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Vides un klimata pasākumu programma (LIFE)

Sagatavojot katru daudzgadu finanšu shēmu (DFS), ES ir jāpieņem lēmums par to, kādām 
jomām novirzīt līdzekļus un kā piešķirt resursus tās politikas virzienu atbalstam. Lai gan ES 
budžets 27 dalībvalstīs veido tikai 2 % no visiem valsts izdevumiem, ir pienācīgi jānovērtē ES 
izdevumu sviras un parauga efekts. Šajā darba dokumentā ir izklāstītas pārdomas tieši par 
LIFE programmu, un tās papildina daži aplūkojami jautājumi, ar kuriem es vēlētos jūs 
iepazīstināt.

2011. gada 12. decembrī Eiropas Komisija ierosināja regulu par Vides un klimata pasākumu 
finansēšanas programmas (LIFE) izveidi, kura sekotu programmai LIFE+, kas ir spēkā no 
2007. līdz 2013. gadam. Galvenie aspekti ir šādi:

 lielāks finansējums: EUR 3200 miljoni salīdzinājumā ar EUR 2181 miljoniem, kas bija 
piešķirti LIFE+ (abas summas 2011. gada cenās1);

 divas apakšprogrammas: viena vides jomā un viena rīcībai klimata jomā;
 „Integrēto projektu” (IP) iekļaušana: galvenais mērķis ir uzlabot vides un klimata 

politikas īstenošanu, kā arī atbalstīt to integrēšanu citos politikas virzienos, īstenojot 
plašāka mēroga darbību nekā tradicionālo projektu (TP) gadījumā. Ideāls risinājums būtu 
ar IP starpniecību īstenota citu ES un privāto fondu mobilizēšana papildus LIFE 
finansējumam;

 stratēģiskās virzības nostiprināšana: mērķis ir noteiktāk regulēt pieprasījumu, nosakot 
(ierobežojošas) prioritātes daudzgadu programmās un precizējot tematiskās prioritātes;

 bioloģiskās daudzveidības noteikšana par prioritāti: 50 % no vides apakšprogrammas 
resursiem arī turpmāk tiks paredzēti dabai/bioloģiskajai daudzveidībai;

 labotas finansējuma likmes: ir ieteikti vienkāršošanas mehānismi, piemēram, plašāka 
vienreizējo kopsummas maksājumu un elektronisko pieteikumu izmantošana. PVN 
izdevumi vai pastāvīgo darbinieku izmaksas turpmāk netiktu uzskatītas par atbilstīgām 
finansējuma piešķiršanai, jo ir secināts, ka to pārraudzība un ziņošana par šīm izmaksām ir 
apgrūtinoša. To kompensētu ar līdzfinansējuma likmju palielināšanu no pašreizējās 50 % 
likmes uz 70 % (TP) vai 80 % (IP);

 uz sasniegumiem balstīta projektu atlase: priekšlikumā ir ierosināts atteikties no 
indikatīviem ikgada valsts piešķīrumiem („finansējuma sadale pa valstīm”) un atgriezties 
pie atlases, kuras pamatā ir kvalitāte;

 lielāka trešo valstu līdzdalība: papildus sadarbībai ar EEZ dalībvalstīm, kandidātvalstīm 
un Rietumbalkānu valstīm atsevišķos gadījumos tiktu atļauta sadarbība ar valstīm, kuras 
nav Savienības dalībvalstis;

 pārvaldība: daļu no vadības uzdevumiem deleģē izpildaģentūrai.

Es viennozīmīgi atbalstu Komisijas pieeju, kas ir izklāstīta tās priekšlikumā par LIFE 
programmu 2014.–2020. gadam. DFS rezolūcijā EP papildus pieejai par vides un klimata 
iekļaušanu visos ES nozaru politiku virzienos ir aicinājis uzturēt atsevišķu videi paredzētu 

                                               
1 Pastāvīgajās cenās (2011. gads) nav ņemtas vērā cenu pārmaiņas, salīdzinot bāzes gadu ar kārtējo gadu. 
Pašreizējās cenas attiecas uz vērtību, kuras pamatā ir cenas katrā atsauces gadā (priekšlikums attiecībā uz LIFE: 
EUR 3,6 miljardi). 
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finansēšanas instrumentu2. Šis aicinājums ir atspoguļots konkrētajā priekšlikumā. Es plānoju 
ierosināt labojumus un/vai papildinājumus saistībā ar šādiem jautājumiem:

Budžets: novērtējumi par LIFE programmu vienmēr ir bijuši ļoti pozitīvi, uzsverot šīs 
programmas pievienoto vērtību3. Tā kā pašreizējie TP ir bijuši ļoti sekmīgi, to finansējums 
būtu jāpalielina. 78 % LIFE līdzekļu arī turpmāk jāpiešķir projektu dotācijām.
Komisijas ierosinājums budžeta palielināšanai ir saistīts ar jauniem mērķiem: 1) vairāk 
uzmanības veltīt klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās jautājumiem un 2) atbalstīt 
ieviešanu ar integrēto projektu starpniecību. Es pilnīgi piekrītu šai instrumenta darbības jomas 
paplašināšanai. DFS rezolūcijā un stratēģijā „ES 2020” kā būtiskākās problēmas ir izceltas ES 
politikas virzienu īstenošana un izpilde. Tādējādi pašreizējais budžets būtu jāpapildina ar 
līdzekļiem, kurus Komisija ir paredzējusi un uzskata par vajadzīgiem šīm divām jomām.

Ir noteikts, ka Natura 2000 vajadzīgais finansējums ir vismaz EUR 5,8 miljardi gadā4. Lai 
gan citi ES fondi, valsts un privātie avoti nodrošina — un tiem būs jānodrošina — ievērojamu 
daļu no Natura 2000 tīklam paredzētā finansējuma, vēl joprojām ir konstatējami lieli trūkumi. 
Tādējādi LIFE programmai būtu jāpiešķir tāds līdzekļu apmērs, lai ar tās starpniecību tiktu 
ieguldīti vismaz 10 % no gada finansējuma.

Ģeogrāfiskais līdzsvars un projektu atlase: ņemot vērā ES finansējuma galveno mērķi, 
proti, radīt Eiropas Savienības pievienoto vērtību, es piekrītu Komisijas ierosinājumam 
saistībā ar TP aizstāt finansējuma sadali pa valstīm ar atlases sistēmu, kas ir balstīta uz 
sasniegumiem. Pēdējos gados gūtā pieredze ir apliecinājusi, ka pat valsts piešķīrumi nav 
nodrošinājuši līdzsvarotu LIFE projektu apgūšanu (sk. zemāk 1. attēlu).
Tāpēc atbildīgajām iestādēm un ieinteresētajām pusēm, kuras plāno pieteikties LIFE 
finansējuma saņemšanai, es ieteikšu uzlabotas apmācību programmas. Ņemot vērā LIFE 
nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, valstīm/reģioniem, kuros ir salīdzinoši liels 
Kopienas nozīmes teritoriju skaits, jāsaņem īpašs tehniskais atbalsts, lai spētu izmantot 
attiecīgās finansējuma iespējas. Turklāt būtu jāpalielina atbilstošā finansējuma izmantošana 
un pieejamība attiecībā uz tiem reģioniem, kas saskaras ar ekonomiskajām grūtībām un 
ierobežotām iespējām, tāpēc es gatavojos ierosināt, lai šie reģioni varētu pretendēt uz lielāku 
līdzfinansējuma likmi, piemēram, atbilstīgi kohēzijas politikas kritērijiem.
Es piekrītu, ka attiecībā uz IP būtu jānodrošina ģeogrāfiskais līdzsvars, ņemot vērā to parauga 
raksturu un faktu, ka ar īstenošanu saistītas problēmas ir sastopamas visās dalībvalstīs. 
Manuprāt, regulā būtu jāparedz obligātais IP skaits katrā dalībvalstī.

Atmaksas noteikumi un vienkāršošana: aptuveni 5 % LIFE līdzekļu pašlaik tiek izmantoti 
PVN atmaksai un aptuveni 25 % — pastāvīgo darbinieku izmaksu kompensēšanai, kas 
dažādos projektos ievērojami atšķiras. Eiropas budžets ir ietekmīgs, bet neliels instruments, 
                                               
2 Sk. 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par DFS.
3 Sk. 2010. gada aprīļa starpposma novērtējumu par LIFE+ regulas īstenošanu; Priekšlikuma par LIFE 
programmu 2014.–2020. gadam ietekmes novērtējums: SEC(2011)1542; LIFE programmas 1996.–2006. gadam 
ex-post novērtējums, 2009. gada jūlijs; LIFE veltītās publikācijas, kas pieejamas LIFE mājaslapā.
4 Natura 2000 finansēšana. Ieguldījums Natura 2000 – ieguvumi dabai un cilvēkiem. Komisijas dienestu darba 
dokumenta SEC(2011) 1573 galīgā redakcija.
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un es ļoti skeptiski vērtēju tā izmantošanu tādu izdevumu segšanai, kas nesniedz tiešu 
ieguldījumu konkrētos pasākumos, kuri rada Eiropas Savienības pievienoto vērtību. 

Manuprāt, valsts budžetos iemaksāto nodokļu atmaksa neietilpst ES kompetencē. Būtu aktīvi 
jāveicina, lai pašas dalībvalstis LIFE projektos iesaistītajām bezpeļņas organizācijām 
atmaksātu valsts piemēroto PVN5. Tomēr slogu, ar ko saskaras NVO, kuras īsteno LIFE 
projektu un nespēj atgūt piemēroto PVN ne saskaņā ar LIFE, ne valsts PVN noteikumiem, 
nevar kompensēt ar lielāku līdzfinansējuma likmi. Tāpēc es ieteikšu LIFE piemērot tos pašus 
PVN noteikumus, kas ir paredzēti vienotā stratēģiskā satvara vispārējos noteikumos par ES 
līdzekļiem. Tādējādi publiskajām struktūrām nebūtu sniedzama iespēja pretendēt uz PVN 
atmaksu. 
Es ļoti atbalstu ar vidi saistītos NVO, akadēmisko institūciju un valsts dienestu pasākumus. 
Tomēr es apšaubu to pastāvīgo darbinieku daļēju finansēšanu, izmantojot nelielo LIFE 
budžetu. Komisijas paskaidrojuma rakstā ir minēts, ka ar pastāvīgajiem darbiniekiem, kuri 
nav īpaši pieņemti projekta īstenošanai, saistīto personāla izmaksu attiecināmību varētu 
ierobežot vai atcelt, nesniedzot plašāku jēdziena „pastāvīgie darbinieki” definīciju. Attiecībā 
uz PVN piemērojamību, ja LIFE regulā nav noteikts citādi, uz darbinieku izmaksām attiektos 
(pārskatītās) finanšu regulas noteikumi.

Es uzskatu, ka Komisijas pieeja uzdevumiem saistībā ar tādu sabiedrisko labumu pārvaldību 
kā vide un daba, kuru veikšana no publiskā administratora puses ir vispārīgi sagaidāma, ir 
pamatota. Tāpēc publisko struktūru gadījumā būtu jābūt attiecināmām tikai to darbinieku 
izmaksām, kuri ir īpaši nolīgti darbam LIFE projekta ietvaros. Attiecībā uz citiem saņēmējiem 
pastāvīgo un pagaidu darbinieku izmaksas būtu jāuzskata par attiecināmām arī turpmāk. 
Sarežģītā procedūra, kas regulē projektam veltīto darba stundu uzskaites lapu aizpildīšanu un 
kurā bieži tiek pieļautas kļūdas, tiks vienkāršota. Turklāt es viennozīmīgi atbalstu citus 
ierosinātos vienkāršošanas elementus. 

Integrētie projekti: viens no svarīgākajiem EP DFS rezolūcijā noteiktajiem mērķiem ir ar 
vidi un klimatu saistīto aspektu iekļaušana visā ES finansējumā. IP LIFE programmas ietvaros 
ir konkrēts instruments šā mērķa sasniegšanai, tāpēc es to pilnīgi atbalstu. IP neaizstāj 
dalībvalstu atbildību par īstenošanu, bet tie kalpo par paraugu, ieviešot konstruktīvu un 
pastāvīgu sadarbību starp dažādām pārvaldes jomām. Šie projekti sniegs labumu citiem 
fondiem, palielinot ar vidi saistīto izdevumu absorpcijas spēju un novirzot tos uz būtiskāko 
īstenošanas problēmu risināšanu.
Tomēr IP īstenošana būs sekmīga tikai tad, ja ideja būs pienācīgi nostiprināta citos ES fondos, 
nodrošinot to finanšu ieguldījumu un iecerēto sviras efektu. Pašlaik saskaņošana ar LIFE 
programmu ir minēta tikai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondā un vienotajā 
stratēģiskajā satvarā6. Stingra ENVI komitejas nostāja attiecībā uz komitejām, kas atbild par 
galvenajiem fondiem, būs izšķiroši svarīga, iestājoties par „saskaņošanas ar LIFE IP” 
konsekventu iekļaušanu katrā fondā. 

Vēl viens priekšnoteikums IP idejas īstenošanai būs atkarīgs no šīs ieceres konkrētās nozīmes 
LIFE instrumenta ietvaros, kā arī tās precizēšanas regulējumā. Šiem projektiem nevajadzētu 
aizvietot TP un konkurēt ar tiem, tāpēc attiecībā uz TP es iesaku saglabāt pašreizējo budžeta 

                                               
5 Sk. arī EP 2011. gada 13. oktobra rezolūcijas par PVN nākotni (2011/2082 (INI)) 19. punktu.
6 Vienotajā stratēģiskajā satvarā stratēģijas „Eiropa 2020“ mērķi ir pārvērsti ERAF, ESF, KF, ELFLA un EJZF 
prioritātēs. 
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līmeni un uzskatīt IP par būtisku, bet papildu elementu LIFE programmā.

Aplūkojamie jautājumi

1. Savā balsojumā 21. martā ENVI komiteja apstiprināja bioloģiskās daudzveidības mērķus 
un uzsvēra šokējošās ekonomiskās izmaksas, ko sabiedrībai rada bioloģiskās daudzveidības 
izzušana. Kā šie mērķi būtu jāatspoguļo LIFE programmas budžetā? 

2. Kā iespējams panākt ģeogrāfiski līdzsvarotus ieguvumus no LIFE projektiem? 

3. Kādai būtu jābūt programmas LIFE nozīmei pastāvīgo darbinieku finansēšanā? 

4. Kādi mehānismi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu IP un to sviras efekta īstenošanas iespēju? 
Kā nodrošināt konstruktīvus un pārliecinošus stimulus citos fondos, lai izdevumi patiešām 
būtu savstarpēji papildinoši?

1. attēls: LIFE+ 2007.–2010. gadā: valsts piešķīruma izmantojums uz valsti
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Avots: LIFE regula, ģeogrāfiskais līdzsvars, Komisijas 2012. gada 26. marta mikrofilma Nr. 1.
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