežsaimniecību, emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmu, dalībvalstu 
centieniem samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, oglekļa uztveršanu un 

(16) Klimata pārmaiņu mazināšanas 
prioritārajai jomai vajadzētu sniegt 
ieguldījumu Savienības klimata politikas 
un tiesību aktu izstrādei un īstenošanai, pēc 
iespējas atbalstot sinerģiju ar citiem vides 
mērķiem, piemēram, bioloģisko 
daudzveidību, saistībā ar siltumnīcefekta 
gāzu monitoringu un ziņošanu, politiku, 
kas skar zemes izmantojumu, zemes 
izmantojuma maiņu un mežsaimniecību, 
emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu, 
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uzglabāšanu, atjaunojamajiem enerģijas 
avotiem, energoefektivitāti, transportu un 
degvielu, ozona slāņa aizsardzību un fluoru 
saturošajām gāzēm.

dalībvalstu centieniem samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, oglekļa 
uztveršanu un uzglabāšanu, 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem, 
energoefektivitāti, transportu un degvielu, 
ozona slāņa aizsardzību un fluoru 
saturošajām gāzēm.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Eiropā un pasaulē jau var redzēt 
pirmās klimata pārmaiņu sekas, piemēram, 
ārkārtēji laika apstākļi, kas izraisa plūdus 
un sausumu, kā arī temperatūras un jūras 
līmeņa paaugstināšanās. Tāpēc 
pielāgošanās klimata pārmaiņām 
prioritārajai jomai vajadzētu veicināt 
iedzīvotāju, tautsaimniecības nozaru un 
reģionu pielāgošanos šādām sekām, ar 
konkrētiem pielāgošanās pasākumiem un 
stratēģijām nodrošinot lielāku Savienības
noturību. Darbībām šajā jomā vajadzētu 
papildināt darbības, kas var saņemt 
finansējumu no civilās aizsardzības finanšu 
instrumenta.

(17) Eiropā un pasaulē jau var redzēt 
pirmās klimata pārmaiņu sekas, piemēram, 
ārkārtēji laika apstākļi, kas izraisa plūdus 
un sausumu, kā arī temperatūras un jūras 
līmeņa paaugstināšanās. Tāpēc 
pielāgošanās klimata pārmaiņām 
prioritārajai jomai vajadzētu veicināt 
iedzīvotāju, tautsaimniecības nozaru un 
reģionu pielāgošanos šādām sekām, ar 
konkrētiem pielāgošanās pasākumiem un 
stratēģijām nodrošinot lielāku vides
noturību. Darbībām šajā jomā vajadzētu 
papildināt darbības, kas var saņemt 
finansējumu no civilās aizsardzības finanšu 
instrumenta, un galvenokārt būt 
orientētām uz ekosistēmiski pamatotām 
pieejām, atbalstot izmaksu ziņā lietderīgus 
papildu ieguvumus no citu vides mērķu 
īstenošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Julie Girling
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Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Eiropā un pasaulē jau var redzēt 
pirmās klimata pārmaiņu sekas, piemēram, 
ārkārtēji laika apstākļi, kas izraisa plūdus 
un sausumu, kā arī temperatūras un jūras 
līmeņa paaugstināšanās. Tāpēc 
pielāgošanās klimata pārmaiņām 
prioritārajai jomai vajadzētu veicināt 
iedzīvotāju, tautsaimniecības nozaru un 
reģionu pielāgošanos šādām sekām, ar 
konkrētiem pielāgošanās pasākumiem un 
stratēģijām nodrošinot lielāku Savienības 
noturību. Darbībām šajā jomā vajadzētu 
papildināt darbības, kas var saņemt 
finansējumu no civilās aizsardzības finanšu 
instrumenta.

(17) Eiropā un pasaulē jau var redzēt 
pirmās klimata pārmaiņu sekas, piemēram, 
ārkārtēji laika apstākļi, kas izraisa plūdus 
un sausumu, kā arī temperatūras un jūras 
līmeņa paaugstināšanās. Tāpēc 
pielāgošanās klimata pārmaiņām 
prioritārajai jomai vajadzētu veicināt 
iedzīvotāju, tautsaimniecības nozaru un 
reģionu pielāgošanos šādām sekām, ar 
konkrētiem pielāgošanās pasākumiem un 
stratēģijām nodrošinot lielāku Savienības 
noturību. Darbībām šajā jomā vajadzētu 
papildināt darbības, kas var saņemt 
finansējumu no civilās aizsardzības finanšu 
instrumenta, un vajadzētu pēc iespējas 
atbalstīt līdzekļu rentablu izlietošanu, 
nodrošinot papildu ieguvumus saistībā ar 
citiem vides mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Julie Girling

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Pilnīga vides un klimata tiesību aktu 
un politikas īstenošana ir cieši saistīta ar 
labākas pārvaldības nodrošināšanu, 
ieinteresēto pušu iesaistīšanās uzlabošanu 
un informācijas izplatīšanu. Tāpēc 
pārvaldības un informācijas prioritārajām 
jomām abās apakšprogrammās ir jāatbalsta 
platformu veidošana un paraugprakses 
apmaiņa, lai nodrošinātu lielāku atbilstību 
prasībām un to izpildi, kā arī raisītu 
sabiedrības un ieinteresēto pušu atbalstu 
Savienības politikas veidošanas centieniem 

(18) Pilnīga vides un klimata tiesību aktu 
un politikas īstenošana ir cieši saistīta ar 
labākas pārvaldības nodrošināšanu, 
ieinteresēto pušu iesaistīšanās uzlabošanu 
un informācijas izplatīšanu. Tāpēc 
pārvaldības un informācijas prioritārajām 
jomām abās apakšprogrammās ir jāatbalsta 
platformu veidošana un paraugprakses 
apmaiņa, lai nodrošinātu lielāku atbilstību 
prasībām un to izpildi, kā arī raisītu 
sabiedrības un ieinteresēto pušu atbalstu 
Savienības politikas veidošanas centieniem 
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vides un klimata jomā. Jo īpaši būtu 
jāatbalsta uzlabojumi attiecībā uz zināšanu 
bāzes izplatīšanu, izpratnes uzlabošanu, 
sabiedrības līdzdalību, piekļuvi 
informācijai un piekļuvi tiesu iestādēm 
vides jautājumos.

vides un klimata jomā. Jo īpaši būtu 
jāatbalsta uzlabojumi attiecībā uz zināšanu 
bāzes un labākās prakses izplatīšanu, 
izpratnes uzlabošanu, sabiedrības 
līdzdalību, piekļuvi informācijai un 
piekļuvi tiesu iestādēm vides jautājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Julie Girling

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai uzlabotu vides un klimata 
politikas īstenošanu un sekmētu vides un 
klimata mērķu integrēšanu citos politikas 
virzienos, LIFE programmai vajadzētu 
veicināt tādus projektus, kas atbalsta 
integrētu pieeju vides un klimata tiesību 
aktu un politikas īstenošanai. Vides 
apakšprogrammas projektiem vajadzētu 
koncentrēties galvenokārt uz Savienības 
Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas līdz 
2020. gadam ieviešanu, jo īpaši attiecībā uz 
Natura 2000 tīkla, kas izveidots ar 
Padomes Direktīvu 92/43/EEK, efektīvu 
pārvaldību un konsolidāciju, realizējot 
minētās direktīvas 8. pantā paredzētos 
prioritārās rīcības plānus, kā arī uz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
23. oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā, un atkritumu un 
gaisa jomas tiesību aktu ieviešanu. Šie 
projekti koncentrēsies uz noteiktajiem 
tematiem, bet vienlaikus sasniegs vairākus 
mērķus (piemēram, nodrošinās ieguvumus 
videi un veidos spējas), ļaujot gūt 
rezultātus citās politikas jomās un jo īpaši 
attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 
2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu 

(21) Lai uzlabotu vides un klimata 
politikas īstenošanu un sekmētu vides un 
klimata mērķu integrēšanu citos politikas 
virzienos, LIFE programmai vajadzētu 
veicināt tādus projektus, kas atbalsta 
integrētu pieeju vides un klimata tiesību 
aktu un politikas īstenošanai. Vides 
apakšprogrammas projektiem vajadzētu 
koncentrēties galvenokārt uz Savienības 
Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas līdz 
2020. gadam ieviešanu, jo īpaši attiecībā uz 
Natura 2000 tīkla, kas izveidots ar 
Padomes Direktīvu 92/43/EEK, efektīvu 
pārvaldību un konsolidāciju, realizējot 
minētās direktīvas 8. pantā paredzētos 
prioritārās rīcības plānus, kā arī uz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
23. oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā, un atkritumu un 
gaisa jomas tiesību aktu ieviešanu. Šie 
projekti koncentrēsies uz noteiktajiem 
tematiem, bet vienlaikus sasniegs vairākus 
mērķus (piemēram, nodrošinās ieguvumus 
videi un veidos spējas), ļaujot gūt 
rezultātus citās politikas jomās un jo īpaši 
attiecībā uz Eiropas Parlamenta un
Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 
2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu 
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Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā 
(Jūras stratēģijas pamatdirektīva). Šāda 
veida projektus varētu paredzēt citās vides 
jomās. Klimata pasākumu 
apakšprogrammā šiem projektiem jo īpaši 
būtu jābūt veltītiem klimata pārmaiņu 
mazināšanas un pielāgošanās stratēģijām 
un rīcības plāniem. Šāda veida projektiem 
vajadzētu atbalstīt tikai virkni konkrētu 
darbību un pasākumu, savukārt citas 
darbības, kuras papildina projektu, 
vajadzētu finansēt no citām Savienības 
finansējuma programmām, kā arī no valsts, 
reģionālajiem vai privātajiem līdzekļiem.
LIFE programmas finansējumam ir 
jāizmanto sinerģija un jāpanāk saskaņotība 
starp dažādiem Savienības finansējuma 
avotiem, nodrošinot stratēģisku 
koncentrēšanos uz vidi un klimatu.

Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā 
(Jūras stratēģijas pamatdirektīva). Šāda 
veida projektus varētu paredzēt citās vides 
jomās. Klimata pasākumu 
apakšprogrammā šiem projektiem jo īpaši 
būtu jābūt veltītiem klimata pārmaiņu 
mazināšanas un pielāgošanās stratēģijām 
un rīcības plāniem. Šāda veida projektiem 
vajadzētu atbalstīt tikai virkni konkrētu 
darbību un pasākumu, savukārt citas 
darbības, kuras papildina projektu, 
vajadzētu finansēt no citām Savienības 
finansējuma programmām, kā arī no valsts, 
reģionālajiem vai privātajiem līdzekļiem.
LIFE programmas finansējumam ir 
jāizmanto sinerģija un jāpanāk saskaņotība 
starp dažādiem Savienības finansējuma 
avotiem, nodrošinot stratēģisku 
koncentrēšanos uz vidi un klimatu.
Integrētajiem projektiem būtu jāsekmē 
vides aspektu integrēšanas pieeja vides 
jomas finansējumam, palielinot citu 
fondu absorbcijas spēju attiecībā uz 
izdevumiem, kas saistīti ar vidi un 
klimatu. Tā kā integrēto projektu pieeja ir 
jauna un tās izmantošanā trūkst 
pieredzes, ieinteresētās puses, ja 
nepieciešams, ir jāatbalsta, piedāvājot 
paaugstinātu — līdz pat 75 % —
līdzfinansējuma likmi un tehnisko 
palīdzību sagatavošanas posmā. Turklāt 
divpakāpju atlases procedūrai būtu 
jāpalīdz vienkāršot pieteikšanās posmu.
Pieredzes apmaiņa par visām veiksmīgi 
integrētajām pieejām ir jāveicina, iesaistot 
visus attiecīgos administratīvos sektorus 
un ieinteresētās puses. Pamatojoties uz 
pirmo plānošanas gadu pieredzi, ir 
jāanalizē apstākļi, kas nosaka integrēto 
projektu vienmērīgu darbību un veiksmi.
Pamatojoties uz šīs analīzes rezultātiem, 
un atkarībā no pieejamā finansējuma, 
integrēto projektu darbības jomai var 
pievienot papildu jomas.

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Julie Girling

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Integrētajiem projektiem vajadzētu 
būt paraugam, kas atbalsta dalībvalstis 
saistībā ar līdzekļu efektīvu izmantošanu 
un konstruktīvas un pastāvīgas 
sadarbības izveidi starp dažādām 
administrācijas nozarēm, lai risinātu 
būtiskus īstenošanas jautājumus. Ņemot 
vērā to, ka šādi jautājumi pastāv visā 
Savienībā, pieredzei ar jauno projektu 
veidu vajadzētu būt pēc iespējas plašākai.
Komisijai būtu jāmudina ikviena 
dalībvalsts plānošanas perioda laikā 
iesniegt vismaz trīs integrētos projektus 
dažādās jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Pēc savas būtības LIFE projekti, 
tostarp tie, kuri atbalsta integrētās pieejas, 
ir jauna veida projekti, kuru galvenais 
mērķis ir īstenot Savienības vides politiku 
un politiku, kā arī tiesību aktus klimata 
pārmaiņu jomā, tāpēc nepieciešama 
darbība visas Savienības līmenī un visās 
attiecīgajās nozarēs. Tādēļ atlases 
procesā, lai veicinātu ģeogrāfiskās 
izplatības līdzsvaru, jāņem vērā izplatības 
aspekts.

Or. en
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Grozījums Nr. 76
Julie Girling

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai Komisija varētu izpildīt savus 
uzdevumus saistībā ar vides un klimata 
politikas veidošanas un īstenošanas 
ierosināšanu, tai vajadzētu izmantot LIFE 
programmas resursus, lai atbalstītu 
Savienības vides un klimata politikas un 
tiesību aktu ierosināšanu, īstenošanu un 
integrēšanu, tostarp attiecībā uz 
pakalpojumu un preču iepirkumiem. No 
finanšu līdzekļiem, kas saskaņā ar šo 
regulu piešķirti komunikācijas darbībām, 
sedz arī korporatīvo komunikāciju par 
Savienības politiskajām prioritātēm.

(23) Lai Komisija varētu izpildīt savus 
uzdevumus saistībā ar vides un klimata 
politikas veidošanas un īstenošanas 
ierosināšanu, tai vajadzētu izmantot LIFE 
programmas resursus, lai atbalstītu 
Savienības vides un klimata politikas un 
tiesību aktu ierosināšanu, īstenošanu un 
integrēšanu, tostarp attiecībā uz 
pakalpojumu un preču iepirkumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai Komisija varētu izpildīt savus 
uzdevumus saistībā ar vides un klimata 
politikas veidošanas un īstenošanas 
ierosināšanu, tai vajadzētu izmantot LIFE 
programmas resursus, lai atbalstītu 
Savienības vides un klimata politikas un 
tiesību aktu ierosināšanu, īstenošanu un 
integrēšanu, tostarp attiecībā uz 
pakalpojumu un preču iepirkumiem. No 
finanšu līdzekļiem, kas saskaņā ar šo 
regulu piešķirti komunikācijas darbībām, 
sedz arī korporatīvo komunikāciju par 

(23) Lai Komisija varētu izpildīt savus 
uzdevumus saistībā ar vides un klimata 
politikas veidošanas un īstenošanas 
ierosināšanu, tai vajadzētu izmantot LIFE 
programmas resursus, lai atbalstītu 
Savienības vides un klimata politikas un 
tiesību aktu ierosināšanu, īstenošanu un 
integrēšanu, tostarp attiecībā uz 
pakalpojumu un preču iepirkumiem. Jāveic 
konkrēti pasākumi, lai mudinātu MVU 
piedalīties šajos konkursos. No finanšu 
līdzekļiem, kas saskaņā ar šo regulu 
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Savienības politiskajām prioritātēm. piešķirti komunikācijas darbībām, sedz arī 
korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm.

Or. en

Pamatojums

Komisijai būtu jāpielāgo publiskā iepirkuma procedūras, lai padarītu tās pievilcīgākas MVU, 
piemēram, attiecībā uz pirmsfinansēšanu.

Grozījums Nr. 78
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai Komisija varētu izpildīt savus 
uzdevumus saistībā ar vides un klimata 
politikas veidošanas un īstenošanas 
ierosināšanu, tai vajadzētu izmantot LIFE 
programmas resursus, lai atbalstītu 
Savienības vides un klimata politikas un 
tiesību aktu ierosināšanu, īstenošanu un 
integrēšanu, tostarp attiecībā uz 
pakalpojumu un preču iepirkumiem. No 
finanšu līdzekļiem, kas saskaņā ar šo 
regulu piešķirti komunikācijas darbībām, 
sedz arī korporatīvo komunikāciju par 
Savienības politiskajām prioritātēm.

(23) Lai Komisija varētu izpildīt savus 
uzdevumus saistībā ar vides un klimata 
politikas veidošanas un īstenošanas 
ierosināšanu, tai vajadzētu izmantot LIFE 
programmas resursus, lai atbalstītu 
Savienības vides un klimata politikas un 
tiesību aktu ierosināšanu, īstenošanu un 
integrēšanu, tostarp attiecībā uz 
pakalpojumu un preču iepirkumiem. No 
finanšu līdzekļiem, kas saskaņā ar šo 
regulu piešķirti komunikācijas darbībām, 
sedz arī korporatīvo komunikāciju par 
Savienības politiskajām prioritātēm.
Turklāt LIFE programmai būtu jādod 
savs ieguldījums ES Bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijas 1. mērķa 
3c) rīcības īstenošanā, saskaņā ar kuru 
Komisija un dalībvalstis veicinās dabas 
jomā pieņemto direktīvu noteikumu 
izpildi, rīkojot tiesnešiem un prokuroriem 
īpašas mācību programmas par 
NATURA 2000 un izstrādājot labākas 
atbilstības veicināšanas spējas.

Or. en
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Pamatojums

Atbilstīgi Eiropas Parlamenta ziņojuma par ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 
ieteikumiem.

Grozījums Nr. 79
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Iepriekšējo instrumentu īstenošanas 
pieredze liecina, ka ir nepieciešama 
daudzgadu programma un centienu 
koncentrēšana uz konkrētām vides un 
klimata politikas prioritātēm un rīcības 
jomām. Šādām daudzgadu darba 
programmām ir jābūt elastīgām, lai 
izpildītu LIFE programmas mērķus un 
uzdevumus, vienlaikus nodrošinot 
nepieciešamo prioritāro jomu stabilitāti, lai 
iespējamie pretendenti varētu plānot, 
sagatavot un iesniegt priekšlikumus.
Ņemot to vērā, šādas daudzgadu darba 
programmas ir jāpieņem vismaz uz diviem
gadiem, nosakot ierobežojošas prioritātes.

(25) Iepriekšējo instrumentu īstenošanas 
pieredze liecina, ka ir nepieciešama 
daudzgadu programma un centienu 
koncentrēšana uz konkrētām vides un 
klimata politikas prioritātēm un rīcības 
jomām. Šādām daudzgadu darba 
programmām ir jābūt elastīgām, lai 
izpildītu LIFE programmas mērķus un 
uzdevumus, vienlaikus nodrošinot 
nepieciešamo prioritāro jomu stabilitāti, lai 
iespējamie pretendenti varētu plānot, 
sagatavot un iesniegt priekšlikumus.
Ņemot to vērā, šādas daudzgadu darba 
programmas ir jāpieņem vismaz uz trijiem
gadiem, nosakot ierobežojošas prioritātes.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Nolūkā vienkāršot LIFE programmu
un samazināt administratīvo slogu 
pretendentiem un saņēmējiem, ir plašāk
jāizmanto vienotas likmes un vienreizēji 
kopsummas maksājumi, un finansējums ir 

(26) Nolūkā vienkāršot programmu LIFE 
un samazināt administratīvo slogu 
pretendentiem un saņēmējiem, būtu vairāk
jāizmanto vienotas likmes un vienreizēji 
kopsummas maksājumi. PVN un pastāvīgo 
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jākoncentrē uz konkrētākām izmaksu 
kategorijām. Lai kompensētu 
neattiecināmās izmaksas un uzturētu 
efektīvu atbalsta līmeni LIFE programmā, 
līdzfinansējuma daļai kopumā ir jābūt 
70 %, bet īpašos gadījumos – 80 %.

darbinieku izmaksām vajadzētu būt 
attiecināmām. Lai uzturētu efektīvu 
atbalsta līmeni LIFE programmā, 
līdzfinansējuma daļai kopumā ir jābūt 
70 %, bet īpašos gadījumos – 80 %, kā arī 
75 % dabas un bioloģiskās daudzveidības 
jomā attiecībā uz prioritārajām dzīvotnēm 
un sugām, kā noteikts 
Direktīvā 92/43/EEK, vai putnu sugām, 
kas noteiktas Direktīvā 2009/147/EEK, kā 
arī attiecībā uz Direktīvā 92/43/EEK 
sugām un dzīvotnēm, kuru aizsardzības 
statuss saskaņā ar nesenāko novērtējumu 
ir izrādījies nelabvēlīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Nolūkā vienkāršot LIFE programmu 
un samazināt administratīvo slogu 
pretendentiem un saņēmējiem, ir plašāk
jāizmanto vienotas likmes un vienreizēji 
kopsummas maksājumi, un finansējums ir 
jākoncentrē uz konkrētākām izmaksu
kategorijām. Lai kompensētu 
neattiecināmās izmaksas un uzturētu 
efektīvu atbalsta līmeni LIFE programmā, 
līdzfinansējuma daļai kopumā ir jābūt 
70 %, bet īpašos gadījumos – 80 %.

(26) Nolūkā vienkāršot LIFE programmu 
un samazināt administratīvo slogu 
pretendentiem un saņēmējiem, ir vairāk
jāizmanto vienotas likmes un vienreizēji 
kopsummas maksājumi, neapdraudot PVN
un pastāvīgo darbinieku izmaksu
attiecināmību, kā noteikts finanšu regulā.
Lai saglabātu efektīvo atbalsta līmeni, ko 
nodrošina programma LIFE, 
līdzfinansējuma likmei parasti vajadzētu 
būt 65 % un īpašos gadījumos — 75 %–
80 %.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Nolūkā vienkāršot LIFE programmu 
un samazināt administratīvo slogu 
pretendentiem un saņēmējiem, ir plašāk
jāizmanto vienotas likmes un vienreizēji 
kopsummas maksājumi, un finansējums ir 
jākoncentrē uz konkrētākām izmaksu
kategorijām. Lai kompensētu 
neattiecināmās izmaksas un uzturētu 
efektīvu atbalsta līmeni LIFE programmā, 
līdzfinansējuma daļai kopumā ir jābūt 
70 %, bet īpašos gadījumos – 80 %.

(26) Nolūkā vienkāršot LIFE programmu 
un samazināt administratīvo slogu 
pretendentiem un saņēmējiem, ir vairāk
jāizmanto vienotas likmes un vienreizēji 
kopsummas maksājumi, neapdraudot PVN
un patstāvīgo darbinieku izmaksu
attiecināmību. Lai kompensētu 
neattiecināmās izmaksas un uzturētu 
efektīvu atbalsta līmeni LIFE programmā, 
līdzfinansējuma daļai kopumā ir jābūt 
70 %, bet īpašos gadījumos – 80 %.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Nolūkā vienkāršot LIFE programmu 
un samazināt administratīvo slogu 
pretendentiem un saņēmējiem, ir plašāk
jāizmanto vienotas likmes un vienreizēji 
kopsummas maksājumi, un finansējums ir 
jākoncentrē uz konkrētākām izmaksu 
kategorijām. Lai kompensētu 
neattiecināmās izmaksas un uzturētu 
efektīvu atbalsta līmeni LIFE programmā, 
līdzfinansējuma daļai kopumā ir jābūt 
70 %, bet īpašos gadījumos – 80 %.

(26) Nolūkā vienkāršot LIFE programmu 
un samazināt administratīvo slogu 
pretendentiem un saņēmējiem, ir vairāk
jāizmanto vienotas likmes un vienreizēji 
kopsummas maksājumi, neapdraudot PVN
un patstāvīgo darbinieku izmaksu 
attiecināmību, un finansējums ir 
jākoncentrē uz konkrētākām izmaksu 
kategorijām.. Lai kompensētu 
neattiecināmās izmaksas un uzturētu 
efektīvu atbalsta līmeni LIFE programmā, 
līdzfinansējuma daļai kopumā ir jābūt 
70 %, bet īpašos gadījumos – 80 %.

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Nolūkā vienkāršot LIFE programmu 
un samazināt administratīvo slogu 
pretendentiem un saņēmējiem, ir plašāk 
jāizmanto vienotas likmes un vienreizēji 
kopsummas maksājumi, un finansējums ir 
jākoncentrē uz konkrētākām izmaksu 
kategorijām. Lai kompensētu 
neattiecināmās izmaksas un uzturētu 
efektīvu atbalsta līmeni LIFE programmā, 
līdzfinansējuma daļai kopumā ir jābūt 
70 %, bet īpašos gadījumos – 80 %.

(26) Nolūkā vienkāršot LIFE programmu 
un samazināt administratīvo slogu 
pretendentiem un saņēmējiem, ir plašāk 
jāizmanto vienotas likmes un vienreizēji 
kopsummas maksājumi, un finansējums ir 
jākoncentrē uz konkrētākām izmaksu 
kategorijām. Lai kompensētu 
neattiecināmās izmaksas un uzturētu 
efektīvu atbalsta līmeni LIFE programmā, 
līdzfinansējuma daļai kopumā ir jābūt 
70 %, bet īpašos gadījumos – 90 %.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai nodrošinātu labāko iespējamo 
Savienības finansējuma izmantošanu un 
Eiropas pievienoto vērtību, Komisijai 
jādeleģē pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz atbilstības 
kritērijiem projektu atlasei, ģeogrāfiska 
līdzsvara piemērošanas kritērijiem 
“integrētajiem projektiem” un konkrētām 
tematiskajām prioritātēm piemērojamiem 
izpildes rādītājiem. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot priekšdarbus, attiecīgi 
apspriestos, tostarp ekspertu līmenī.
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, jānodrošina vienlaicīga, 
savlaicīga un atbilstoša attiecīgo 

(30) Lai nodrošinātu labāko iespējamo 
Savienības finansējuma izmantošanas 
novērtējumu, Komisijai jādeleģē pilnvaras 
pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
attiecībā uz konkrētām tematiskajām 
prioritātēm piemērojamiem izpildes 
rādītājiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot priekšdarbus, attiecīgi apspriestos, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
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dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 86
João Ferreira

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) “paraugprakses projekti” ir projekti, 
kuros izmanto piemērotas, rentablas un 
mūsdienīgas tehnoloģijas, metodes un 
pieejas, ņemot vērā projekta kontekstu;

(c) “paraugprakses projekti” ir projekti, 
kuros izmanto piemērotas tehnoloģijas, 
metodes un pieejas, ņemot vērā projekta 
kontekstu;

Or. pt

Grozījums Nr. 87
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) “integrētie projekti” ir projekti, ar 
kuriem ilgtspējīgā veidā plašā teritoriālā 
mērogā, jo īpaši reģionālā, vairāku reģionu 
vai valsts mērogā, īsteno vides un klimata 
stratēģijas vai rīcības plānus, kuri ir prasīti 
īpašos Savienības vides un klimata tiesību 
aktos, paredzēti citos Savienības aktos vai 
dalībvalstu iestāžu izstrādāti;

(d) “integrētie projekti” ir projekti, ar 
kuriem ilgtspējīgā veidā, ņemot vērā 
Savienības tiesību aktus un politiku vides 
un klimata jomā, galvenokārt attiecībā uz 
dabu, ūdeni, atkritumiem, gaisu, klimata 
pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos 
tām plašā teritoriālā mērogā, jo īpaši 
reģionālā, vairāku reģionu, valsts vai
transnacionālā mērogā, īsteno vides un 
klimata stratēģijas vai rīcības plānus, kuri 
ir prasīti īpašos Savienības vides un 
klimata tiesību aktos, paredzēti citos 
Savienības aktos vai dalībvalstu iestāžu 
izstrādāti; Integrētie projekti cenšas 
veicināt koordināciju ar citiem Savienības 
finansējuma avotiem un to mobilizāciju.



PE492.686v01-00 20/80 AM\906961LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 88
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) “integrētie projekti” ir projekti, ar 
kuriem ilgtspējīgā veidā plašā teritoriālā 
mērogā, jo īpaši reģionālā, vairāku reģionu 
vai valsts mērogā, īsteno vides un klimata 
stratēģijas vai rīcības plānus, kuri ir prasīti 
īpašos Savienības vides un klimata tiesību 
aktos, paredzēti citos Savienības aktos vai 
dalībvalstu iestāžu izstrādāti;

(d) “integrētie projekti” ir projekti, ar 
kuriem ilgtspējīgā veidā plašā teritoriālā 
mērogā, jo īpaši reģionālā, vairāku reģionu 
vai valsts mērogā, īsteno vides un klimata 
stratēģijas vai rīcības plānus galvenokārt 
dabas, ūdens, atkritumu, gaisa, klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
jomā, kuri ir prasīti īpašos Savienības vides 
un klimata tiesību aktos, paredzēti citos 
Savienības aktos vai dalībvalstu iestāžu 
izstrādāti;

Or. en

Grozījums Nr. 89
João Ferreira

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) atbalstīt Natura 2000 tīkla teritoriju 
pārvaldību un šā tīkla dabas vērtību 
saglabāšanu, jo īpaši to sugu un dzīvotņu 
saglabāšanu, kas saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem uzskatāmas par 
prioritārām;

Or. pt
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Grozījums Nr. 90
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot šos pasākumus, LIFE programma 
veicina ilgtspējīgu attīstību un stratēģijā
“Eiropa 2020” noteikto mērķu un 
uzdevumu izpildi.

Īstenojot šos pasākumus, LIFE programma 
veicina ilgtspējīgu attīstību un stratēģijā
“Eiropa 2020” un Enerģētikas ceļvedī līdz 
2050. gadam noteikto mērķu un uzdevumu 
izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Romana Jordan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 1. punkta a) apakšpunktā minētais 
mērķis: nodrošinātie vides un klimata 
uzlabojumi. Ciktāl tas attiecas uz mērķi 
veicināt bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas apturēšanu un daudzveidības 
atjaunošanu, nodrošinātos vides 
uzlabojumus mēra, pamatojoties uz 
Natura 2000 tīkla procentuālo daļu, kas ir 
atjaunota vai kurai ir nodrošināta atbilstoša 
apsaimniekošana, atjaunoto ekosistēmas 
pakalpojumu platību, kā arī to atbilstīgo 
dzīvotņu un sugu skaitu un veidu, kurām ir 
uzlabots aizsardzības statuss;

(a) 1. punkta a) apakšpunktā minētais 
mērķis: nodrošinātie vides un klimata 
uzlabojumi. Ciktāl tas attiecas uz mērķi 
veicināt bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas apturēšanu un daudzveidības 
atjaunošanu, nodrošinātos vides 
uzlabojumus mēra, pamatojoties uz 
Natura 2000 tīkla procentuālo daļu, kas ir 
atjaunota vai kurai ir nodrošināta atbilstoša 
apsaimniekošana, atjaunoto vai no jauna 
izveido ekosistēmas pakalpojumu platību, 
kā arī to atbilstīgo dzīvotņu un sugu skaitu 
un veidu, kurām ir uzlabots aizsardzības 
statuss;

Or. sl

Grozījums Nr. 92
Kriton Arsenis
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) reizi divos gados novērtē LIFE 
programmas finansējuma nodrošinātos 
ekonomiskos ieguvumus, uzskaitot 
ekosistēmisko pakalpojumu uzturēšanas 
vai uzlabošanas ieguvumus, kā arī citus 
šīs programmas nodrošinātos 
līdzieguvumus

Or. en

Grozījums Nr. 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētus tiesību aktus saskaņā ar 30. pantu
attiecībā uz izpildes rādītājiem, lai tos 
piemērotu tematiskajām prioritātēm, ko 
nosaka 24. pantā minētajās daudzgadu 
darba programmās.

Komisijai piešķir pilnvaras pieņemt 
deleģētus tiesību aktus saskaņā ar 
30. pantu, lai turpinātu noteikt izpildes
rādītājus, lai tos piemērotu tematiskajām 
prioritātēm, ko nosaka 24. pantā minētajās 
daudzgadu darba programmās.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Margrete Auken, Sandrine Bélier, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. LIFE programmas īstenošanai 
paredzētais budžets ir EUR 3 618 000 000.

1. LIFE programmas īstenošanai 
paredzētais finansējums ir 1 % apmērā no 
Savienības vispārējā budžeta.
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Or. en

Pamatojums

LIFE budžeta palielināšana līdz 1 % no ES budžeta ir pienācīga rīcība, jo arī 1 % ir pieticīgs 
apjoms, ņemot vērā risināmās problēmas. Ierosinātais palielinājums ir jo īpaši paredzēts tam, 
lai atbalstītu ES līdzfinansējumu NATURA 2000 teritoriju pārvaldībai.

Grozījums Nr. 95
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. LIFE programmas īstenošanai 
paredzētais budžets ir EUR 3 618 000 000.

1. LIFE programmas īstenošanai 
paredzētais finansējums ir 1 % apmērā no 
daudzgadu finanšu plāna.

Or. en

Grozījums Nr. 96
João Ferreira

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. LIFE programmas īstenošanai 
paredzētais budžets ir EUR 3 618 000 000.

1. LIFE programmas īstenošanai 
paredzētais finansējums ir EUR [...].

Or. pt

Grozījums Nr. 97
Julie Girling

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

2. Budžeta sadalījums apakšprogrammām 
ir šāds:

svītrots

(a) EUR 2 713 500 000 no kopējā 
1. punktā paredzētā budžeta piešķir vides 
apakšprogrammai;
(b) EUR 904 500 000 no kopējā 1. punktā 
paredzētā budžeta piešķir klimata 
pasākumu apakšprogrammai.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) EUR 2 713 500 000 no kopējā 
1. punktā paredzētā budžeta piešķir vides 
apakšprogrammai;

(a) EUR 2.894.400.000, kas ir aptuveni 
80 % no kopējā 1. punktā paredzētā
finansējuma, piešķir Vides 
apakšprogrammai;

Or. en

Pamatojums

Ir jāpalielina LIFE finansējuma daļa, kas paredzēta vides tematiskajai daļai, lai nodrošinātu, 
ka LIFE var dot pietiekamu ieguldījumu Natura 2000 pārvaldības izmaksu segšanā. Klimata 
rīcības jomā ir pieejamas citas finansējuma plūsmas un ir jāstrādā, izmantojot tirgū 
pamatotus mehānismus, piemēram, principu "piesārņotājs maksā".

Grozījums Nr. 99
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) EUR 2 713 500 000 no kopējā 
1. punktā paredzētā budžeta piešķir vides 
apakšprogrammai;

(a) 75 % no kopējā 1. punktā paredzētā 
finansējuma piešķir vides 
apakšprogrammai;

Or. en

Grozījums Nr. 100
João Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) EUR 2 713 500 000 no kopējā 
1. punktā paredzētā budžeta piešķir vides 
apakšprogrammai;

(a) EUR [...] no kopējā 1. punktā paredzētā
finansējuma piešķir vides 
apakšprogrammai;

Or. pt

Grozījums Nr. 101
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) EUR 904 500 000 no kopējā 1. punktā 
paredzētā budžeta piešķir klimata 
pasākumu apakšprogrammai.

(b) EUR 723.600.000, kas ir aptuveni 
20 % no kopējā 1. punktā paredzētā
finansējuma, piešķir Klimata pasākumu 
apakšprogrammai;

Or. en

Pamatojums

Ir jāpalielina LIFE finansējuma daļa, kas paredzēta vides tematiskajai daļai, lai nodrošinātu, 
ka LIFE var dot pietiekamu ieguldījumu Natura 2000 pārvaldības izmaksu segšanā. Klimata 
rīcības jomā ir pieejamas citas finansējuma plūsmas un ir jāstrādā, izmantojot tirgū 
pamatotus mehānismus, piemēram, principu "piesārņotājs maksā".
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Grozījums Nr. 102
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) EUR 904 500 000 no kopējā 1. punktā 
paredzētā budžeta piešķir klimata 
pasākumu apakšprogrammai.

(b) 25 % no kopējā 1. punktā paredzētā
finansējuma piešķir klimata pasākumu 
apakšprogrammai.

Or. en

Grozījums Nr. 103
João Ferreira

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) EUR 904 500 000 no kopējā 1. punktā 
paredzētā budžeta piešķir klimata 
pasākumu apakšprogrammai.

(b) EUR [...]  no kopējā 1. punktā 
paredzētā finansējuma piešķir klimata 
pasākumu apakšprogrammai.

Or. pt

Grozījums Nr. 104
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Vismaz 85 % no LIFE programmai 
iedalītajiem budžeta līdzekļiem piešķir 
rīcības dotācijām projektiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 105
Kriton Arsenis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Integrētie projekti saņem ne vairāk kā 
30 % no LIFE programmas budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Julie Girling, Charles Tannock

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešo valstu dalība LIFE programmā Trešo valstu un aizjūras zemju un 
teritoriju dalība LIFE programmā

Or. en

Grozījums Nr. 107
Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešo valstu dalība LIFE programmā Trešo valstu un aizjūras zemju un 
teritoriju dalība LIFE programmā

Or. fr
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Grozījums Nr. 108
Julie Girling, Charles Tannock

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

LIFE programmā var piedalīties šādas 
valstis:

LIFE programmā var piedalīties šādas 
valstis un teritorijas:

Or. en

Grozījums Nr. 109
Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

LIFE programmā var piedalīties šādas 
valstis:

LIFE programmā var piedalīties šādas 
valstis un teritorijas:

Or. fr

Grozījums Nr. 110
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

LIFE programmā var piedalīties šādas 
valstis:

LIFE programmā var piedalīties šādas 
valstis un teritorijas:

Or. en

Grozījums Nr. 111
Maurice Ponga
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) aizjūras zemes un teritorijas, kas 
minētas Padomes 2001. gada 27.
novembra Lēmumā Nr. 2001/822/EK par 
aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar 
Eiropas Kopienu;

Or. fr

Grozījums Nr. 112
Julie Girling, Charles Tannock

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) 2001/822/EK lēmumā norādītās 
aizjūras zemes un teritorijas;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Tannock, Sandrine Bélier

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) 2001/822/EK lēmumā norādītās 
aizjūras zemes un teritorijas;

Or. en

Pamatojums

Gan ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā, gan aizjūras zemju un teritoriju asociācijas 
lēmumā (2001/822/EK) ES ir uzņēmusies saistības veicināt un atbalstīt bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu aizjūras zemēs un teritorijās (AZT). Turklāt Komisija pati ir 
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ierosinājusi atvērt LIFE kaimiņvalstīm, trešām valstīm un Francijas attālākajiem reģioniem.
Tāpēc LIFE programmai ir jābūt pieejamai aizjūras zemēm un teritorijām (AZT), ņemot vērā 
šīs saistības un bioloģisko daudzveidību, kas šajās teritorijās bieži ir unikāla un bagāta.

Grozījums Nr. 114
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) Savienības aizjūras zemes un 
teritorijas, kas minētas Padomes 
Lēmumā 2001/822/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs valstis piedalās saskaņā ar 
nosacījumiem, kuri noteikti attiecīgajos 
divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos, ar 
ko nosaka vispārīgus principus šo valstu 
līdzdalībai Savienības programmās.

Šīs valstis un teritorijas piedalās saskaņā ar 
nosacījumiem, kuri noteikti aizjūras zemju 
un teritoriju asociācijas nolīgumā un
attiecīgajos divpusējos vai daudzpusējos 
nolīgumos, ar ko nosaka vispārīgus 
principus šo valstu un teritoriju līdzdalībai 
Savienības programmās.

Or. fr

Grozījums Nr. 116
Julie Girling

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija un dalībvalstis atbilstoši 
saviem attiecīgajiem pienākumiem 
nodrošina koordināciju starp LIFE
programmu un Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrniecības un zivsaimniecības 
fondu, lai radītu sinerģiju, jo īpaši 
18. panta d) apakšpunktā minēto integrēto 
projektu kontekstā, un lai atbalstītu LIFE
programmas īstenošanas laikā izstrādāto 
risinājumu, metožu un pieeju izmantošanu.
Savienības līmenī koordinācija notiek 
atbilstoši vienotam stratēģiskajam 
satvaram, kas minēts Regulas (ES) Nr. ….
10. pantā (VSS regula)..

3. Atbilstīgos gadījumos Komisija un 
dalībvalstis, atbilstoši saviem attiecīgajiem 
pienākumiem nodrošina koordināciju starp
programmu LIFE un Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrniecības un zivsaimniecības 
fondu, lai radītu sinerģiju, jo īpaši 
18. panta d) apakšpunktā minēto integrēto 
projektu kontekstā, kā arī sagatavojot 
Direktīvas 92/43/EEK 8. pantā minētos 
prioritāras rīcības plānus, un lai atbalstītu
programmas LIFE īstenošanas laikā 
izstrādāto risinājumu, metožu un pieeju 
izmantošanu. Savienības līmenī 
koordinācija notiek atbilstoši vienotam 
stratēģiskajam satvaram, kas minēts 
Regulas (ES) Nr. …. 10. pantā (VSS 
regula).

Or. en

Grozījums Nr. 117
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija un dalībvalstis atbilstoši 
saviem attiecīgajiem pienākumiem 
nodrošina koordināciju starp LIFE 
programmu un Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrniecības un zivsaimniecības 
fondu, lai radītu sinerģiju, jo īpaši 
18. panta d) apakšpunktā minēto integrēto 
projektu kontekstā, un lai atbalstītu LIFE 
programmas īstenošanas laikā izstrādāto 

3. Komisija un dalībvalstis atbilstoši 
saviem attiecīgajiem pienākumiem pēc 
iespējas nodrošina koordināciju starp LIFE 
programmu un Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrniecības un zivsaimniecības 
fondu, lai radītu sinerģiju, jo īpaši 
18. panta d) apakšpunktā minēto integrēto 
projektu kontekstā, un lai atbalstītu LIFE 
programmas īstenošanas laikā izstrādāto 
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risinājumu, metožu un pieeju izmantošanu.
Savienības līmenī koordinācija notiek 
atbilstoši vienotam stratēģiskajam 
satvaram, kas minēts Regulas (ES) Nr. ….
10. pantā (VSS regula)..

risinājumu, metožu un pieeju izmantošanu.
Savienības līmenī koordinācija notiek 
atbilstoši vienotam stratēģiskajam 
satvaram, kas minēts Regulas (ES) Nr. ….
10. pantā (VSS regula).

Or. en

Grozījums Nr. 118
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija un dalībvalstis atbilstoši 
saviem attiecīgajiem pienākumiem
nodrošina koordināciju starp LIFE 
programmu un Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrniecības un zivsaimniecības 
fondu, lai radītu sinerģiju, jo īpaši 
18. panta d) apakšpunktā minēto integrēto 
projektu kontekstā, un lai atbalstītu LIFE 
programmas īstenošanas laikā izstrādāto 
risinājumu, metožu un pieeju izmantošanu.
Savienības līmenī koordinācija notiek 
atbilstoši vienotam stratēģiskajam 
satvaram, kas minēts Regulas (ES) Nr. ….
10. pantā (VSS regula)..

3. Komisija un dalībvalstis atbilstoši 
saviem attiecīgajiem pienākumiem aktīvi 
un saskaņoti cenšas veicināt koordināciju 
starp LIFE programmu un Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrniecības un zivsaimniecības 
fondu, lai radītu sinerģiju, jo īpaši 
18. panta d) apakšpunktā minēto integrēto 
projektu kontekstā, un lai atbalstītu LIFE 
programmas īstenošanas laikā izstrādāto 
risinājumu, metožu un pieeju izmantošanu.
Savienības līmenī koordinācija notiek 
atbilstoši vienotam stratēģiskajam 
satvaram, kas minēts Regulas (ES) Nr. ….
10. pantā (VSS regula).

Or. en

Grozījums Nr. 119
Jutta Haug

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Programmas LIFE atpazīstamība

Par koordināciju atbildīgais finansējuma 
saņēmējs un asociētie saņēmēji publicē 
programmas LIFE projektu un rezultātus, 
vienmēr pieminot no Savienības saņemto 
atbalstu. LIFE logo, kas atainots 
pielikumā, tiek izmantots visos saziņas 
pasākumos un ir redzams uz ziņojumu 
dēļiem stratēģiski svarīgās vietās, kas 
redzamas sabiedrībai. Uz visām 
ilglietojamām precēm, kas iegādātas 
saistībā ar programmu LIFE, tiek 
izvietots LIFE logo, ja vien Komisija nav 
noteikusi citādi.

Or. en

Pamatojums

LIFE logo ļoti veiksmīgi ir pierādījis savu efektivitāti, nodrošinot Savienības vides un klimata 
jomas finansējuma atpazīstamību, un demonstrējis Savienības ieguldījumu dabas 
saglabāšanas un vides pasākumos uz vietas. Tāpēc būtu saprātīgi šajā regulā pieminēt LIFE 
logo.

Grozījums Nr. 120
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Integrēto projektu jomas

Integrētajos projektos uzmanību 
galvenokārt koncentrē uz tādām jomām, 
kā daba, ūdens, atkritumi, gaiss, troksnis 
un klimata pārmaiņu mazināšana un 
pielāgošanās tām. Atkarībā no projektu 
izpildes pēc 27. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētā starpposma 
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novērtējuma un atkarībā no pieejamajiem 
līdzekļiem Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 30. pantu 
attiecībā uz integrētajos projektos ietverto 
jomu papildināšanu, iekļaujot, piemēram, 
augsni, jūras un pilsētas vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. sl

Grozījums Nr. 122
Julie Girling

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vismaz 50 % budžeta līdzekļu, kas 
piešķirti projektiem, kurus atbalsta vides 
apakšprogrammā rīcības dotāciju veidā, 
paredz projektiem, kuri atbalsta dabas un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 123
Margrete Auken, Sandrine Bélier

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

2. Vismaz 50 % budžeta līdzekļu, kas 
piešķirti projektiem, kurus atbalsta vides 
apakšprogrammā rīcības dotāciju veidā, 
paredz projektiem, kuri atbalsta dabas un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

2. Vismaz 75 % budžeta līdzekļu, kas 
piešķirti projektiem, kurus atbalsta vides 
apakšprogrammā rīcības dotāciju veidā, 
paredz projektiem, kuri atbalsta dabas un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

Or. en

Saistīts ar 4. panta 1. punkta grozījumu)

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar programmas LIFE budžeta palielināšanu, nosakot, ka tas ir 1 % no 
ES vispārējā budžeta, un ierosinātais palielinājums ir jo īpaši paredzēts tam, lai atbalstītu ES 
līdzfinansējumu NATURA 2000 teritoriju pārvaldībai.

Grozījums Nr. 124
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vismaz 50 % budžeta līdzekļu, kas 
piešķirti projektiem, kurus atbalsta vides 
apakšprogrammā rīcības dotāciju veidā, 
paredz projektiem, kuri atbalsta dabas un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

2. Vismaz 75 % budžeta līdzekļu, kas 
piešķirti projektiem, kurus atbalsta vides 
apakšprogrammā rīcības dotāciju veidā, 
paredz projektiem, kuri atbalsta dabas un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpalielina LIFE budžeta daļa, kas paredzēta bioloģiskās daudzveidības jomai, lai 
nodrošinātu, ka LIFE var izpildīt mērķi — nodrošināt 20 % finansējumu Natura 2000 tīklam 
(pēc aprēķiniem — 5,8 miljardi eiro gadā).

Grozījums Nr. 125
Kriton Arsenis
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Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vismaz 50 % budžeta līdzekļu, kas 
piešķirti projektiem, kurus atbalsta vides 
apakšprogrammā rīcības dotāciju veidā, 
paredz projektiem, kuri atbalsta dabas un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

2. Vismaz 60 % budžeta līdzekļu, kas 
piešķirti projektiem, kurus atbalsta vides 
apakšprogrammā rīcības dotāciju veidā, 
paredz projektiem, kuri atbalsta dabas un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 126
João Ferreira

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vismaz 50 % budžeta līdzekļu, kas 
piešķirti projektiem, kurus atbalsta vides 
apakšprogrammā rīcības dotāciju veidā, 
paredz projektiem, kuri atbalsta dabas un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

2. Vismaz 60 % budžeta līdzekļu, kas 
piešķirti projektiem, kurus atbalsta vides 
apakšprogrammā rīcības dotāciju veidā, 
paredz projektiem, kuri atbalsta dabas un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

Or. pt

Grozījums Nr. 127
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalstīt integrētu pieeju izmantošanu, 
izstrādi, izmēģināšanu un demonstrēšanu 
attiecībā uz plānu un programmu 
īstenošanu atbilstoši Savienības politikai 
un tiesību aktiem vides jomā, galvenokārt 
ūdens, atkritumu un gaisa jomā;

(b) atbalstīt integrētu pieeju izmantošanu, 
izstrādi, izmēģināšanu un demonstrēšanu 
attiecībā uz plānu un programmu 
īstenošanu atbilstoši Savienības politikai 
un tiesību aktiem vides jomā, galvenokārt 
ūdens, atkritumu, gaisa un augsnes jomā;
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Or. en

Grozījums Nr. 128
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalstīt integrētu pieeju izmantošanu, 
izstrādi, izmēģināšanu un demonstrēšanu 
attiecībā uz plānu un programmu 
īstenošanu atbilstoši Savienības politikai 
un tiesību aktiem vides jomā, galvenokārt 
ūdens, atkritumu un gaisa jomā;

(b) atbalstīt integrētu pieeju izmantošanu, 
izstrādi, izmēģināšanu un demonstrēšanu 
attiecībā uz plānu un programmu 
īstenošanu atbilstoši Savienības politikai 
un tiesību aktiem vides jomā, galvenokārt 
ūdens, atkritumu, gaisa un trokšņu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) popularizēt un veicināt Savienības vides 
tiesību aktu efektīvāku ievērošanu un 
izpildi, tostarp sekmējot paraugprakses un 
politikas pieeju izstrādi un izplatīšanu;

(c) popularizēt un veicināt Savienības 
spēkā esošo vides tiesību aktu efektīvāku 
ievērošanu un izpildi visās dalībvalstīs, 
tostarp sekmējot paraugprakses un 
politikas pieeju izstrādi un izplatīšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 130
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) popularizēt un veicināt Savienības vides 
tiesību aktu efektīvāku ievērošanu un 
izpildi, tostarp sekmējot paraugprakses un 
politikas pieeju izstrādi un izplatīšanu;

(c) popularizēt un veicināt Savienības vides 
tiesību aktu efektīvāku ievērošanu un 
izpildi, tostarp sekmējot paraugprakses 
pieeju izstrādi un izplatīšanu;

Or. de

Pamatojums

Nevajadzētu radīt iespaidu par politisku subsidēšanu ar LIFE fondu līdzekļiem.

Grozījums Nr. 131
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt labāku vides pārvaldību, 
paplašinot ieinteresēto pušu, tostarp NVO, 
iesaistīšanos politikas apspriešanā un 
īstenošanā.

(d) veicināt labāku vides pārvaldību.

Or. de

Pamatojums

Vides jomā NVO parasti ir labas spējas piesaistīt resursus. LIFE fondi ir ļoti ierobežoti.
Tāpēc LIFE fondi būtu jāiegulda administrācijas, tostarp struktūrfondu, uzlabošanā, lai 
nodrošinātu vides projektu efektīvu īstenošanu in situ (vairumā gadījumu projektus neizdodas 
īstenot to vājās administrācijas dēļ).

Grozījums Nr. 132
João Ferreira

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt labāku vides pārvaldību, (d) veicināt labāku vides pārvaldību, 
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paplašinot ieinteresēto pušu, tostarp NVO, 
iesaistīšanos politikas apspriešanā un 
īstenošanā.

paplašinot ieinteresēto pušu, tostarp NVO, 
iesaistīšanos politikas apspriešanā un 
īstenošanā, kā arī veicināt izpratni par 
iedzīvotāju tiesībām, ko nodrošina 
Orhūsas konvencija.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Julie Girling

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) veicināt projektu rezultātu 
mērķorientētu izplatīšanu ieinteresētajām 
personām un potenciālajiem turpmākiem 
pieteikumu iesniedzējiem; tie jāizplata uz 
reģioniem, kas visvairāk piemēroti 
attiecīgās jomas projektiem un visticamāk 
gūtu labumu no šādas pieredzes.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. sl

Grozījums Nr. 135
Julie Girling
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Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nolūkā veicināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanu, klimata pārmaiņu 
mazināšanas prioritārās jomas īpašie mērķi 
ir jo sevišķi šādi:

Nolūkā veicināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanu, vienlaikus, cik 
iespējams, atbalstot sinerģiju ar citiem 
vides mērķiem, piemēram, bioloģisko 
daudzveidību, klimata pārmaiņu 
mazināšanas prioritārās jomas īpašie mērķi 
ir konkrēti šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 136
Julie Girling

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nolūkā veicināt atbalstu centieniem 
palielināt noturību pret klimata pārmaiņām, 
pielāgošanās klimata pārmaiņām prioritārās 
jomas īpašie mērķi ir jo sevišķi šādi:

Nolūkā veicināt atbalstu centieniem 
palielināt noturību pret klimata pārmaiņām, 
pielāgošanās klimata pārmaiņām, 
vienlaikus, cik iespējams, atbalstot 
sinerģiju ar citiem vides mērķiem, 
piemēram, bioloģisko daudzveidību,
prioritārās jomas īpašie mērķi ir konkrēti
šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 137
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicināt Savienības klimata pārmaiņu 
pielāgošanās politikas un tiesību aktu 

(a) veicināt Savienības klimata pārmaiņu 
pielāgošanās politikas un tiesību aktu 
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izstrādi un īstenošanu, tostarp iekļaušanu 
dažādās politikas jomās, jo īpaši 
izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot 
politikas vai pārvaldības pieejas, 
paraugpraksi un risinājumus attiecībā uz 
pielāgošanos klimata pārmaiņām;

izstrādi un īstenošanu, tostarp iekļaušanu 
dažādās politikas jomās, jo īpaši atbalstot 
sinerģiju ar citiem vides mērķiem, 
piemēram, bioloģisko daudzveidību un
izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot
ekosistēmiski pamatotas politikas vai 
pārvaldības pieejas, paraugpraksi un 
risinājumus attiecībā uz pielāgošanos 
klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicināt izpratnes uzlabošanu par 
klimata jautājumiem, tostarp vairojot 
sabiedrības un ieinteresēto pušu atbalstu 
Savienības politikas veidošanai klimata 
jomā, un veicināt izglītošanu par 
ilgtspējīgu attīstību;

(a) veicināt kritisku izpratnes uzlabošanu 
par klimata jautājumiem, tostarp vairojot 
sabiedrības un ieinteresēto pušu atbalstu 
Savienības politikas veidošanā klimata 
jomā, un veicināt izglītošanu par 
ilgtspējīgu attīstību;

Or. de

Grozījums Nr. 139
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) popularizēt un veicināt Savienības 
klimata tiesību aktu efektīvāku ievērošanu 
un izpildi, tostarp sekmējot paraugprakses
un politikas pieeju izstrādi un izplatīšanu;

(c) popularizēt un veicināt Savienības 
klimata tiesību aktu efektīvāku ievērošanu 
un izpildi, tostarp sekmējot paraugprakses 
izstrādi un izplatīšanu;

Or. de
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Pamatojums

Nevajadzētu radīt iespaidu par politisku subsidēšanu ar LIFE fondu līdzekļiem.

Grozījums Nr. 140
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt labāku klimata pārvaldību, 
paplašinot ieinteresēto pušu, tostarp NVO, 
iesaistīšanos politikas apspriešanā un 
īstenošanā.

(d) veicināt labāku klimata pārvaldību.

Or. de

Pamatojums

Vides jomā NVO parasti ir labas spējas piesaistīt resursus. LIFE fondi ir ļoti ierobežoti.
Tāpēc LIFE fondi būtu jāiegulda administrācijas, tostarp struktūrfondu, uzlabošanā, lai 
nodrošinātu vides projektu efektīvu īstenošanu in situ (vairumā gadījumu projektus neizdodas 
īstenot to vājās administrācijas dēļ).

Grozījums Nr. 141
Julie Girling

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) veicināt projektu rezultātu 
mērķorientētu izplatīšanu ieinteresētajām 
personām un potenciālajiem turpmākiem 
pieteikumu iesniedzējiem; tie jāizplata uz 
reģioniem, kas visvairāk piemēroti 
attiecīgās jomas projektiem un visticamāk 
gūtu labumu no šādas pieredzes.

Or. en
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Grozījums Nr. 142
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1.daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Savienības nozīmes projekti, kas sniedz
ievērojamu ieguldījumu kāda no 3. pantā 
izklāstītajiem LIFE programmas mērķiem 
sasniegšanā;

(a) Savienības nozīmes projekti, kas sniedz 
ieguldījumu vismaz kāda no 3. pantā 
izklāstītajiem LIFE programmas mērķiem 
sasniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1.daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tajos ir ievērota izmaksu ziņā efektīva 
pieeja, tie ir tehniski un finansiāli pamatoti;

(b) tajos ir ievērota izmaksu ziņā efektīva 
pieeja, tie ir tehniski un finansiāli pamatoti
un atbilst vismaz obligātajām kvalitātes 
prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1.daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) tie ir politiski neitrāli.

Or. de
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Grozījums Nr. 145
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 2.daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai ir piešķirtas pilnvaras pieņemt 
deleģētus tiesību aktus saskaņā ar 
30. pantu attiecībā uz nosacījumiem, 
saskaņā ar kuriem piemēro 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto kritēriju, lai 
pielāgotu šo kritēriju konkrētajām 
prioritārajām jomām, kas noteiktas 9. un 
13. pantā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 146
Julie Girling

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kur tas iespējams, no LIFE programmas 
finansētie projekti veicina sinerģiju starp 
dažādiem mērķiem un zaļu publisko 
iepirkumu.

2. Kur tas iespējams, no LIFE programmas 
finansētie projekti veicina zaļu publisko 
iepirkumu un sinerģijas starp dažādiem 
mērķiem. Projektiem, kuru mērķis ir 
nodrošināt šādas sinerģijas starp 
dažādiem mērķiem, piešķir prioritāti.

Or. en

Grozījums Nr. 147
João Ferreira

Regulas priekšlikums
19. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Komisija nodrošina līdzsvarotu 
programmas LIFE finansējuma 
sadalījumu starp dalībvalstīm, attiecīgajā 
plānošanas periodā nosakot indikatīvos 
piešķīrumus katrai dalībvalstij.
Nepieciešamības gadījumā ņem vērā 
katras dalībvalsts īpašās iezīmes un 
vajadzības, un sadarbībā ar valsts un/vai 
reģionālajām varas iestādēm Komisija 
nodrošina īpašu tehnisku palīdzību 
projektu sagatavošanā tajās dalībvalstīs, 
kurās piešķirtā finansējuma apjoms 
2007.–2013. gada plānošanas periodā bija 
zemāks nekā indikatīvajā valstij paredzētā 
finansējuma piešķīrumā.

Or. pt

Grozījums Nr. 148
Julie Girling

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Komisija nodrošina visu 18. pantā 
minēto projektu proporcionālu sadali, 
izveidojot indikatīvus ikgada valsts 
piešķīrumus laikposmiem no 2014. līdz 
2017. gadam un no 2018. līdz 
2020. gadam, pamatojoties uz šādiem 
kritērijiem:
(a) iedzīvotāji:
(i) katras dalībvalsts iedzīvotāju kopskaits.
Šim kritērijam piemēro korekcijas 
koeficientu 50 % apjomā;
kā arī
(ii) katras dalībvalsts iedzīvotāju blīvums, 
līdz robežvērtībai, kas ir divreiz lielāka par 
Savienības vidējo iedzīvotāju blīvumu.



PE492.686v01-00 46/80 AM\906961LV.doc

LV

Šim kritērijam piemēro korekcijas 
koeficientu 5 % apjomā;
(b) daba un bioloģiskā daudzveidība:
(i) katras dalībvalsts to teritoriju 
kopplatība, kur atrodas Kopienas nozīmes 
objekti, kas izteikta, kā proporcija no visu 
to teritoriju kopplatības, kur atrodas 
Kopienas nozīmes objekti. Šim kritērijam 
piemēro korekcijas koeficientu 25 % 
apjomā;
kā arī
(ii) katras dalībvalsts teritorija, kur 
atrodas Kopienas nozīmes objekti, 
proporcionālā attiecībā pret Kopienas 
teritoriju, kur atrodas Kopienas nozīmes 
objekti. Šim kritērijam piemēro korekcijas 
koeficientu 20 % apjomā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek noteikti tādi paši kritēriji, kā LIFE+ regulā.

Grozījums Nr. 149
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. panta d) punktā minētajos integrētajos 
projektos attiecīgā gadījumā iesaista 
ieinteresētās puses un veicina koordināciju 
ar citiem Savienības finansējuma avotiem 
un to piesaistīšanu.

18. panta d) punktā minētie integrētie 
projekti visos posmos iesaista ieinteresētās 
puses un ir tām pieejami, un, ja iespējams,
veicina koordināciju ar citiem Savienības 
finansējuma avotiem un to piesaistīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez
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Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. panta d) punktā minētajos integrētajos 
projektos attiecīgā gadījumā iesaista 
ieinteresētās puses un veicina koordināciju 
ar citiem Savienības finansējuma avotiem 
un to piesaistīšanu.

18. panta d) punktā minētajos integrētajos 
projektos attiecīgā gadījumā iesaista 
ieinteresētās puses un veicina koordināciju 
ar citiem Savienības finansējuma avotiem 
un to piesaistīšanu. No rīcības dotācijām 
paredzētajiem līdzekļiem integrētajiem 
projektiem piešķir ne vairāk kā 20 %.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Julie Girling

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija integrēto projektu piešķiršanas 
procesā nodrošina ģeogrāfisko līdzsvaru 
atbilstoši solidaritātes un centienu 
dalīšanas principam. Komisijai ir 
piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētus 
tiesību aktus saskaņā ar 30. pantu 
attiecībā uz ģeogrāfiskā līdzsvara 
piemērošanas kritērijiem katrā 
tematiskajā jomā, kas minēta 18. panta 
d) apakšpunktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 152
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija integrēto projektu piešķiršanas 
procesā nodrošina ģeogrāfisko līdzsvaru 
atbilstoši solidaritātes un centienu 
dalīšanas principam. Komisijai ir 
piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētus 
tiesību aktus saskaņā ar 30. pantu 
attiecībā uz ģeogrāfiskā līdzsvara 
piemērošanas kritērijiem katrā 
tematiskajā jomā, kas minēta 18. panta 
d) apakšpunktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 153
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija integrēto projektu piešķiršanas 
procesā nodrošina ģeogrāfisko līdzsvaru 
atbilstoši solidaritātes un centienu 
dalīšanas principam. Komisijai ir 
piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētus 
tiesību aktus saskaņā ar 30. pantu 
attiecībā uz ģeogrāfiskā līdzsvara 
piemērošanas kritērijiem katrā 
tematiskajā jomā, kas minēta 18. panta 
d) apakšpunktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 154
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija integrēto projektu piešķiršanas 
procesā nodrošina ģeogrāfisko līdzsvaru 
atbilstoši solidaritātes un centienu 
dalīšanas principam. Komisijai ir 
piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētus 
tiesību aktus saskaņā ar 30. pantu 
attiecībā uz ģeogrāfiskā līdzsvara 
piemērošanas kritērijiem katrā 
tematiskajā jomā, kas minēta 18. panta 
d) apakšpunktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 155
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija integrēto projektu piešķiršanas 
procesā nodrošina ģeogrāfisko līdzsvaru 
atbilstoši solidaritātes un centienu 
dalīšanas principam. Komisijai ir 
piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētus 
tiesību aktus saskaņā ar 30. pantu 
attiecībā uz ģeogrāfiskā līdzsvara 
piemērošanas kritērijiem katrā 
tematiskajā jomā, kas minēta 18. panta 
d) apakšpunktā.

Komisija integrēto projektu un 
tradicionālo projektu atlases un
piešķiršanas procesā nodrošina ģeogrāfisko 
līdzsvaru atbilstoši solidaritātes un 
centienu dalīšanas principam.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija integrēto projektu piešķiršanas 
procesā nodrošina ģeogrāfisko līdzsvaru 
atbilstoši solidaritātes un centienu 
dalīšanas principam. Komisijai ir 
piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētus 
tiesību aktus saskaņā ar 30. pantu 
attiecībā uz ģeogrāfiskā līdzsvara 
piemērošanas kritērijiem katrā 
tematiskajā jomā, kas minēta 18. panta 
d) apakšpunktā.

Komisija visu projektu piešķiršanas 
procesā nodrošina ģeogrāfisko līdzsvaru 
atbilstoši solidaritātes un centienu 
dalīšanas principam. Komisija nodrošina 
proporcionālu projektu sadali, izveidojot 
indikatīvus ikgada valsts piešķīrumus 
laikposmiem no 2014. līdz 2017. gadam 
un no 2018. līdz 2020. gadam;
Dalībvalstis var pieteikties finansējumam 
integrētajiem projektiem katrai valstij 
paredzētā piešķīruma ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija integrēto projektu piešķiršanas 
procesā nodrošina ģeogrāfisko līdzsvaru
atbilstoši solidaritātes un centienu 
dalīšanas principam. Komisijai ir 
piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētus 
tiesību aktus saskaņā ar 30. pantu 
attiecībā uz ģeogrāfiskā līdzsvara 
piemērošanas kritērijiem katrā 
tematiskajā jomā, kas minēta 18. panta 
d) apakšpunktā.

Ģeogrāfisko līdzsvaru Komisija nodrošina 
vienīgi integrēto projektu piešķiršanas 
procesā atbilstoši solidaritātes un centienu 
dalīšanas principam, plānošanas periodā 
katrai dalībvalstij piešķirot noteiktu skaitu 
integrēto projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija integrēto projektu piešķiršanas 
procesā nodrošina ģeogrāfisko līdzsvaru 
atbilstoši solidaritātes un centienu 
dalīšanas principam. Komisijai ir piešķirtas 
pilnvaras pieņemt deleģētus tiesību aktus 
saskaņā ar 30. pantu attiecībā uz 
ģeogrāfiskā līdzsvara piemērošanas 
kritērijiem katrā tematiskajā jomā, kas 
minēta 18. panta d) apakšpunktā.

Komisija integrēto projektu piešķiršanas 
procesā nodrošina ģeogrāfisko līdzsvaru, 
pamatojoties uz Natura 2000 tīkla apjomu 
un atbilstoši solidaritātes un centienu 
dalīšanas principam. Komisijai ir 
piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētus 
tiesību aktus saskaņā ar 30. pantu 
attiecībā uz ģeogrāfiskā līdzsvara 
piemērošanas kritērijiem katrā 
tematiskajā jomā, kas minēta 18. panta 
d) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 3. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodrošina visu veidu projektu 
proporcionālu sadali, izveidojot 
indikatīvus ikgada valsts piešķīrumus, 
pamatojoties uz šādiem kritērijiem:
(1) Vides apakšprogrammā:
(a) Iedzīvotāju skaits:
(i) katras dalībvalsts iedzīvotāju kopskaits.
Šim kritērijam piemēro korekcijas 
koeficientu 45 % apjomā;
(ii) katras dalībvalsts iedzīvotāju blīvums, 
līdz robežvērtībai, kas ir divreiz lielāka par 
ES vidējo iedzīvotāju blīvumu. Šim 
kritērijam piemēro korekcijas koeficientu 
5 % apjomā.
(b) Daba un bioloģiskā daudzveidība:
(i) katras dalībvalsts to teritoriju 
kopplatība, kur atrodas Kopienas nozīmes 
objekti, kas izteikta kā proporcija no visu 
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to teritoriju kopplatības, kur atrodas 
Kopienas nozīmes objekti. Šim kritērijam 
piemēro korekcijas koeficientu 25 % 
apjomā;
(ii) Katras dalībvalsts to teritoriju 
kopplatība, kur atrodas Kopienas nozīmes 
prioritāro sugu un dzīvotņu aizsardzības 
objekti, kas izteikta kā proporcija no visu 
to teritoriju kopplatības, kur atrodas
Kopienas nozīmes objekti. Šim kritērijam 
piemēro korekcijas koeficientu 25 % 
apjomā;
(2) Klimata pasākumu apakšprogrammā:
(a) Klimata pārmaiņu izraisītais spiediens 
uz vidi. Šim kritērijam piemēro korekcijas 
koeficientu 50 % apjomā.
(b) Katras dalībvalsts dabīgo oglekļa 
krātuvju platība, izteikta proporcionāli 
Kopienas teritorijai. Šim kritērijam 
piemēro korekcijas koeficientu 30 % 
apjomā.
(c) Plānotā atjaunojamās enerģijas daļa 
energoavotu sadalījumā. Šim kritērijam 
piemēro korekcijas koeficientu 20 % 
apjomā.

Or. en

Pamatojums

LIFE+ Regula no 2007. gada ieviesa indikatīvos valsts piešķīrumus, lai palielinātu 
programmas ietekmes izplatību. Ar šo grozījumu tiek atjaunoti valstīm paredzētie piešķīrumi 
visu veidu projektiem (integrētajiem, kā arī tradicionālajiem projektiem) un konkrētāk noteikti 
korekcijas koeficenti katrai tematiskajai jomai. Tas arī ļaus novērtēt, kā dalībvalstīm veicas 
ar projektu iesniegšanu. Projektu novērtēšanas un atlases pamatā ir to kvalitāte.

Grozījums Nr. 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
19. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Piešķiršanas procesā Komisija 
nodrošina ģeogrāfisku līdzsvarotību 
attiecībā uz visiem projektiem atbilstīgi 
kritērijiem, kas noteikti I pielikumā, lai 
veicinātu, ka 18. pantā minētie projekti ir 
vienmērīgi izplatīti visās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
19. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3b. Saskaņā ar solidaritātes un centienu 
dalīšanas principiem Komisija nodrošina 
Vides apakšprogrammas projektu 
proporcionālu izplatību starp visām 
dalībvalstīm, piešķirot tām līdzekļus 
attiecībā uz visu plānošanas periodu un 
attiecībā uz visiem projektiem, ievērojot 
šādus kritērijus:
(a) Iedzīvotāju daudzuma kritērijs (gaiss 
un atkritumi):
(i) katras dalībvalsts iedzīvotāju kopskaits 
(50 % koeficents).
(ii) katras dalībvalsts iedzīvotāju blīvums 
līdz robežvērtībai, kas ir divreiz lielāka par 
ES vidējo iedzīvotāju blīvumu (5 % 
koeficents).
(b) dabas un bioloģiskā daudzveidības 
kritēriji:
(i) katras dalībvalsts to teritoriju 
kopplatība, kur atrodas Natura 2000 
teritorijas, kas izteikta kā proporcija no 
visu to teritoriju kopplatības, ko aizņem 
Natura 2000 teritorijas (20 % koeficents).
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(ii) katras dalībvalsts teritorijas 
proporcionālā daļa, ko aizņem 
Natura 2000 teritorijas (15 % koeficents).
(c) Kritēriji attiecībā uz ūdeni:
(i) katras dalībvalsts to teritoriju 
kopplatība, ko aizņem upju baseini, kas 
izteikta kā proporcija no visu upju 
baseinu aizņemto teritoriju kopplatības 
Eiropas Savienībā (10 % koeficents).

Or. en

Grozījums Nr. 162
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
19. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3c. Saskaņā ar solidaritātes un centienu 
dalīšanas principiem Komisija nodrošina 
Klimata pasākumu apakšprogrammas 
projektu proporcionālu izplatību starp 
visām dalībvalstīm, piešķirot tām līdzekļus 
attiecībā uz visu plānošanas periodu un 
attiecībā uz visiem projektiem, ievērojot 
šādus kritērijus attiecībā uz apdzīvotību:
(i) katras dalībvalsts iedzīvotāju kopskaita 
proporcionālā daļa attiecībā pret ES 
iedzīvotāju kopskaitu (50 % koeficents).
(ii) IKP uz vienu iedzīvotāju atgriezeniskā 
secībā, lai nodrošinātu solidaritāti ar 
mazāk pārtikušām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
19. pants – 3.d punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3d. Ja kopējais dalībvalsts izmantotais 
līdzekļu apjoms ir mazāks nekā tai 
paredzētais piešķīrums, Komisija izmanto 
atlikušos līdzekļus, lai līdzfinansētu citu 
dalībvalstu iesniegtos projektus, tādējādi 
visnotaļ atbalstot 3. pantā noteikto mērķu 
sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
19. pants – 3.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3e. Ierosinot līdzfinansējamo projektu 
sarakstu 29. pantā minētajai komitejai, 
Komisija iesniedz rakstisku 
paskaidrojumu par to, kā tikuši ņemti 
vērā piešķiršanas kritēriji, kas noteikti 3.c 
un 3.d punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Julie Girling

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija īpašu uzmanību pievērš 
transnacionāliem projektiem, ja 
transnacionāla sadarbība ir būtiska, lai 
nodrošinātu vides aizsardzības un klimata 
mērķu sasniegšanu, un cenšas nodrošināt 
to, ka vismaz 15 % no projektiem 

svītrots
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paredzētajiem budžeta resursiem piešķir 
transnacionāliem projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 166
João Ferreira

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija īpašu uzmanību pievērš 
transnacionāliem projektiem, ja 
transnacionāla sadarbība ir būtiska, lai 
nodrošinātu vides aizsardzības un klimata 
mērķu sasniegšanu, un cenšas nodrošināt 
to, ka vismaz 15 % no projektiem 
paredzētajiem budžeta resursiem piešķir 
transnacionāliem projektiem.

4. Komisija īpašu uzmanību pievērš 
transnacionāliem projektiem, ja 
transnacionāla sadarbība ir būtiska, lai 
nodrošinātu vides aizsardzības un klimata 
mērķu sasniegšanu.

Or. pt

Grozījums Nr. 167
Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy, Sandrine Bélier

Regulas priekšlikums
19. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Komisija īpašu uzmanību pievērš 
projektiem Savienības aizjūras zemēs un 
teritorijās un pieņem pieteikumu 
iesniedzējiem paredzētas vadlīnijas, kurās 
ņemtas vērā šo teritoriju iespējas, vides 
aizsardzības un klimata jomas mērķi, lai 
tādējādi nodrošinātu to līdzdalību 
programmā LIFE, un Komisija cenšas arī 
nodrošināt, ka vismaz 5 % līdz maksimāli 
10 % no bioloģiskās daudzveidības 
projektiem paredzētajiem budžeta 
līdzekļiem tiek piešķirti šo teritoriju 
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projektiem.

Or. en

Pamatojums

Gan ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā, gan aizjūras zemju un teritoriju asociācijas 
lēmumā (2001/822/EK) ES ir uzņēmusies saistības veicināt un atbalstīt bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu aizjūras zemēs un teritorijās (AZT). Turklāt Komisija pati ir 
ierosinājusi atvērt LIFE kaimiņvalstīm, trešām valstīm un Francijas attālākajiem reģioniem.
Tāpēc LIFE programmai ir jābūt pieejamai aizjūras zemēm un teritorijām (AZT), ņemot vērā 
šīs saistības un bioloģisko daudzveidību, kas šajās teritorijās bieži ir unikāla un bagāta.

Grozījums Nr. 168
Charles Tannock

Regulas priekšlikums
19. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Komisija īpašu uzmanību pievērš 
projektiem Savienības aizjūras zemēs un 
teritorijās un pieņem pieteikumu 
iesniedzējiem paredzētas vadlīnijas, kurās 
ņemtas vērā šo teritoriju iespējas, vides 
aizsardzības un klimata jomas mērķi, lai 
tādējādi nodrošinātu to līdzdalību 
programmā LIFE, un Komisija cenšas arī 
nodrošināt, ka vismaz 5 % no bioloģiskās 
daudzveidības projektiem paredzētajiem 
budžeta līdzekļiem tiek piešķirti šo 
teritoriju projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Gerben-Jan Gerbrandy

Regulas priekšlikums
19. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Komisija regulāri publicē programmas 
LIFE panāktās sinerģijas starp dažādiem 
vides un klimata jomas mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai LIFE projekti pēc iespējas labāk izmantotu bioloģiskās daudzveidības un 
klimata jomas mērķu saistītos ieguvumus.

Grozījums Nr. 170
Justas Vincas Paleckis

Regulas priekšlikums
19. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Lai mudinātu iedzīvotājus piedalīties 
vides aizsardzības un klimata jomas 
mērķu sasniegšanā, Komisija īpašu 
uzmanību pievērš vietēji nozīmīgiem 
projektiem, pēc iespējas plašāk iesaistot 
NVO, iedzīvotāju rīcības grupas un 
kopienas.

Or. lt

Pamatojums

Paturot prātā, ka ES vides un ar klimatu saistīto problēmu labākie risinājumi ir rasti vietējā 
līmenī, vietējām ieinteresētajām personām (NVO, iedzīvotāju rīcības grupām un kopienām) ir 
jābūt iespējām piedalīties LIFE programmā.

Grozījums Nr. 171
Julie Girling

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālā 18. pantā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 70 % attiecināmo 
izmaksu. Izņēmuma gadījumos maksimālā
18. panta d) un f) punktā minēto projektu
līdzfinansējuma likme ir 80 % attiecināmo 
izmaksu.

1. Maksimālā 18. pantā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 50 % attiecināmo 
izmaksu. Izņēmuma gadījumos maksimālā 
līdzfinansējuma likme var tikt palielināta 
75 % no attaisnotām izmaksām attiecībā 
uz projektiem, kas saistīti ar prioritārām 
dzīvotnēm vai sugām, lai īstenotu 
Direktīvu 79/409/EEK vai Direktīvu 
92/43/EEK, vai, kas saistīti ar tādām 
putnu sugām, kuras Direktīvas 
79/409/EEK 16. pantā noteiktā komiteja 
uzskata par prioritārām finansējuma 
saņemšanai, ja tas nepieciešams, lai 
sasniegtu saglabāšanas mērķi.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek noteiktas tādas pašas līdzfinansējuma likmes, kā LIFE+ regulā.

Grozījums Nr. 172
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālā 18. pantā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 70 % attiecināmo 
izmaksu. Izņēmuma gadījumos maksimālā 
18. panta d) un f) punktā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 80 % attiecināmo 
izmaksu.

1. Maksimālā 18. pantā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 65 %–80 %
attiecināmo izmaksu. Izņēmuma 
gadījumos:

maksimālā 18. panta d) un f) punktā 
minēto projektu līdzfinansējuma likme ir 
80 % attiecināmo izmaksu;

- maksimālā līdzfinansējuma likme 
LIFE+ dabas un bioloģiskās 
daudzveidības daļā var sasniegt 75 % no 
attaisnotām izmaksām attiecībā uz 
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projektiem, kas saistīti ar prioritārām 
dzīvotnēm vai sugām saskaņā ar Direktīvu 
79/409/EEK vai Direktīvu 92/43/EEK, vai, 
kas saistīti ar tādām putnu sugām, kuras 
Direktīvas 79/409/EEK 16. pantā noteiktā 
komiteja uzskata par prioritārām 
finansējuma saņemšanai, ja tas 
nepieciešams, lai sasniegtu aizsardzības 
mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Jolanta Emilia Hibner

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālā 18. pantā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 70 % attiecināmo 
izmaksu. Izņēmuma gadījumos maksimālā 
18. panta d) un f) punktā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 80 % attiecināmo 
izmaksu.

1. Maksimālā 18. pantā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 70 % attiecināmo 
izmaksu. Izņēmuma gadījumos maksimālā 
18. panta d) un f) punktā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 80 % attiecināmo 
izmaksu. Tomēr izņēmuma kārtā 
maksimālā līdzfinansējuma likme LIFE+ 
dabas un bioloģiskās daudzveidības daļā 
var sasniegt 75 % no attaisnotām 
izmaksām attiecībā uz projektiem, kas 
saistīti ar prioritārām dzīvotnēm vai 
sugām, lai īstenotu Direktīvu 79/409/EEK 
vai Direktīvu 92/43/EEK, vai, kas saistīti 
ar tādām putnu sugām, kuras Direktīvas 
79/409/EEK 16. pantā noteiktā komiteja 
uzskata par prioritārām finansējuma 
saņemšanai, ja tas nepieciešams, lai 
sasniegtu aizsardzības mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Kriton Arsenis
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Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālā 18. pantā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 70 % attiecināmo 
izmaksu. Izņēmuma gadījumos maksimālā 
18. panta d) un f) punktā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 80 % attiecināmo 
izmaksu.

1. Maksimālā 18. pantā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 70 % attiecināmo 
izmaksu. Izņēmuma gadījumos maksimālā 
18. panta d) un f) punktā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 80 % attiecināmo 
izmaksu. Mazāk attīstītajiem reģioniem 
maksimālā līdzfinansējuma likme ir 90 % 
attiecināmo izmaksu.

Or. en

Grozījums Nr. 175
João Ferreira

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālā 18. pantā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 70 % attiecināmo 
izmaksu. Izņēmuma gadījumos maksimālā 
18. panta d) un f) punktā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 80 % attiecināmo 
izmaksu.

1. Maksimālā 18. pantā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 70 % attiecināmo 
izmaksu. Izņēmuma gadījumos maksimālā 
18. panta d) un f) punktā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 80 % attiecināmo 
izmaksu. Mazāk attīstītiem reģioniem 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. .../... [Kopīgo 
noteikumu regula] ir tiesības uz lielāku 
likmi līdz 85 % apmērā no attiecināmajām 
izmaksām.

Or. pt

Grozījums Nr. 176
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksimālā 18. pantā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 70 % attiecināmo 
izmaksu. Izņēmuma gadījumos maksimālā 
18. panta d) un f) punktā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 80 % attiecināmo 
izmaksu.

1. Maksimālā 18. pantā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 70 % attiecināmo 
izmaksu. Izņēmuma gadījumos:

– maksimālā 18. panta d) un f) punktā 
minēto projektu līdzfinansējuma likme ir 
80 % attiecināmo izmaksu;
- maksimālā līdzfinansējuma likme 
programmas LIFE dabas un bioloģiskās 
daudzveidības daļā var sasniegt 75 % no 
attaisnotām izmaksām to projektu 
gadījumā, kas saistīti ar prioritārām 
dzīvotnēm vai sugām, kā noteikts 
Direktīvā 92/43/EEK vai tādām putnu 
sugām, kuras Direktīvas 79/409/EEK 
16. pantā noteiktā komiteja uzskata par 
prioritārām finansējuma saņemšanai;
– maksimālā līdzfinansējuma likme var 
sasniegt 75 % attiecībā uz 
Direktīvā 92/43/EEK noteiktajām sugām 
un dzīvotnēm, kuru aizsardzības statuss 
saskaņā ar nesenāko novērtējumu ir 
izrādījies nelabvēlīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. PVN un pastāvīgo darbinieku 
izmaksas ir attiecināmas.

Or. en
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Grozījums Nr. 178
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PVN izmaksas 18. pantā minētajos 
projektos neuzskata par attiecināmām.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 179
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PVN izmaksas 18. pantā minētajos 
projektos neuzskata par attiecināmām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 180
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PVN izmaksas 18. pantā minētajos 
projektos neuzskata par attiecināmām.

PVN izmaksas 18. pantā minētajos 
projektos uzskata par attiecināmām.

Or. en

Grozījums Nr. 181
João Ferreira
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Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PVN izmaksas 18. pantā minētajos 
projektos neuzskata par attiecināmām.

PVN izmaksas 18. pantā minētajos 
projektos uzskata par attiecināmām, ja tās 
nav atgūstamas saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem PVN jomā. Katra dalībvalsts līdz 
šīs regulas spēkā stāšanās dienai informē 
Komisiju par valsts tiesību aktiem PVN 
jomā, struktūrām, kuras ir tiesīgas uz 
atlaidi, kā arī par atgūstamības 
gadījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PVN izmaksas 18. pantā minētajos 
projektos neuzskata par attiecināmām.

Principā PVN izmaksas 18. pantā 
minētajos projektos neuzskata par 
attiecināmām. PVN summas uzskata par 
attiecināmām, ja tās nav atgūstamas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem PVN 
jomā un ja tās sedz finansējuma 
saņēmējs, kurš nav ar nodokļiem 
neapliekama persona atbilstīgi 
Direktīvas 2006/112/EK 13. panta 
1. punkta pirmajam apakšpunktam.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PVN izmaksas 18. pantā minētajos 
projektos neuzskata par attiecināmām.

Principā PVN izmaksas 18. pantā 
minētajos projektos neuzskata par 
attiecināmām. PVN summas ir 
attiecināmie izdevumi, ja tās nav 
atgūstamas saskaņā ar valsts PVN tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personāla izmaksas uzskata par 
attiecināmajām izmaksām 18. pantā 
minētajos projektos, ja vien šīs izmaksas ir 
saistītas ar tādu darbību izmaksām, kuras 
finansējuma saņēmējs nebūtu veicis, ja 
nebūtu uzņēmies attiecīgo projektu.
Attiecīgais personāls ir īpaši pieņemts 
konkrētā projekta īstenošanai, saņemot 
samaksu par stundām, strādājot uz 
nepilnu slodzi, vai strādājot pilnu laiku.
To valsts ierēdņu algas izmaksas, kas nav 
īpaši pieņemti darbā attiecīgajā projektā, 
ir uzskatāmas, kā personīgs ieguldījums 
projekta budžetā.

Or. en

Pamatojums

Jābūt iespējai atzīt arī valsts ierēdņu ieguldījumu projektos un uzskatīt to par personīgu 
ieguldījumu projekta budžetā (ko neatmaksā no LIFE budžeta), lai veicinātu viņu līdzdalību 
un sadarbību projekta pasākumos.
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Grozījums Nr. 185
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personāla izmaksas uzskata par 
attiecināmajām izmaksām 18. pantā 
minētajos projektos, ja vien šīs izmaksas ir 
saistītas ar tādu darbību izmaksām, kuras 
finansējuma saņēmējs nebūtu veicis, ja 
nebūtu uzņēmies attiecīgo projektu.
Attiecīgais personāls ir īpaši pieņemts 
konkrētā projekta īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Linda McAvan

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personāla izmaksas uzskata par 
attiecināmajām izmaksām 18. pantā 
minētajos projektos, ja vien šīs izmaksas ir 
saistītas ar tādu darbību izmaksām, kuras 
finansējuma saņēmējs nebūtu veicis, ja 
nebūtu uzņēmies attiecīgo projektu.
Attiecīgais personāls ir īpaši pieņemts 
konkrētā projekta īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Vietējo varas iestāžu gadījumā jau strādājošie darbinieki visbiežāk ir visatbilstīgākie eksperti, 
un izmaksām, kas saistītas ar šo darbinieku pieņemšanu darbā, jābūt attiecināmām, ja viņi 
veic pienākumus, ko varas iestādes citādi nebūtu uzņēmušās.
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Grozījums Nr. 187
João Ferreira

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personāla izmaksas uzskata par 
attiecināmajām izmaksām 18. pantā 
minētajos projektos, ja vien šīs izmaksas ir 
saistītas ar tādu darbību izmaksām, kuras 
finansējuma saņēmējs nebūtu veicis, ja 
nebūtu uzņēmies attiecīgo projektu.

Or. pt

Grozījums Nr. 188
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 2. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pirkums veicinās ar Direktīvas 92/43/EEK 
3. pantu izveidotā Natura 2000 tīkla 
uzlabošanu, uzturēšanu un integritātes 
atjaunošanu;

pirkums veicinās ar Direktīvas 92/43/EEK 
3. pantu izveidotā Natura 2000 tīkla 
uzlabošanu, uzturēšanu un integritātes 
atjaunošanu, savienojamības uzlabošanu, 
radot koridorus, apstākļus vai citus zaļās 
infrastruktūras elementus;

Or. en

Grozījums Nr. 189
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

zemes pirkums ir vienīgais vai 
visrentablākais veids, kā panākt vēlamo 

svītrots



PE492.686v01-00 68/80 AM\906961LV.doc

LV

dabas aizsardzības rezultātu;

Or. en

Grozījums Nr. 190
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – 2. daļa – 5. ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– saņēmējam būtu pēc iespējas jācenšas 
rast vietēju atbalstu zemes iepirkšanai, 
iesaistot vietējās ieinteresētās personas, 
NVO, pilsoniskās sabiedrības grupas un 
ieinteresētās puses.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants
Maksimālā līdzfinansējuma likme dabas 
un bioloģiskās daudzveidības projektiem.

Maksimālā līdzfinansējuma likme 
projektiem, kas minēti 18. pantā — dabas 
un bioloģiskās daudzveidības prioritārajā 
jomā, kas minēta 11. panta b) punktā, var 
sasniegt 75 % no attiecināmām izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Tā ir izveidojies, ka bioloģiskās daudzveidības projektiem ir grūtāk piesaistīt privātos 
ieguldījumus, visvairāk tie nonāk pie klimata pasākumu projektiem.
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Grozījums Nr. 192
João Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Izmaksas, kas saistītas ar to projektu 
sagatavošanu un iesniegšanu, kas minēti 
18. pantā saskaņā ar iepriekšējo punktu, 
iekļauj programmas LIFE attiecināmajās 
izmaksās.

Or. pt

Grozījums Nr. 193
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No LIFE programmas var finansēt 
darbības, kuras Komisija īsteno, lai 
atbalstītu Savienības vides un klimata 
politikas un tiesību aktu ierosināšanu, 
īstenošanu un integrēšanu nolūkā sasniegt 
3. pantā minētos mērķus. Šādas darbības 
var ietvert:

No LIFE programmas var finansēt 
darbības, kuras Komisija īsteno, lai 
atbalstītu Savienības vides un klimata 
politikas un tiesību aktu ierosināšanu, 
īstenošanu un integrēšanu nolūkā sasniegt 
3. pantā minētos mērķus. Maksimālais 
līdzfinansējuma apjoms šādām darbībām 
būs 50 % no attiecināmajām izmaksām.
Šādas darbības var ietvert:

Or. en

Grozījums Nr. 194
João Ferreira

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No LIFE programmas var finansēt 
darbības, kuras Komisija īsteno, lai 
atbalstītu Savienības vides un klimata 
politikas un tiesību aktu ierosināšanu, 
īstenošanu un integrēšanu nolūkā sasniegt 
3. pantā minētos mērķus. Šādas darbības 
var ietvert:

No LIFE programmas var finansēt 
darbības, kuras īsteno, lai atbalstītu 
Savienības vides un klimata politikas un 
tiesību aktu ierosināšanu, īstenošanu un 
integrēšanu nolūkā sasniegt 3. pantā 
minētos mērķus. Šādas darbības var 
ietvert:

Or. pt

Grozījums Nr. 195
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) informāciju un komunikāciju, tostarp 
izpratnes uzlabošanas kampaņas. No 
finanšu līdzekļiem, kas saskaņā ar šo 
regulu piešķirti komunikācijai, sedz arī 
korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 196
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No LIFE programmas var finansēt 
publiskas un privātas struktūras.

No LIFE programmas var finansēt 
publiskas struktūras.

Or. de
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka fondu izmantošana ir efektīva, neitrāla attiecībā uz vērtībām un sniedz 
maksimālu pievienoto vērtību reģionā un nevis individuālām interesēm.

Grozījums Nr. 197
Kriton Arsenis

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No LIFE programmas var finansēt 
publiskas un privātas struktūras.

No LIFE programmas var finansēt 
publiskas un privātas struktūras. Prioritāte 
jāpiešķir bezpeļņas organizācijām, 
vietējām organizācijām un pilsoniskajai 
sabiedrībai, MVU, NVO un 
akadēmiskajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem LIFE programmas
daudzgadu darba programmas. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
29. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 30. pantu 
attiecībā uz programmas LIFE daudzgadu 
darba programmu pieņemšanu. Komisija 
nodrošina, ka daudzgadu darba 
programmu izstrādē pienācīgi tiek 
uzklausītas ieinteresētās personas.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Gerben-Jan Gerbrandy
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Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem LIFE programmas 
daudzgadu darba programmas. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
29. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

1. Komisija pieņem LIFE programmas 
daudzgadu darba programmas. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
29. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Komisija nodrošina, ka 
daudzgadu darba programmu izstrādē 
pienācīgi tiek uzklausītas ieinteresētās 
personas.

Or. en

Pamatojums

Ieinteresēto personu iesaiste darba programmu izstrādē ir izšķiroši svarīga, lai nodrošinātu, 
ka šajās darba programmās ir atspoguļota pilsoniskās sabiedrības kapacitāte uz vietas 
īstenot attiecīgos LIFE projektus.

Grozījums Nr. 200
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katras daudzgadu darba programmas 
ilgums ir vismaz divi gadi, un tajā atbilstoši 
3. pantā izklāstītajiem mērķiem nosaka:

2. Katras daudzgadu darba programmas 
ilgums ir vismaz trīs gadi, un tajā atbilstoši 
3. pantā izklāstītajiem mērķiem nosaka:

Or. en

Grozījums Nr. 201
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) līdzekļu sadalījumu katrai 
prioritārajai jomai un starp dažādiem 
finansējuma veidiem katrā 
apakšprogrammā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 202
Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) līdzekļu sadalījumu katrai prioritārajai 
jomai un starp dažādiem finansējuma 
veidiem katrā apakšprogrammā;

(b) līdzekļu sadalījumu katrai prioritārajai 
jomai un starp dažādiem finansējuma 
veidiem, katrā apakšprogrammā paredzot 
īpašu „aizjūras” sadaļu tālākajiem 
reģioniem un aizjūras zemēm un 
teritorijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 203
Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atlases un dotāciju piešķiršanas 
kritērijus;

(e) atlases un dotāciju piešķiršanas 
kritērijus, īpašu uzmanību pievēršot 
tālākajiem reģioniem un aizjūras zemēm 
un teritorijām, lai nodrošinātu to pilnīgu 
dalību;

Or. fr
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Grozījums Nr. 204
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija attiecīgā gadījumā pārskata 
daudzgadu darba programmas. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
29. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

3. Katras daudzgadu darba programmas 
darbības ilgums ir vismaz trīs gadi, un tās 
ir atjaunojamas ar nosacījumu, ka tajā 
noteiktās tematiskās prioritātes joprojām 
ir spēkā. Komisija pārskata daudzgadu 
darba programmu vismaz līdz programmas
LIFE vidusposma pārskatam. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
29. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija regulāri publisko dažādu 
programmas LIFE ietvaros finansētu 
projektu izteiksmīgākos rezultātus nolūkā 
veicināt pieredzes un paraugprakses 
apmaiņu visā Eiropas Savienībā.

Or. sl

Grozījums Nr. 206
João Ferreira

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ne vēlāk kā 2017. gada 30. septembrī –
ārēju starpposma LIFE programmas (un tās 
apakšprogrammu) novērtējuma ziņojumu, 
kurā ir aplūkoti tās īstenošanas kvalitatīvie 
un kvantitatīvie aspekti, ar klimata jomu un 
bioloģiskās daudzveidības jomu saistīto 
izdevumu apmērs, tās papildināmība ar 
citām attiecīgām Savienības programmām, 
visu pasākumu mērķu sasniegšana
(rezultātu un ietekmes izpratnē, ja 
iespējams), resursu izmantošanas 
efektivitāte un Eiropas pievienotā vērtība, 
lai varētu lemt par pasākumu turpināšanu,
izmaiņām vai pārtraukšanu. Papildus
novērtējumā aplūko arī vienkāršošanas
iespējas, iekšējo un ārējo konsekvenci, to, 
vai visi mērķi vēl aizvien ir būtiski, kā arī 
to, kā pasākumi nāk par labu Savienības 
prioritātēm – gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Tajā ņem vērā 
novērtējuma rezultātus par iepriekšējo 
pasākumu ilgtermiņa ietekmi. Ziņojumam 
pievieno Komisijas piezīmes, norādot 
veidu, kādā vidēja termiņa novērtējuma 
konstatējumi jāņem vērā, īstenojot LIFE 
programmu, un jo īpaši – izstrādājot 
daudzgadu darba programmas.

(a) ne vēlāk kā 2017. gada 30. septembrī –
ārēju starpposma programmas LIFE (un tās 
apakšprogrammu) novērtējuma ziņojumu, 
kurā ir aplūkoti tās īstenošanas kvalitatīvie 
un kvantitatīvie aspekti, ar klimata jomu un 
bioloģiskās daudzveidības jomu saistīto 
izdevumu apmērs, tās papildināmība ar 
citām attiecīgām Savienības programmām,
katras dalībvalsts izmantotais finansējums 
un tā procentuālā daļa no valstij 
paredzētā piešķīruma visam plānošanas 
periodam, visu pasākumu mērķu 
sasniegšana (rezultātu un ietekmes 
izpratnē, ja iespējams), resursu 
izmantošanas efektivitāte un Eiropas 
pievienotā vērtība, lai varētu lemt par 
pasākumu turpināšanu, izmaiņām vai 
pārtraukšanu. Novērtējumā apskata
vienkāršošanas tvērumu, tās iekšējo un 
ārējo saskaņotību, visu mērķu turpmāko 
piemērotību, ar projektu asociējamo 
pasākumu ietekmi un pievienoto vērtību 
tieši vai netieši iesaistītajām kopienām, kā 
arī pasākumu sniegto ieguldījumu attiecībā 
uz Savienības pārdomātas, ilgtspējīgas un 
iekļaujošas izaugsmes prioritātēm. Tajā 
ņem vērā novērtējuma rezultātus par 
iepriekšējo pasākumu ilgtermiņa ietekmi.
Ziņojumam pievieno Komisijas piezīmes, 
norādot veidu, kādā vidēja termiņa 
novērtējuma konstatējumi jāņem vērā, 
īstenojot LIFE programmu, un jo īpaši –
izstrādājot daudzgadu darba programmas.

Or. pt

Grozījums Nr. 207
João Ferreira

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ne vēlāk kā 2023. gada 31. decembrī –
ārēju un neatkarīgu ex-post novērtējuma 
ziņojumu, kurā ir aplūkota LIFE 
programmas un tās apakšprogrammu 
īstenošana un rezultāti, tostarp ar klimata 
jomu un bioloģiskās daudzveidības jomu 
saistīto izdevumu apmērs, tas, kādā apmērā 
LIFE programma kopumā un katra tās 
apakšprogramma atsevišķi ir sasniegusi 
savus mērķus, un LIFE programmas 
ieguldījums stratēģijā “Eiropa 2020” 
noteikto mērķu un uzdevumu izpildē.

(b) ne vēlāk kā 2023. gada 31. decembrī –
ārēju un neatkarīgu ex-post novērtējuma 
ziņojumu, kurā ir aplūkota LIFE 
programmas un tās apakšprogrammu 
īstenošana un rezultāti, tostarp ar klimata 
jomu un bioloģiskās daudzveidības jomu 
saistīto izdevumu apmērs, katras 
dalībvalsts izmantotais finansējums un tā 
procentuālā daļa no valstij paredzētā 
piešķīruma visam plānošanas periodam,
tas, kādā apmērā LIFE programma kopumā 
un katra tās apakšprogramma atsevišķi ir 
sasniegusi savus mērķus, un LIFE 
programmas ieguldījums stratēģijā “Eiropa 
2020” noteikto mērķu un uzdevumu 
izpildē.

Or. pt

Grozījums Nr. 208
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 3. panta 
2. punktā, 19. panta 1. punktā un 
19. panta 3. punktā minētos deleģētos 
aktus uz nenoteiktu laiku no [šīs regulas 
spēkā stāšanās datums].

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 3. panta 
2. punktā, minētos deleģētos aktus uz 
nenoteiktu laiku no [šīs regulas spēkā 
stāšanās datums].

Or. en

Grozījums Nr. 209
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 3. panta 2. punktā, 19. panta 1. punktā 
un 19. panta 3. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu jebkurā brīdī var atsaukt 
Eiropas Parlaments vai Padome. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģējumu. Tas stājas 
spēkā dienu pēc lēmuma publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā datumā, kas tajā noteikts. Tas 
neietekmē jau spēkā esošu deleģētu tiesību 
aktu spēkā esību.

3. 3. panta 2. punktā minēto pilnvaru 
deleģējumu jebkurā brīdī var atsaukt 
Eiropas Parlaments vai Padome.Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģējumu. Tas stājas 
spēkā dienu pēc lēmuma publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā datumā, kas tajā noteikts. Tas 
neietekmē jau spēkā esošu deleģētu tiesību 
aktu spēkā esību.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Kārlis Šadurskis

Regulas priekšlikums
30. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 19. panta 
1. punktu vai 19. panta 3. punktu 
pieņemtie deleģētie akti stājas spēkā tikai 
tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

5. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu pieņemts
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiņu pagarina par diviem 
mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Jutta Haug
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Regulas priekšlikums
Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PIELIKUMS
LIFE logo

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 8.a panta (jauns) grozījumu. LIFE logo ļoti veiksmīgi ir pierādījis savu efektivitāti, 
nodrošinot Savienības vides un klimata jomas finansējuma atpazīstamību un demonstrējis 
Savienības ieguldījumu dabas saglabāšanas un vides pasākumos uz vietas. Tāpēc būtu 
saprātīgi šajā regulā pieminēt LIFE logo.

Grozījums Nr. 212
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
Pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PIELIKUMS
ĢEOGRĀFISKĀ LĪDZSVARA 

KRITĒRIJI VISIEM PROJEKTIEM
Tiesības saņemt piešķīrumus visiem 
projektiem ir atkarīgas no tā, vai projekts 
atbilst obligātajām kvalitātes prasībām, ko 
noteiks LIFE komiteja saskaņā ar 
24. panta 2. punkta e) apakšpunktu.
Integrētie projekti
2. Plānošanas periodā katrai dalībvalstij 
pienākas divi integrētie projekti 18. panta 
d) apakšpunktā minētajās tematiskajās 
jomās saskaņā ar Vides apakšprogrammu, 
t.i. viens integrētais projekts dabas jomā 
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un viens ūdens, atkritumu vai gaisa jomā.
3. Plānošanas periodā katrai dalībvalstij 
pienākas divi integrētie projekti 18. panta 
d) apakšpunktā minētajās tematiskajās 
jomās saskaņā ar Klimata pasākumu 
apakšprogrammu, t.i. viens integrētais 
projekts klimata pārmaiņu mazināšanas 
jomā un viens pielāgošanās klimata 
pārmaiņām  jomā.  
4. 29. pantā minētā LIFE komiteja lemj 
par integrēto projektu indikatīvo 
minimālo un maksimāla līdzekļu apjomu 
attiecībā uz ikvienu integrēto projektu 
saskaņā ar 24. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu par vispārējo līdzekļu 
piešķiršanu integrētajiem projektiem.
5. Projektu izplatību nosaka tā, lai 
sasniegtu LIFE komitejas noteiktos 
mērķus saskaņā ar 24. panta 2. punkta 
2. apakšpunktu attiecībā uz ikvienu 
tematisko jomu, kas minēta 18. panta 
d) punktā.
6. Iepriekšminētie kritēriji neliedz 
dalībvalstīm pieteikties finansējumam 
papildu integrētajiem projektiem no 
kopējā LIFE budžeta un indikatīvā valstij 
paredzētā piešķīruma.  
Citi projekti
7. Visu dalībvalstu visi projekti tiek 
novērtēti un ierindoti atbilstīgi 
saņemtajiem novērtējuma punktiem.
8. Katrai dalībvalstij paredzētā kopējā 
LIFE budžeta ietvaros labākajiem 
projektiem piešķir finansējumu saskaņā 
ar 24. panta 2. punkta e) apakšpunktu.
9. Saskaņā ar 9. panta 2. punktu 
finansējuma piešķiršanas procesā tiek 
nodrošināta atbilstība prasībai, ka 50 % ir 
paredzēti dabas un bioloģiskās 
daudzveidības projektiem.

Or. en
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