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Programma LIFE un citi jautājumi:
nākamās daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam nodrošinātā ilgtspējība

Diskusijām par programmu LIFE būtu jānotiek plašākā kontekstā, izvērtējot jautājumu, kā 
nodrošināt, lai ES sasniegtu stratēģijas „ES 2020” ilgtspējības mērķus. Tāpēc šajā darba 
dokumentā programma LIFE ir izvērtēta, īpašu uzmanību pievēršot vispārīgākai ilgtspējības 
elementu iekļaušanai nākamajā daudzgadu finanšu shēmā. 

Bez šaubām, stabils tiesiskais regulējums vides un klimata jomā ir svarīgs ilgtspējīgas 
izaugsmes priekšnoteikums. Tomēr ieguldījumu izvēle vispārējās budžeta struktūras ietvaros 
var ievērojami palielināt pārmaiņu iespējas.
Pēc būtības „zaļā” budžeta daļa ierosinātā instrumenta LIFE veidā atbilst tikai 0,3 % no ES 
budžeta. Ja uzskatām pāreju uz zema oglekļa emisiju līmeņa un resursu izmantojuma ziņā 
efektīvu ekonomiku par nopietnu mērķi, šis finansējums, neapšaubāmi, ir nepietiekams. 
Programma LIFE spēs nodrošināt nepilnību novēršanu tikai tad, ja ilgtspējības elements tiks 
iekļauts visā ES finansējumā. 

Komisijas aplēses liecina, ka ES vides un klimata mērķu sasniegšanai vajadzīgais 
finansējums, aplūkojot tikai atsevišķas jomas, ir aptuveni EUR 316 miljardi gadā1. Tagad, kad 
pārrunas par vispārējo daudzgadu finanšu shēmu un 58 nozaru likumdošanas priekšlikumiem 
ir tikko sākušās, ir īstais brīdis rūpīgi izvērtēt, cik lielā mērā daudzgadu finanšu shēmas 
būtiskākās izdevumu kategorijas atbilst ilgtspējīgas izaugsmes finanšu vajadzībām. 

Šā izvērtējuma motīvs ir arī centieni nodrošināt rentablu un saskanīgu budžetu. Iekļaušana 
sniedz iespēju sasniegt vairākus politiskos mērķus vienlaikus. Ir plaši apliecinātas milzīgās 
iespējas, ko nodarbinātības un tehnoloģiskā progresa jomā sniedz resursu izmantojuma ziņā 
efektīva ekonomika. Šo iespēju neizmantošana, īpaši ņemot vērā nelielo ES budžetu, būtu ļoti 
bezatbildīga rīcība.

Ilgtspējība Komisijas priekšlikumos par daudzgadu finanšu shēmu

Paziņojumā „Budžets stratēģijai „Eiropa 2020”” un pavaddokumentos Komisija ierosina 
nostiprināt ar vidi un klimatu saistītos ieguldījumus, kombinējot iekļaušanu un specializēto 
instrumentu (LIFE). Turklāt kā galvenie elementi šo ieguldījumu stimulēšanai tajā ir paredzēti 
nosacījumi citu līdzekļu izmantošanai un savstarpējā atbilstība lauksaimniecības politikā. 
Paziņojumā ierosināts piešķirt 20 % no daudzgadu finanšu shēmas finansējuma ar klimata 
politiku saistītām darbībām. Runājot precīzāk, priekšlikumos ir iekļauti šādi svarīgākie 
ilgtspējības elementi: 

Horizontāli noteikumi
 gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme: prioritāte ir skaidra orientācija uz budžeta 

pāreju virzībā uz zema oglekļa emisiju līmeņa un resursu izmantojuma ziņā efektīvu 
ekonomiku;

 ar bioloģisko daudzveidību un klimatu saistīto izdevumu izsekošana2: Komisija ierosina 
visus izdevumus apzīmēt kā tikai ar klimatu saistītie izdevumi (100 %), izdevumi, kuriem 

                                               
1 Budžets stratēģijai „Eiropa 2020”, SEC(2011) 868 galīgā redakcija, 11. nodaļa.
2 COM(2011) 500; CPR COM(2011) 615: 12. apsvērums un 8. pants. 
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klimats ir būtisks, bet ne galvenais mērķis (40 %) un izdevumi, kas nav paredzēti klimata 
mērķiem (0 %). Līdzīgas procedūras paredz ar vidi un bioloģisko daudzveidību saistītiem 
izdevumiem; 

 Vienotais stratēģiskais satvars (VSS) un Kopīgo noteikumu regula (KNR)3: stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķi VSS ietvaros ir formulēti 11 tematisko uzdevumu veidā ES 
ieguldījumiem uz vietas, un trīs no šiem uzdevumiem ir nepārprotami saistīti ar 
klimatu/vidi. VSS mērķis ir nodrošināt saskaņošanu starp tajā ietilpstošajiem pieciem 
fondiem4 un citiem ES fondiem un politikas virzieniem. VSS programma LIFE ir minēta 
kā politikas joma, kurā izmanto dažādu Savienības instrumentu savstarpējo papildināmību 
valsts un reģionālajā līmenī, īpaši atsaucoties uz LIFE integrēto projektu (IP) koncepciju;

Pamatojoties uz VSS, KNR nodrošina tehniskāka satura noteikumus par īstenošanu un 
ievieš jaunu ex-ante nosacījumu koncepciju, turklāt daži no šiem nosacījumiem attiecas 
gan uz klimatu, gan vidi (KNR IV pielikums). Šo nosacījumu izpilde tiek novērtēta 
dalībvalsts un Komisijas partnerības līgumā, un ilgstošas noteikumu neizpildes gadījumā 
finansējums tiek apturēts; 

 mērķu noteikšana/pārraudzība: vairumā likumdošanas priekšlikumu par daudzgadu 
finanšu shēmu ir noteikti skaidri un izmērāmi mērķi, kas daļēji saistīti ar vidi un klimatu, 
un paredzēts regulējums rezultātu pārbaudei. 

Noteikumi attiecībā uz konkrētiem fondiem

 Eiropas Reģionālās attīstības fonds5: ir ierosināts resursu piešķīrums mērķiem, kas 
saistīti ar energoefektivitāti un atjaunojamajiem enerģijas avotiem, kā arī ar inovācijām un 
MVU paredzētu atbalstu, piešķirot vismaz 80 % attīstītākiem reģioniem un vismaz 
50 % — mazāk attīstītiem reģioniem. 5 % resursu piešķir ilgtspējīgai pilsētu attīstībai;

 Kohēzijas fonds6: ir ierosināts veltīt pastiprinātu uzmanību videi, ilgtspējīgai attīstībai un 
Eiropas transporta tīkliem (TEN-T). Risina arī bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas, 
pilsētu vides uzlabošanas un gaisa piesārņojuma samazināšanas jautājumus;

 Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (CEF)7: liela daļa no ierosinātā 
EUR 50 miljardu lielā budžeta ir paredzēta transporta tīkliem, kuru darbību regulē TEN-T
vadlīnijas, par prioritāti izvirzot dzelzceļa nozari. ES „20–20–20” klimata mērķu 
sasniegšana ir viens no CEF vispārējiem mērķiem. Eiropas enerģētikas tīklu (TEN-E) 
mērķis ir pašreizējās energoinfrastruktūras modernizācijas un jaunas energoinfrastruktūras 
izveidošanas paātrināšana, lai sasniegtu ES enerģētikas un klimata mērķus;

 Eiropas Sociālais fonds: nesniedzot tiešu ieguldījumu vides un klimata mērķu īstenošanā, 
Eiropas Sociālais fonds varētu daļēji atbalstīt pāreju uz zema oglekļa emisiju līmeņa un 
resursu izmantojuma ziņā efektīvu ekonomiku, veicot attiecīgus izglītības un apmācības 
pasākumus;

                                               
3 CPR COM(2011) 615: 9. pants, 17. pants, IV pielikums, 47., 54. pants; CSF: SWD(2012) 61 I/II. 
4 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), Kohēzijas fonds (KF), Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF).
5 COM(2011) 614: 4., 5., 7 pants.
6 COM(2011) 612: 2., 3. pants.
7 COM(2011) 665; TEN-T: COM(2011) 650/2; TEN-E: COM(2011) 658.
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 KLP tiešo maksājumu shēma8: Komisija ierosina tā dēvēto „KLP pirmā pīlāra ekoloģiskā 
komponenta ieviešanu”, 30 % tiešo maksājumu prioritāri paredzot „ekoloģiskā 
komponenta ieviešanas pasākumiem”, piemēram, ilggadīgajiem zālājiem, audzējamo 
kultūru dažādošanai un ekoloģiski svarīgajām platībām. Ir ieteikta vairāku savstarpējās 
atbilstības noteikumu nostiprināšana;

 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai9: šī fonda svarīgāko mērķu vidū ir 
dabas resursu apsaimniekošana, klimata pasākumi un lauku teritoriju iekļaujoša attīstība. 
Komisija ierosina, lai dalībvalstis vismaz 25 % no to lauku attīstības finansējuma 
turpinātu piešķirt ar zemes apsaimniekošanu un klimata pārmaiņu seku 
mazināšanu/pielāgošanos saistītiem izdevumiem un integrētu savu pieeju konkrētu ar 
Natura 2000 teritorijām saistītu vajadzību risināšanai; 

 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds10: šā fona prioritāšu vidū ir zvejas ietekmes 
mazināšana uz jūras vidi, kā arī jūras bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
aizsardzība un atjaunošana, kā arī ilgtspējīgas akvakultūras veicināšana. Šis ir vienīgais 
fonds, kura ietvaros ir īpaši veicināta saskaņošana ar LIFE integrētajiem projektiem;

 „Apvārsnis 2020”11: pētniecības un inovāciju pamatprogrammā īpaša uzmanība tiks 
veltīta resursu efektivitātei, klimata pasākumiem un izejvielām, piešķirot finansējumu 
EUR 3,1 miljarda apmērā (2011. gada cenas). Ar šo programmu arī atbalsta resursu 
efektivitāti un klimata jomu visos atbilstīgajos darbības virzienos. 

Ilgtspējība Parlamenta nostājā par daudzgadu finanšu shēmas priekšlikumiem

Parlaments vairākos dokumentos ir paudis savu viedokli par ES finansējuma ilgtspējību. 
Rezolūcijā par daudzgadu finanšu shēmu ir uzsvērts, ka ES finansējumam, ja iespējams, 
jāveicina vairāku ES politikas mērķa sasniegšana vienlaicīgi. Klimata pasākumi būtu jāiekļauj 
visās atbilstīgajās izdevumu sadaļās. Ar bioloģisko daudzveidību un klimatu saistīto 
izdevumu izsekošanas jomā ES atbalsta pienākumu norādīt, kādos gadījumos nozaru 
programmu ietvaros ir sniegts ieguldījums „20–20–20„ klimata mērķu un pamatiniciatīvas 
„Resursu ziņā efektīva Eiropa” mērķu sasniegšanā. Runājot konkrētāk, EP pieprasa stingru 
klimata un vides mērķu nostiprināšanu pētniecības politikā, enerģijas un transporta 
infrastruktūrā, kopējā lauksaimniecības politikā un Kohēzijas politikā12.

EP rezolūcijā par „Ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā” aicina nodrošināt labāku Kopienas politikas virzienu 
saskaņošanu, lai sasniegtu ceļveža mērķus un panāktu pilnīgu tā prioritāšu iekļaušanu 2014.–
2020. gada daudzgadu finanšu shēmā. Tajā ir apstiprināta iecere iekļaut ar klimatu saistīto 
finansējumu un piešķirt 20 % ERAF līdzekļu ieguldījumiem, kas ir saistīti ar atjaunojamiem 
enerģijas avotiem un energoefektivitāti.

Jautājumi apsvēršanai
1. Ņemot vērā EP un Komisijas nodomu izmantot LIFE tikai kā papildinošu instrumentu 
                                               
8 COM(2011) 625: 29.–33. pants; COM(2011) 628: VI sadaļa, II pielikums.
9 COM(2011) 627: 28., 31. apsvērums, 9., 22.–26., 29.–32., 35., 39., 74.–76. pants.
10 COM(2011) 804: 6., 10., 36., 37., 38, 52.–54. pants un 81. panta d) punkts.
11 COM(2011) 809 / COM(2011) 811: pielikumi; COM(2011) 808: 3. sadaļa.
12 Sk. rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu un ENVI 2011. gada 27. janvāra atzinumu par šo rezolūciju.
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vides un klimata elementa iekļaušanai ES svarīgākajos fondos, vai pašreizējie priekšlikumi 
nodrošina šā mērķa īstenošanu? 

2. Aplēstais Natura 2000 vajadzīgais finansējums ir vismaz EUR 5,8 miljardi gadā. Lai gan ir 
grūti noteikt precīzu Natura 2000 piešķirto ES līdzekļu daudzumu, bioloģiskās daudzveidības 
finansējums kohēzijas politikas ietvaros ir bijis zemāks nekā citu izdevumu kategoriju vidējais 
rādītājs, un aplēses liecina, ka kopējais finansējuma apjoms ir nodrošinājis tikai 20 % no 
Natura 2000 finanšu vajadzībām. Kā pastāvīgi nodrošināt pietiekamu finansējumu ES 
bioloģiskās daudzveidības politikai?

3. Problēmas ar bioloģisko daudzveidību un klimatu saistīto izdevumu izsekošanā ir 
izpelnījušās daudzkārtēju kritiku. Vai ierosinātās izmaiņas kodēšanas sistēmā būs 
pietiekamas, lai sabiedrībai apliecinātu konkrētas jomas, kurās ES veic ar kopējiem 
sabiedrības ieguvumiem vides jomā saistītus ieguldījumus?

4. Ex-ante nosacījumi attiecībā uz VSS līdzekļiem, kā arī savstarpējās atbilstības noteikumi 
attiecībā uz pirmo KLP pīlāru sasaista atbilstību ES tiesību aktiem ar līdzekļu izmaksu. Vai ir 
ņemtas vērā visas atbilstīgās tiesību aktu prasības vides jomā?

5. Ex-ante nosacījumi paredz obligātu statistikas sistēmas un rezultātu rādītāju ieviešanu. 
Kādas iespējas piedāvā jaunā daudzgadu finanšu shēma, lai īstenotu mērķus, kas paredzēti ES 
pieņemtajos tiesību aktos par vides ekonomiskajiem kontiem un rezolūcijā par rādītāju „ne 
tikai IKP”?


