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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [...].



PR\901913LV.doc 3/46 PE489.483v01-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ...........................4

PASKAIDROJUMS .............................................................................................................43



PE489.483v01-00 4/46 PR\901913LV.doc

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vides un klimata 
pasākumu programmas (LIFE) izveidi
(COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0874),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0498/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 25. aprīļa 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu2,

– ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja ziņojumu, kā 
arī Budžeta komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja ziņojumu un 
Ārlietu komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvā rezolūcija Grozījums

1.a norāda, ka tiesību akta priekšlikumā 
minētais finansējums ir tikai indikatīva 
norāde likumdevējai iestādei un ka to 
nevar precīzi noteikt, kamēr nav panākta 

                                               
1 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp.
2 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp.
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vienošanās attiecībā uz priekšlikumu 
regulai par daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam;

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
 4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Saistībā ar programmu LIFE+ gūtā 
pieredze ir parādījusi, ka pieejamā LIFE 
finansējuma apguve ir bijusi ļoti 
nevienlīdzīga starp dažādām dalībvalstīm, 
neraugoties uz valstu indikatīvo 
piešķīrumu mehānismu. Tāpēc būtu 
jāatbalsta dalībvalstis, kurām ir 
apgrūtinātāka pieeja finansējumam, 
konkrētai palīdzībai un spēju veidošanai, 
konkrētāk, ar valsts un reģionālo 
kontaktpunktu sistēmu un konsultāciju 
pakalpojumiem, ko sniedz sekmīgi 
projektu finansējuma saņēmēji. 
Savienības solidaritāti un kopīgos 
centienus nevajadzētu atspoguļot, 
piešķirot budžeta daļas un tādējādi 
apdraudot projektu kvalitāti, bet drīzāk 
gan sniedzot mērķtiecīgu palīdzību un 
papildu piešķiršanas punktus reģioniem, 
kam ir īpašas ar vidi vai klimatu saistītas 
vajadzības. Dalībvalstis pašas var 
ievērojami veicināt savas LIFE 
finansējuma apguves palielinājumu, 
nostiprinot savu valsts vai reģionālo 
kontaktpunktu sistēmu, tehniski un 
finansiāli atbalstot projektu sagatavošanu 
un izveidojot vides fondus vai citus 
mehānismus, lai nodrošinātu atbilstīgu 
līdzekļu pieejamību.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
 4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Solidaritāte būtu jāizpauž arī, plaši 
un pastāvīgi izplatot projektu rezultātus, 
lai dalībvalstis un reģioni, kuros īsteno 
mazāk projektu, varētu izmantot sekmīgo 
projektu gūto pieredzi un tajos izstrādātās 
tehnoloģijas vai procedūras. Tāpēc LIFE 
projektos īpaša nozīme būtu jāpiešķir tīklu 
veidošanas darbībām un projektu 
rezultātu izplatīšanai, kā arī jākonsultē 
ieinteresētās personas un potenciālie 
turpmākie pieteikumu iesniedzēji ārpus 
LIFE tīkla. Komisijai būtu jāturpina 
nostiprināt tās darbības attiecībā uz 
projektu rezultātu mērķtiecīgu izplatīšanu 
LIFE tīklā un ārpus tā, īpašu uzmanību 
pievēršot dalībvalstīm, kurās LIFE 
līdzekļu apguve ir zema.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
 5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ņemot vērā LIFE programmas
īpatnības un mērogu, tā nespēj atrisināt 
visas ar vidi un klimatu saistītās problēmas. 
Tās mērķis drīzāk ir rosināt izmaiņas 
politikas veidošanā un īstenošanā, 
piedāvājot un izplatot risinājumus un 
paraugpraksi, lai sasniegtu vides un 
klimata mērķus.

(5) Ņemot vērā programmas LIFE
specifiku un mērogu, tā nespēj atrisināt 
visas ar vidi un klimatu saistītās problēmas. 
Tās mērķim drīzāk vajadzētu būt rosināt 
izmaiņas politikas veidošanā un īstenošanā, 
piedāvājot un izplatot risinājumus un 
paraugpraksi, lai sasniegtu vides un 
klimata mērķus. Šajā sakarā tai būtu 
jāatbalsta Savienības Vides rīcības 
programmas īstenošana. Eiropas 
Parlaments 2012. gada 20. aprīļa 
rezolūcijā par Sestās vides rīcības 
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programmas pārskatīšanu un prioritāšu 
noteikšanu Septītajai vides rīcības 
programmai — Labāka vide labākai 
dzīvei1 uzsvēra, ka vides rīcības 
programmas veicina dažādo Kopienas 
politisko nostādņu nepieciešamo 
saskaņošanu, un pauda viedokli, ka 
nākamajā desmitgadē būs vēl svarīgāk 
risināt vides jautājumus aizvien 
saskaņotākā un integrētākā veidā, ņemot 
vērā saiknes starp tiem un novēršot vēl 
aizvien pastāvošās nepilnības, jo citādi var 
tikt radīts neatgriezenisks kaitējums. 
Eiropas Parlaments arī uzsvēra, ka 
7. Vides rīcības programmai būtu jāsniedz 
pareizais satvars, lai nodrošinātu 
adekvātu finansēšanu, tostarp inovāciju, 
pētniecības un attīstības finansēšanu, un 
ka vides mērķu finansēšanai sinerģijā ar 
LIFE un vides aizsardzības pilnīgai 
integrēšanai vajadzētu būt nozīmīgai 
sastāvdaļai nākamajā daudzgadu finanšu 
shēmā, kopējās lauksaimniecības politikas 
(KLP) reformā, kopējā zivsaimniecības 
politikā (KZP), kohēzijas politikā un 
programmā “Apvārsnis 2020”. 
______________
1 P7_TA(2012)0147.

Or. en

Grozījums Nr. 5

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 

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

iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju par sadarbību budžeta 
jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību. 

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
 10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Vides un klimata prasības būtu 
jāiekļauj Savienības politikā un darbībā. 
Tādējādi LIFE programmai būtu 
jāpapildina citas Savienības finansējuma 
programmas, tostarp Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, 
Kohēzijas fonds, Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonds, Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 
Eiropas Jūrniecības un zivsaimniecības 
fonds un “Apvārsnis 2020”. Komisijai un 
dalībvalstīm ir jānodrošina šāda 
papildināmība visos līmeņos. Savienības 
līmenī papildināmību vajadzētu 
nodrošināt, izveidojot strukturētu 
sadarbību starp LIFE programmu un 
dalītas pārvaldības Savienības finansējuma 
programmām vienotā stratēģiskajā satvarā, 
jo īpaši, lai veicinātu tādu darbību 
finansēšanu, kas papildina integrētos 
projektus vai atbalsta LIFE programmā
izstrādātu risinājumu, metožu un pieeju 
izmantošanu. LIFE programmai arī 
vajadzētu mudināt pārņemt programmā 
“Apvārsnis 2020” veiktās ar vidi un 
klimatu saistītās pētniecības un inovāciju 
rezultātus. Šajā kontekstā tai vajadzētu 
piedāvāt līdzfinansējuma iespējas 
projektiem, kas nodrošina skaidrus 
ieguvumus videi un klimatam, lai panāktu 
sinerģiju. Ir nepieciešama koordinācija, lai 
nepieļautu divkāršu finansējumu. 

(10) Vides un klimata prasības būtu 
jāiekļauj Savienības politikā un darbībā. 
Tādējādi programmai LIFE būtu 
jāpapildina citas Savienības finansējuma 
programmas, tostarp Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, 
Kohēzijas fonds, Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonds, Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, 
Eiropas Jūrniecības un zivsaimniecības 
fonds un “Apvārsnis 2020”. Komisijai un 
dalībvalstīm būtu jānodrošina šāda 
papildināmība visos līmeņos. Savienības 
līmenī papildināmība būtu jānodrošina, 
izveidojot strukturētu sadarbību starp 
programmu LIFE un dalītas pārvaldības 
Savienības finansējuma programmām 
vienotā stratēģiskajā satvarā, jo īpaši, lai 
veicinātu tādu darbību finansēšanu, kas 
papildina integrētos projektus vai atbalsta 
programmā LIFE izstrādātu risinājumu, 
metožu un pieeju izmantošanu. Lai 
nodrošinātu LIFE integrēto projektu 
tiesisko noteiktību un praktisko 
iespējamību, Savienības fondu un 
integrēto projektu sadarbība būtu skaidri 
jānosaka Regulā (ES) Nr. .../... [Kopīgo 
noteikumu regula]1. Jau agrīnā posmā 
būtu jāparedz īpaši sadarbības 
nosacījumi, lai integrēto projektu 
priekšrocības tiktu ņemtas vērā, 
sagatavojot partnerību līgumus un 
darbības vai lauku attīstības programmas.
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Programmai LIFE arī vajadzētu mudināt 
pārņemt programmā “Apvārsnis 2020” 
veiktās ar vidi un klimatu saistītās 
pētniecības un inovāciju rezultātus. Šajā 
kontekstā tai vajadzētu piedāvāt 
līdzfinansējuma iespējas projektiem, kas 
nodrošina skaidrus ieguvumus videi un 
klimatam, lai panāktu sinerģiju. Ir 
nepieciešama koordinācija, lai nepieļautu 
divkāršu finansējumu.

_______________
1 COM(2011)0615.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Bioloģiskās daudzveidības zaudēšanas 
apturēšana un tās atjaunošana, resursu 
efektivitātes uzlabošana līdz ar vides un 
veselības apdraudējumu risināšanu 
joprojām ir starp lielākajiem Savienības 
izaicinājumiem. Šo izaicinājumu 
pārvarēšanai ir nepieciešami lielāki 
centieni ES līmenī, lai rastu risinājumus un 
paraugpraksi, kas palīdzēs sasniegt mērķus, 
kuri ir noteikti Komisijas paziņojumā 
“Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai 
un integrējošai izaugsmei” (turpmāk tekstā 
– “Stratēģija “Eiropa 2020””). Turklāt, lai 
sasniegtu vides mērķus, būtiska ir 
pārvaldības uzlabošana, jo īpaši izmantojot 
izpratnes uzlabošanu un ieinteresēto pušu 
iesaistīšanu. Tāpēc vides apakšprogrammai 
ir jānosaka trīs prioritārās rīcības jomas: 
vides un resursu efektivitāte, bioloģiskā 
daudzveidība, vides pārvaldība un 
informācija. Jāparedz iespēja, ka no LIFE 
programmas finansētie projekti var 
veicināt konkrētu mērķu sasniegšanu 

(11) Bioloģiskās daudzveidības zaudēšanas 
apturēšana un tās atjaunošana, resursu 
efektivitātes uzlabošana līdz ar vides un 
veselības apdraudējumu risināšanu 
joprojām ir starp lielākajiem Savienības 
izaicinājumiem. Šo izaicinājumu 
pārvarēšanai ir nepieciešami lielāki 
centieni ES līmenī, lai rastu risinājumus un 
paraugpraksi, kas palīdzēs sasniegt mērķus, 
kuri ir noteikti Komisijas paziņojumā 
“Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai 
un integrējošai izaugsmei” (turpmāk  
“Stratēģija “Eiropa 2020””). Turklāt, lai 
sasniegtu vides mērķus, būtiska ir 
pārvaldības uzlabošana, jo īpaši izmantojot 
izpratnes uzlabošanu un ieinteresēto pušu 
iesaistīšanu. Tāpēc Vides apakšprogrammai 
būtu jānosaka trīs prioritārās rīcības jomas: 
vides un resursu efektivitāte, daba un 
bioloģiskā daudzveidība, vides pārvaldība 
un informācija. Būtu jāparedz iespēja, ka 
no programmas LIFE finansētie projekti 
var veicināt konkrētu mērķu sasniegšanu 
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vairāk nekā vienā no šīm prioritārajām 
jomām un tajos var piedalīties vairāk nekā 
viena dalībvalsts. 

vairāk nekā vienā no šīm prioritārajām 
jomām un tajos var piedalīties vairāk nekā 
viena dalībvalsts. 

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Mūsu dzīvības 
garantija, mūsu dabas kapitāls –
bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 
2020. gadam” (turpmāk tekstā –
“Bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 
2020. gadam”) ir noteikti mērķi 
bioloģiskās daudzveidības zaudēšanas 
apturēšanai un daudzveidības atjaunošanai. 
Cita starpā šie uzdevumi ietver pilnīgu
Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas
92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas 
faunas un floras aizsardzību un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
30. novembra Direktīvas 2009/147/EK par 
savvaļas putnu aizsardzību īstenošanu, kā 
arī ekosistēmu un to pakalpojumu 
uzturēšanu un atjaunošanu. LIFE 
programmai jāveicina šo mērķu 
sasniegšana. Tāpēc bioloģiskās 
daudzveidības prioritārajai jomai vajadzētu 
koncentrēties uz Natura 2000 tīkla
īstenošanu un pārvaldību, kas izveidots ar 
Padomes Direktīvu 92/43/EEK, jo īpaši 
saistībā ar minētās direktīvas 8. pantā 
paredzētajiem prioritārās rīcības plāniem, 
uz paraugprakses izstrādi un izplatīšanu 
saistībā ar bioloģisko daudzveidību, 
Direktīvu 2009/147/EK un 92/43/EEK, kā 
arī uz plašākiem ar bioloģisko 
daudzveidību saistītiem izaicinājumiem, 

(13) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Mūsu dzīvības 
garantija, mūsu dabas kapitāls –
bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 
2020. gadam” (turpmāk “Bioloģiskās 
daudzveidības stratēģija līdz 
2020. gadam”) ir noteikti mērķi 
bioloģiskās daudzveidības zaudēšanas 
apturēšanai un daudzveidības atjaunošanai. 
Šie uzdevumi cita starpā paredz pilnībā 
īstenot Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīvu
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, kā arī uzturēt un atjaunot 
ekosistēmu un to pakalpojumus. 
Programmai LIFE būtu jāveicina šo mērķu 
sasniegšana. Tāpēc dabas un bioloģiskās 
daudzveidības prioritārajai jomai vajadzētu 
koncentrēties uz tīkla Natura 2000 
īstenošanu un pārvaldību, kas izveidots ar 
Padomes Direktīvu 92/43/EEK, jo īpaši 
saistībā ar minētās direktīvas 8. pantā 
paredzētajiem prioritārās rīcības plāniem, 
uz paraugprakses izstrādi un izplatīšanu 
saistībā ar bioloģisko daudzveidību, 
Direktīvu 2009/147/EK un 92/43/EEK, kā 
arī uz plašākiem ar bioloģisko 
daudzveidību saistītiem izaicinājumiem, 
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kas ir apzināti ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijā līdz 2020. gadam. 

kas ir apzināti ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijā līdz 2020. gadam. 
LIFE ieguldījums gada finansējuma 
vajadzībās tīklam Natura 2000, proti, 
aptuveni EUR 5 800 miljonu apmērā1, 
būtu jāaplūko un jānosaka saistībā ar 
citos Savienības fondos paredzētajiem 
izdevumiem bioloģiskas daudzveidības 
jomā. Eiropas Parlaments 2012. gada 
20. aprīļa rezolūcijā “Mūsu dzīvības 
garantija, mūsu dabas kapitāls — ES 
bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 
2020. gadam”2 aicināja Komisiju un 
dalībvalstis panākt, lai ar ES un 
dalībvalstu līdzekļiem tiktu nodrošināts 
vismaz EUR 5 800 miljonu liels 
finansējums gadā, un nodrošināt, lai būtu 
pieejams atbilstošs finansējums no 
vairākiem Savienības fondiem (piemēram, 
no KLP, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda, kohēzijas fondiem 
un nostiprināta LIFE+ fonda) un lai starp 
šiem fondiem tiktu veikta labāka 
koordinācija un saskaņošana, cita starpā, 
izmantojot integrētu projektu koncepciju, 
kas dažādos reģionos ļauj uzlabot 
pārredzamību Savienības finansējuma 
saņemšanā.
_____________
1 Komisijas dienestu darba dokuments 
“Natura 2000 finansēšana. Ieguldījums 
Natura 2000: ieguvumi dabai un 
cilvēkiem”, (SEC(2011)1573).
2 P7_TA(2012)0146.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Klimata pārmaiņu mazināšanas (16) Klimata pārmaiņu mazināšanas 
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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 
uzglabāšanu, atjaunojamajiem enerģijas 
avotiem, energoefektivitāti, transportu un 
degvielu, ozona slāņa aizsardzību un fluoru 
saturošajām gāzēm. 

prioritārajai jomai vajadzētu sniegt 
ieguldījumu Savienības klimata politikas 
un tiesību aktu izstrādei un īstenošanai, jo 
īpaši 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, 
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. 10

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 
vides noturību. Darbībām šajā jomā 
vajadzētu papildināt darbības, kas var 
saņemt finansējumu no civilās aizsardzības 
finanšu instrumenta, un vajadzētu atbalstīt 
līdzekļu rentablu izlietošanu, nodrošinot 
papildu ieguvumus saistībā ar citiem vides 
mērķiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 11

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 
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 

(21) Lai uzlabotu vides un klimata 
politikas īstenošanu un sekmētu vides un 
klimata mērķu integrēšanu citos politikas 
virzienos, programmai LIFE 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 
tīkla Natura 2000, 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 
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 
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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. 

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. 
Ar programmas LIFE finansējumu būtu
jāizmanto sinerģijas iespējas un jāpanāk 
saskaņotība starp dažādiem Savienības 
finansējuma avotiem, nodrošinot 
stratēģisku koncentrēšanos uz vidi un 
klimatu. Integrētie projekti sekmēs citus 
fondus, palielinot to absorbcijas spēju 
attiecībā uz izdevumiem, kas saistīti ar 
vidi un klimatu. Ņemot vērā to, ka šie 
projekti ir jauni un ka trūkst plašas 
pieredzes attiecībā uz integrēto projektu 
pieeju, ieinteresētās personas vajadzības 
gadījumā būtu jāatbalsta, nodrošinot 
augstāku līdzfinansējuma likmi un 
sniedzot tehnisko palīdzību sagatavošanas 
posmā. Turklāt divu posmu atlases 
procedūra atvieglos pieteikumu 
iesniegšanas posma norisi. Būtu jāveicina 
pieredzes apmaiņa par sekmīgām 
integrētām pieejām, iesaistot visas 
attiecīgās valsts pārvaldes nozares un 
ieinteresētās personas. Pamatojoties uz 
pirmo programmas plānošanas gadu 
pieredzi, būtu jāanalizē faktori, kas 
nosaka integrēto projektu veiksmīgu 
darbību un sekmes. Uz šīs analīzes 
pamata un atkarībā no pieejamā 
finansējuma integrētajos projektos, 
iespējams, iekļaus papildu jomas.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Integrētajiem projektiem vajadzētu 
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būt paraugam, kas atbalsta dalībvalstis 
saistībā ar līdzekļu efektīvu izmantošanu 
un konstruktīvas un pastāvīgas 
sadarbības izveidi starp dažādām valsts 
pārvaldes 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. Tādēļ 
katrai dalībvalstij programmas 
plānošanas periodā būtu jānodrošina 
finansējuma saņemšana vismaz trim 
integrētajiem projektiem dažādās jomās ar 
nosacījumu, ka ir atbilstība kvalitātes 
pamatprasībām. Komisija var noteikt 
papildu Eiropas līmeņa tematiskās 
izplatīšanas mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 13

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 būtu jāizmanto
programmas LIFE resursi, 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. 
Komisijai ir arī jāiegulda finanšu resursi, 
lai uzlabotu saziņas darbības un 
informācijas sistēmas saistībā ar visu 
būtiskāko Savienības vides tiesību aktu 
īstenošanu, kā izklāstīts tās 2012. gada 
7. marta paziņojumā “Lielāki ieguvumi 
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ES vides pasākumu jomā — uzticības 
vairošana ar padziļinātām zināšanām un 
reaģēšanas spēju”1. Tam pirmām kārtām 
un galvenokārt būtu jāparedz precīzu 
norāžu publicēšana un regulāra 
atjaunināšana tiešsaistē par to, kā un kur 
katrā no dalībvalstīm ir īstenotas un 
transponētas Savienības direktīvas 
klimata un vides jomā. Šāds plaši 
pieejams pārskats papildinās LIFE 
projektu īstenošanas darbības, sniegs 
lietderīgu pamatinformāciju projektu 
izstrādei un kopumā vairos pilsoņu 
informētību par plašo piemērošanu, 
pozitīvo ietekmi Savienības mērogā un 
tādējādi arī par Savienības tiesību aktu 
nozīmi.
_____________
1 COM(2012)0095.

Or. en

Grozījums Nr. 14

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 programmu LIFE 
un samazināt administratīvo slogu
pretendentiem un saņēmējiem, būtu vairāk
jāizmanto vienotas likmes un vienreizēji 
kopsummas maksājumi. Komisijai būtu 
jāapsver divu posmu pieteikuma 
procedūru ieviešana visiem projektiem, kā 
arī iespēja paātrināt atlases procedūru, 
tostarp paredzot īsāku laiku starp atlasi 
un projekta sākšanu. Komisijai arī būtu 
jācenšas pēc pieprasījuma atvieglot saziņu 
starp ieinteresētajiem pieteikumu 
iesniedzējiem un notiekošu projektu 
finansējuma saņēmējiem līdzīgās jomās, 
lai būtu iespējama pieredzes apmaiņa 
pieteikuma un īstenošanas posmā. Turklāt 
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Komisijai būtu jānodrošina, ka, noraidot 
projektu, tiek sniegts detalizēts 
paskaidrojums un ka šis paskaidrojums 
tiek nosūtīts pirms nākamā aicinājuma 
iesniegt piedāvājumus publicēšanas. Ja ir 
pieejamas citu fondu paraugprakses, 
programmā LIFE būtu jāievieš atbilstīgas 
izmaiņas, kad tas ir piemēroti. 

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Lai saglabātu efektīvo atbalsta 
līmeni, ko nodrošina programma LIFE, 
līdzfinansējuma likmei parasti vajadzētu 
būt 50 %, savukārt integrētajiem 
projektiem un atbilstīgajiem tehniskās 
palīdzības projektiem — 60 %. Lai 
palielinātu LIFE finansējuma pieejamību 
reģioniem, kam ir vismazākās iespējas 
nodrošināt atbilstīgus līdzekļus, mazāk 
attīstītiem reģioniem saskaņā ar Regulu 
(ES) Nr. .../... [Kopīgo noteikumu regula] 
būtu jāpiešķir tiesības uz lielāku 
līdzfinansējuma likmi līdz 75 % apmērā.

Or. en

Pamatojums
Komisija ir ierosinājusi lielāku līdzfinansējuma likmi, lai kompensētu ierosināto 
ierobežojumu attiecībā uz PVN un pastāvīgo darbinieku izmaksu attiecināmību. Ar šo 
ziņojumu šī attiecināmība vairākos gadījumos ir ierosināta no jauna. Būtisks līdzfinansējuma 
likmes palielinājums būtu iespējams vienīgi uz projektu kopējā skaita un LIFE instrumenta 
sviras efekta rēķina. Tomēr, ņemot vērā to, ka atbilstīgu līdzekļu trūkums tika noteikts kā 
viena no svarīgajām nepilnībām, kas ierobežo LIFE līdzekļu apguvi dažās dalībvalstīs, mazāk 
attīstītiem reģioniem būtu jāpiešķir tiesības uz augstāku līdzfinansējuma likmi.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
26.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26b) Ņemot vērā LIFE instrumenta 
nelielo apmēru, jo īpaši salīdzinājumā ar 
citiem Savienības fondiem, tā rezultātā 
pēc iespējas tiešāk būtu jāpieņem konkrēti 
pasākumi un jānodrošina Eiropas 
pievienotā vērtība. Tādēļ pēc iespējas būtu 
jāsamazina pievienotās vērtības nodokļa 
(PVN) un pastāvīgo darbinieku izmaksu 
finansēšana no LIFE budžeta. Viens no 
valsts pārvaldes pamatuzdevumiem ir tādu 
publisku jautājumu kā daba un vides 
pārvaldība. Programmai LIFE būtu 
jāatbalsta šāda pārvaldība. Tādēļ valsts 
pārvaldes iestāžu gadījumā tikai tiem 
darbiniekiem, kas ir īpaši nodarbināti 
LIFE projektam, vajadzētu būt tiesībām 
uz finansējumu. LIFE attiecināmības 
noteikumiem vajadzētu būt pēc iespējas 
lielākā mērā saskaņotiem ar citu fondu 
noteikumiem, lai nodrošinātu veiksmīgu 
sadarbību, jo īpaši saistībā ar 
integrētajiem projektiem.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
26.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26c) Ne visas bezpeļņas organizācijas un 
citi projektu finansējuma saņēmēji, kuri 
saņem Savienības līdzfinansējumu, spēj 
saskaņā ar savu valstu režīmiem atgūt 
PVN izmaksas. PVN izmaksām vajadzētu 
būt attiecināmām saskaņā ar programmu 
LIFE tikai minētajos gadījumos, lai 
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nodrošinātu taisnīgu un vienlīdzīgu 
attieksmi pret visiem finansējuma 
saņēmējiem. To nevajadzētu piemērot ar 
nodokļiem neapliekamām personām 
atbilstīgi Padomes 2006. gada 
28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par 
kopējo pievienotās vērtības nodokļa 
sistēmu1 13. panta 1. punkta pirmajai 
daļai. Komisijai ar projektu finansējuma 
saņēmēju un LIFE kontaktpunktu 
atbalstu būtu jāiesniedz gada pārskats gan 
par LIFE projektu ietvaros atgūtā PVN 
summu katrā dalībvalstī, gan par LIFE 
projektu PVN atgūšanas praksi katrā 
dalībvalstī.
___________

1 OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) LIFE programma un 
apakšprogrammas būtu regulāri jāpārrauga 
un jāizvērtē, pamatojoties uz atbilstošiem 
rādītājiem, lai varētu veikt attiecīgus 
pielāgojumus. Lai apliecinātu papildu 
ieguvumus, kurus abas apakšprogrammas 
var nodrošināt rīcībai klimata un 
bioloģiskās daudzveidības jomā, un iegūtu 
informāciju par izdevumu līmeni, LIFE 
programmas uzraudzībā ir jāizseko ar 
klimatu un bioloģisko daudzveidību 
saistītie izdevumi, kā ir noteikts DFS 
paziņojumā. Šāda izsekošana jāveic 
saskaņā ar vienkāršu metodiku, iekļaujot 
izdevumus vienā no šādām trim 
kategorijām: izdevumi, kas saistīti tikai ar 
klimatu/bioloģisko daudzveidību (uzskaita 

(27) Programma LIFE un 
apakšprogrammas būtu regulāri jāpārrauga 
un jāizvērtē, pamatojoties uz atbilstošiem 
rādītājiem, lai varētu veikt attiecīgus 
pielāgojumus. Nosakot rādītājus 
programmu un projektu novērtējumiem, 
Komisijai uzsvars būtu jāliek uz kvalitātes 
uzraudzību, pamatojoties uz izpildes 
rādītājiem un prognozētajiem rezultātiem 
un ietekmi. Komisijai arī būtu jāierosina 
projektu ilgtermiņa sekmju uzraudzības 
metode, jo īpaši dabas un bioloģiskās 
daudzveidības jomā. Lai apliecinātu 
papildu ieguvumus, kurus abas 
apakšprogrammas var nodrošināt rīcībai 
klimata un bioloģiskās daudzveidības 
jomā, un iegūtu informāciju par izdevumu 
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kā 100 %), izdevumi, kas būtiski saistīti ar 
klimatu/bioloģisko daudzveidību (uzskaita 
kā 40 %), un izdevumi, kas nav saistīti ar 
klimatu/bioloģisko daudzveidību (uzskaita 
kā 0 %). Šī metodika neizslēdz iespēju 
attiecīgā gadījumā izmantot precīzāku 
metodiku.

līmeni, programmas LIFE uzraudzībā būtu
jāizseko ar klimatu un bioloģisko 
daudzveidību saistītie izdevumi, kā 
noteikts DFS paziņojumā. Šāda izsekošana 
būtu jāveic saskaņā ar vienkāršu metodiku, 
iekļaujot izdevumus vienā no šādām trim 
kategorijām: izdevumi, kas saistīti tikai ar 
klimatu/bioloģisko daudzveidību (uzskaita 
kā 100 %), izdevumi, kas būtiski saistīti ar 
klimatu/bioloģisko daudzveidību (uzskaita 
kā 40 %), un izdevumi, kas nav saistīti ar 
klimatu/bioloģisko daudzveidību (uzskaita 
kā 0 %). Šai metodikai nevajadzētu izslēgt
iespēju attiecīgā gadījumā izmantot 
precīzāku metodiku.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Ņemot vērā Komisijas 
ģenerāldirektorātam, kas ir atbildīgs par 
vides jautājumiem, ilgstošo pieredzi ar 
programmas LIFE un tās projektu 
pārvaldību un LIFE finansējuma 
saņēmēju pozitīvo pieredzi saistībā ar 
ārējām uzraudzības grupām, jebkādas 
izmaiņas programmas LIFE un tās 
projektu vadības struktūrā ir rūpīgi 
jānovērtē un tām būtu jāparedz pārbaudes 
periods. Integrēto projektu vadība 
saskaņā ar vides apakšprogrammu, kā arī 
projektu vadība dabas un bioloģiskās 
daudzveidības prioritārajās jomās būtu 
jāturpina Komisijas ģenerāldirektorātā, 
kas ir atbildīgs par vides jautājumiem.

Or. en



PR\901913LV.doc 21/46 PE489.483v01-00

LV

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai 
saistībā ar daudzgadu darba programmas 
pieņemšanu, īstenošanas pilnvaras būtu 
jāpiešķir Komisijai. Attiecīgās pilnvaras 
jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu. 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 21

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 
dokumentu nosūtīšana Eiropas 

(30) Lai nodrošinātu labāko iespējamo 
Savienības finansējuma izmantošanu un 
Eiropas pievienoto vērtību, Komisijai būtu 
jādeleģē pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz daudzgadu 
darba programmu pieņemšanu un —
attiecīgā gadījumā pārskatīšanu, papildu 

kritēriju noteikšanu ģeogrāfiska līdzsvara 
piemērošanai integrētajiem projektiem, 
integrēto projektu darbības jomas 
paplašināšanu un maksimālo piešķīrumu 
izmaiņām un konkrētām tematiskajām 
prioritātēm piemērojamo izpildes rādītāju 
noteikšanu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, attiecīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
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Parlamentam un Padomei. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2. pants – d punkts

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,
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. To mērķis ir integrēt 
vides un klimata politiku citās politikas 
nostādnēs, jo īpaši veicinot citu 
Savienības, valstu un privāto fondu 
koordinētu mobilizāciju vides vai klimata 
mērķu sasniegšanai un būtisku 
īstenošanas jautājumu risināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
2. pants – fa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) “spēju veidošanas projekti” ir projekti, 
kuru mērķis ir finansiāla atbalsta 
sniegšana LIFE valsts vai reģionālajam 
kontaktpunktam uz ne vairāk kā diviem 
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gadiem un ne vairāk kā vienu reizi katrai 
dalībvalstij vienā programmas plānošanas 
periodā. Tādējādi kontaktpunkti spēs plaši 
izplatīt informāciju par LIFE programmu 
potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem, 
izveidot ciešu sadarbību ar pārvaldes 
iestādēm, kas vada citus Savienības 
fondus, lai noteiktu sinerģijas iespējas ar 
LIFE, un atbalstīt pieteikumu 
iesniedzējus pieteikuma procedūras gaitā, 
lai nodrošinātu kvalitatīvus projektus. 
Spēju veidošanas projektu atlasi veic ar 
atsevišķu pieteikumu procedūru;

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
2. pants – fb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fb) “informēšanas, izpratnes uzlabošanas, 
apmaiņas un izplatīšanas projekti” ir 
projekti, kuru mērķis ir atbalstīt saziņu, 
informācijas izplatīšanu un izpratnes 
uzlabošanu vides un klimata jomās. Tas 
var ietvert arī starpnozaru apmaiņu starp 
pārvaldes iestādēm un/vai ieinteresētajām 
personām, lai informētu par sekmīgiem 
integrētajiem projektiem un pieejām. 

Or. en

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) atbalstīt Savienības Vides rīcības 
programmas īstenošanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 26

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, programma LIFE 
veicina ilgtspējīgu attīstību un stratēģijā 
“Eiropa 2020”, Savienības Bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijā līdz 2020. gadam, 
Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu 
Eiropā un “Ceļvedī 2050” noteikto mērķu 
un uzdevumu izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Tā kā vēl nav panākta vienošanās par attiecībā uz priekšlikumu regulai par daudzgadu
finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, paredzētais budžets ir tikai indikatīva norāde 
likumdevējai iestādei.
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Grozījums Nr. 28

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 [...], kas ir aptuveni 75 % no 
kopējā 1. punktā paredzētā finansējuma, 
piešķir Vides apakšprogrammai;

Or. en

Grozījums Nr. 29

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 [...], kas ir aptuveni 25 % no 
kopējā 1. punktā paredzētā finansējuma,
piešķir Klimata pasākumu 
apakšprogrammai;

Or. en

Grozījums Nr. 30

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vismaz 78 % no programmas LIFE 
budžeta resursiem piešķir inovatīviem 
finanšu instrumentiem un projektiem, ko 
atbalsta ar rīcības dotācijām, kā noteikts 
18. pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b No šā panta 2.a punktā minētās 
summas programmas plānošanas periodā 
ne vairāk kā 35 % piešķir 18. panta 
d) apakšpunktā minētajiem integrētajiem 
projektiem. Šo maksimālo procentuālo 
daļu atkārtoti novērtē saistībā ar 27. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minēto 
starpposma novērtēšanu. Atkarībā no 
novērtēšanas rezultāta un pēc 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 30. pantu attiecībā uz 
maksimālās procentuālās daļas 
samazināšanu, palielināšanu vai
svītrošanu.

Or. en

Pamatojums

Integrētie projekti ir ļoti daudzsološs instruments, ņemot vērā to potenciālu nodrošināt 
paraugpieejas integrācijai, klimata un vides tiesību aktu saskaņotai un sekmīgi koordinētai 
īstenošanai un Savienības līdzekļu efektīvai izmantošanai. Tomēr, ņemot vērā ierobežoto 
pieredzi ar integrētajiem projektiem, tie būtu jāievieš pakāpeniski, rūpīgi izskatot saistītos 
sekmīgas īstenošanas faktorus programmas LIFE īstenošanas perioda starpposma 
novērtējumā.

Grozījums Nr. 32

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 

3. Komisija un dalībvalstis, īstenojot 
aktīvus un saskaņotus centienus, atbilstoši 
saviem attiecīgajiem pienākumiem 
nodrošina koordināciju starp programmu
LIFE un Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas 
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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).

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. 33

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants

Integrētie projekti

1. Integrētie projekti funkcionē kā 
konkrēts instruments vides un klimata 
mērķu integrēšanai Savienības vispārējos 
izdevumos saskaņā ar stratēģiju “Eiropa 
2020”. Tie nodrošina paraugpieeju 
efektīvai un cieši koordinētai īstenošanai 
jomās, kurās dalībvalstīm un/vai 
reģioniem tas ir visvairāk vajadzīgs. 
2. Integrētajos projektos uzmanību 
galvenokārt koncentrē uz tādām jomām 
kā daba, ūdens, atkritumi, gaiss un 
klimata pārmaiņu mazināšana un 
pielāgošanās tām. Atkarībā no projektu 
izpildes pēc 27. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētā starpposma 
novērtējuma un atkarībā no pieejamajiem 
līdzekļiem Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 30. pantu 
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attiecībā uz integrētajos projektos ietverto 
jomu papildināšanu, iekļaujot, piemēram, 
troksni, augsni, jūras un pilsētas vidi.
3. Koordinācija ar citiem Savienības 
finansējuma avotiem un to mobilizācija ir 
integrēto projektu centrālais elements, 
tādēļ tas tiek sekmēts. 
4. Integrētos projektus vada atbilstīgā 
administratīvajā un teritoriālajā līmenī, 
lai strādātu ar konkrēto nozari un 
mobilizētu papildu Savienības, valstu, 
reģionālos vai privātos līdzekļus. 
Ieinteresētās personas ir iesaistītas 
integrēto projektu īstenošanā.
5. Komisija un dalībvalstis aktīvi atbalsta 
un veicina integrēto projektu izstrādi ar:
a) tehnisko palīdzību projektiem, kas, 
izmantojot LIFE rīcības dotācijas saskaņā 
ar 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada 
programmas plānošanas periodu, sniedz 
finansiālu atbalstu pieteikumu 
iesniedzējiem integrēto projektu 
sagatavošanā, tostarp izveidojot atbilstīgu 
institucionālo struktūru, lai nodrošinātu 
sadarbību starp dažādām nodaļām un 
iesaistītajām grupām. Tehniskā palīdzība 
konkrēti nodrošina, ka šie projekti ievēro 
programmas LIFE grafiku un tehniskās
un finanšu prasības attiecībā uz 8. panta 
3. punktā minētajiem Savienības fondiem;
b) apmaiņas projektiem, ar kuriem 
sekmīgu integrēto projektu vai integrēto 
pieeju partneri uzaicina ieinteresētās 
grupas no citām dalībvalstīm vai 
reģioniem, lai dalītos pieredzē, izveidojot 
koordinācijas struktūras starp dažādiem 
Savienības fondiem un valsts un 
privātajiem līdzekļiem. Katra grupa, kas 
apmeklē apmaiņas projektu, pārstāv 
dažādas valsts pārvaldes jomas un/vai 
ieinteresētās personas;
c) regulāriem semināriem un 
darbsemināriem, kas notiek ne retāk kā 
reizi divos gados, lai sekmētu pieredzes, 
zināšanu un paraugprakses apmaiņu par 
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integrēto projektu izstrādi, sagatavošanu 
un īstenošanu. Šos seminārus organizē 
Komisija;
d) komunikācijas un informācijas 
darbībām, kas cita starpā paredzētas 
dažādu fondu atbildīgajām vadības 
struktūrām. 
6. Integrēto projektu ģeogrāfisko 
līdzsvaru nodrošina saskaņā ar 19. panta 
3. punktu. Dalībvalstis cenšas — ja 
nepieciešams ar LIFE tehniskās 
palīdzības projekta atbalstu — sagatavot 
un ierosināt vismaz vienu integrēto 
projektu pirmo divu programmas 
plānošanas gadu laikā vai pirmās 
daudzgadu darba programmas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– bioloģiskā daudzveidība; – daba un bioloģiskā daudzveidība;

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
10. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzlabot zināšanu bāzi, lai izstrādātu, 
izvērtētu, uzraudzītu un novērtētu 
Savienības vides politiku un tiesību aktus, 
un lai novērtētu un uzraudzītu faktorus, 
apdraudējumus un atbildes pasākumus, kas 
ietekmē vidi Savienībā un ārpus tās. 

c) uzlabot zināšanu bāzi, lai izstrādātu, 
īstenotu, izvērtētu, uzraudzītu un novērtētu 
Savienības vides politiku un tiesību aktus, 
un lai novērtētu un uzraudzītu faktorus, 
apdraudējumus un atbildes pasākumus, kas 
ietekmē vidi Savienībā un ārpus tās. 
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Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
11. pants - virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Bioloģiskās daudzveidības prioritārās 
jomas īpašie mērķi

Dabas un bioloģiskās daudzveidības 
prioritārās jomas īpašie mērķi

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
11. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) uzlabot zināšanu bāzi, lai izstrādātu, 
izvērtētu, uzraudzītu un novērtētu 
Savienības bioloģiskās daudzveidības 
politiku un tiesību aktus, un lai novērtētu 
un uzraudzītu faktorus, apdraudējumus un 
atbildes pasākumus, kas ietekmē 
bioloģisko daudzveidību Savienībā un 
ārpus tās. 

c) uzlabot zināšanu bāzi, lai izstrādātu, 
īstenotu, izvērtētu, uzraudzītu un novērtētu 
Savienības bioloģiskās daudzveidības 
politiku un tiesību aktus, un lai novērtētu 
un uzraudzītu faktorus, apdraudējumus un 
atbildes pasākumus, kas ietekmē 
bioloģisko daudzveidību Savienībā un 
ārpus tās. 

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
14. pants - ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nolūkā veicināt siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanu, klimata pārmaiņu 
mazināšanas prioritārās jomas īpašie mērķi 

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

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
15. pants - 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 atbalstot sinerģiju ar citiem 
vides mērķiem, piemēram, bioloģisko 
daudzveidību, prioritārās jomas īpašie 
mērķi ir konkrēti šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
18. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) integrētie projekti galvenokārt dabas, 
ūdens, atkritumu, gaisa, klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
jomā; 

d) integrētie projekti; 

Or. en

Pamatojums

Integrēto projektu jomas ir noteiktas ierosinātā (jaunā) 8.a panta 2. punktā.
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Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
18. pants – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) spēju veidošanas projekti saskaņā ar 
19. panta 2.a punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
18. pants – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) informācijas, izpratnes uzlabošanas un 
izplatīšanas projekti; 

g) informācijas, izpratnes uzlabošanas, 
apmaiņas un izplatīšanas projekti; 

Or. en

Grozījums Nr. 43

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 
ievērojamu ieguldījumu kāda no 3. pantā 
izklāstītajiem programmas LIFE 
vispārējiem mērķiem, kā arī 10., 11., 12., 
14., 15. un 16. pantā noteikto prioritāro 
jomu konkrēto mērķu sasniegšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 44

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. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Visu 18. pantā minēto projektu atlases 
finansējuma piešķiršanai pamatā ir 
projekta ietekme un kvalitāte saskaņā ar 
1. punktu.
Piešķiršanas procedūras pamatā ir 
solidaritātes principi un kopīgi centieni, 
un prioritāti piešķir dalībvalstīm un 
jomām, kam Savienības solidaritāte ir 
īpaši vajadzīga. Tādēļ piešķiršanas 
procesā ņem vērā īpašu atbildību, slogu 
vai risku, kam pakļauta dalībvalsts vai 
reģions saistībā ar šajā programmā 
ietvertajām jomām, novērtējot 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto atbilstības 
kritēriju.
Ja dalībvalstij ir piešķirts mazāk par 
diviem projektiem divus secīgu gadu 
laikā, tai ir tiesības saņemt īpašu tehnisko 
palīdzību, piemēram, mērķtiecīgus 
darbseminārus, lai atbalstītu ļoti 
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kvalitatīvu projektu sagatavošanu 
nākamajam gadam, un šī dalībvalsts var 
pieteikties uz spēju veidošanas projektu 
saskaņā ar 18. panta ea) apakšpunktu. 
Dalībvalstis, kas ir saņēmušas daudz 
mazāk nekā to valsts indikatīvie 
piešķīrumi 2007.–2013. gada plānošanas 
periodā, arī var pieteikties uz spēju 
veidošanas projektu.
Komisija nodrošina sekmīgāko projektu 
rezultātu izplatīšanu, attiecīgos gadījumos 
koncentrējot uzmanību uz dalībvalstīm, 
kam attiecīgajā jomā piešķirts mazākais 
skaits projektu. 

Or. en

Pamatojums

Visi LIFE projekti ir jāatlasa, pamatojoties uz kvalitāti un to ieguldījumu ES pievienotajā 
vērtībā attiecībā uz LIFE konkrētajiem mērķiem, t. i., to demonstrēšanas/atkārtošanas 
potenciālu un ietekmi uz vidi/klimatu. Šos elementus nedrīkstētu apdraudēt, koncentrējot 
uzmanību uz valstu daļām. Solidaritāte nozīmē, ka ir jāsniedz spēcīgs atbalsts dalībvalstīm un 
reģioniem ar zemu atlases līmeni, lai palielinātu to pieteikumu kvalitāti. Tas nodrošinās 
ieguvumus visiem projektiem, kā arī ilgtermiņā nodrošinās taisnīgu sadalījumu bez 
piešķiršanas sistēmas, kas nevajadzīgi sarežģī piešķiršanas procedūru.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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 

Komisija integrēto projektu piešķiršanas 
procesā nodrošina ģeogrāfisko līdzsvaru 
atbilstoši solidaritātes un centienu 
dalīšanas principam. Saistībā ar šiem 
centieniem:
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piemērošanas kritērijiem katrā 
tematiskajā jomā, kas minēta 18. panta 
d) apakšpunktā. 

a) Komisija nodrošina, ka programmas 
plānošanas periodā ikviena dalībvalsts, ja 
ir atbilstība 1. punktā minētajiem 
nosacījumiem, saņem finansējumu par 
vismaz vienu integrēto projektu dabas 
jomā, vismaz vienu integrēto projektu 
klimata pārmaiņu jomā vai saistībā ar 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un 
vismaz vienu integrēto projektu vienā no 
pārējām 8.a pantā noteiktajām jomām;
b) Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 30. pantu 
attiecībā uz konkrētu, tematisku un 
Eiropas mēroga sadalījuma mērķu 
noteikšanu, ko piemēro integrētajiem 
projektiem programmas plānošanas 
periodā. Komisija ņem vērā šos tematiskos 
sadalījuma mērķus integrēto projektu 
piešķiršanas procesā saistībā ar 1. punkta 
a) apakšpunktā noteiktā atbilstības 
kritērija novērtēšanu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vēra to, ka integrētie projekti ir jauni un ka tiem vajadzīga īpaša plānošanas pieeja, ir 
svarīgi, lai visas dalībvalstis gūtu pieredzi ar šāda veida projektu programmas LIFE 
nākamajā plānošanas periodā. Tāpēc tiek ierosināts ikvienai dalībvalstij nodrošināt tiesības 
uz finansējumu vismaz trim integrētajiem projektiem ar nosacījumu, ka tie attiecas uz 
dažādām jomām.

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija nosaka atsevišķu, paātrinātu 
pieteikuma un atlases procedūru spēju 
veidošanas projektiem, kura ilgst ne ilgāk 
kā trīs mēnešus, sākot no pieteikuma 
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iesniegšanas brīža.

Or. en

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Komisija regulāri publicē ar LIFE 
finansēto projektu sarakstus, ietverot 
sasniegto mērķu un rezultātu īsu aprakstu 
un iztērēto līdzekļu kopsavilkumu. 
Publikāciju īsteno ar atbilstīgu 
plašsaziņas līdzekļu un tehnoloģiju 
starpniecību. Komisija arī veicina 
pabeigto vai notiekošo projektu saziņu ar 
to pašu jomu jaunajiem projektu 
finansējuma saņēmējiem, pieteikumu 
iesniedzējiem vai ieinteresētajām 
personām.

Or. en

Grozījums Nr. 49

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 50 % no 
attiecināmajām izmaksām. Izņēmuma 
gadījumos maksimālā 18. panta d) un 
f) punktā minēto projektu līdzfinansējuma 
likme ir 60 % no attiecināmajām 
izmaksām. Mazāk attīstītiem reģioniem 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. .../... [Kopīgo 
noteikumu regula] ir tiesības uz lielāku 
likmi līdz 75 % apmērā no attiecināmajām
izmaksām.
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Or. en

Pamatojums

The Commission proposes an increased co-financing rate to compensate for the proposed 
limitation of eligibility of VAT and permanent staff costs. This report reintroduces this 
eligibility for many cases. A significant increase in the co-financing rate would obviously only 
be possible at the expense of the total number of projects and the leverage effect of the LIFE 
instrument. However, given that the lack of matching funds has been identified as an 
important bottleneck for the limited uptake of LIFE funding in some Member States, less 
developed regions should be entitled to a higher co-funding rate.

Grozījums Nr. 50

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. PVN izmaksas 18. pantā minētajos 
projektos neuzskata par attiecināmām.

2. 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 pirmajai daļai.

Or. en

Pamatojums

Tā kā LIFE ir ļoti mazs instruments, PVN izmaksu finansēšana no LIFE budžeta būtu pēc 
iespējas jāsamazina. PVN atmaksa LIFE projektiem atgriežas dalībvalstu budžetos, kas 
būtiski samazina LIFE projektiem pieejamos līdzekļus. Ir pamatoti noteikt, ka ar nodokļiem 
neapliekamas personas (valstis, reģionālās un vietējās pārvaldes iestādes, kā arī citi publisko 
tiesību subjekti) nevar saņemt PVN izdevumu atmaksu ar LIFE. 
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Grozījums Nr. 51

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. Valsts 
ierēdņu, kas nav īpaši pieņemti konkrētā 
projekta īstenošanai, algu izmaksas 
neuzskata par attiecināmajām izmaksām, 
izņemot spēju veidošanas projektus.

Or. en

Pamatojums

LIFE ir neliels instruments, kam pēc iespējas tiešāk būtu jānodrošina Eiropas pievienotā 
vērtība. Tādēļ pēc iespējas būtu jāsamazina pastāvīgo darbinieku izmaksu finansēšana no 
LIFE budžeta. Viens no valsts pārvaldes pamatuzdevumiem ir tādu publisku jautājumu kā 
daba un vides pārvaldība. Tādēļ tikai tādu valsta ierēdņu, kas īpaši pieņemti LIFE projekta 
īstenošanai, izmaksām jābūt attiecināmām. Būtu jāturpina pašreizējie centieni vienkāršot 
personāla darba laika uzraudzību.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
22. pants – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) saziņu par visu būtiskāko Savienības
vides tiesību aktu īstenošanu un attiecīgā 
gadījumā transponēšanu;

Or. en



PR\901913LV.doc 39/46 PE489.483v01-00

LV

Grozījums Nr. 53

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. 

Or. en

Grozījums Nr. 54

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. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 30. pantu, lai 
attiecīgā gadījumā pārskatītu daudzgadu 
darba programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 55

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

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, 

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, 
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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. 

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 
programmu LIFE un jo īpaši izstrādājot 
daudzgadu darba programmas. Starpposma 
novērtējuma ziņojumā ietver vai tam 
pievieno rūpīgu novērtējumu par 
integrēto projektu pieprasījuma, 
plānošanas un īstenošanas apmēru un 
kvalitāti. Īpašu uzmanību pievērš projektu 
gūtajām vai prognozētajām sekmēm 
saistībā ar sviras efektu attiecībā uz citiem 
Savienības fondiem, īpaši ņemot vērā 
lielākas saskaņotības ieguvumus ar citiem 
Savienības finansēšanas instrumentiem, 
to, kādā mērā ieinteresētās personas ir 
iesaistījušās un kādā mērā iepriekšējie 
tradicionālie LIFE projekti ir ietverti 
integrētajos projektos vai kādā tos ir 
paredzēts ietvert. Šim novērtējumam 
pievieno atbilstīgus priekšlikumus 
attiecībā uz vispārējā finansējuma, kas 
pieejams 4. panta 2.b punktā minētajiem 
programmas LIFE integrētajiem 
projektiem, un 8.a panta 2. punktā 
minētās integrēto projektu darbības jomas 
pielāgošanu.

Or. en



PR\901913LV.doc 41/46 PE489.483v01-00

LV

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komiteju procedūra svītrots
1. Komisijai palīdz LIFE vides un klimata 
pasākumu programmas komiteja. 
Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē. 
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Or. en

Pamatojums

Pants par komiteju procedūru nebūtu vajadzīgs, ja tiktu pieņemts grozījums, ar ko 
pieņemamos īstenošanas aktus svītro vai aizstāj ar deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr. 57

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. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 
4. panta 2.b punktā, 8.a panta 2. punktā,
19. panta 3. punktā, 24. panta 1. punktā un 
24. panta 3. punktā minētos deleģētos 
aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku 
no [šīs regulas spēkā stāšanās datums].

Or. en
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Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

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. Šīs regulas Eiropas Parlaments vai 
Padome jebkurā brīdī var atsaukt 3. panta 
2. punktā, 4. panta 2.b punktā, 8.a panta 
2. punktā, 19. panta 3. punktā, 24. panta 
1. punktā un 24. panta 3. punktā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar
jau spēkā esošos deleģētos tiesību aktus. 

Or. en

Grozījums Nr. 59

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, 4. panta 
1. punktu 2.b punktu, 8.a panta 2. punktu,
19. panta 3. punktu, 24. panta 1. punktu 
vai 24. panta 3. punktu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas
Eiropas Parlamentam un Padomei ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo termiņu pagarina par diviem 
mēnešiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz pasākumiem, kas uzsākti līdz 
2013. gada 31. decembrim saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 614/2007, līdz to 
pabeigšanai attiecas minētā regula, un 
attiecībā uz tiem ievēro minētajā regulā 
paredzētos tehniskos noteikumus. 
29. panta 1. punktā minētā komiteja 
aizstāj Regulā (EK) Nr. 614/2007 
paredzēto komiteju, sākot ar šīs regulas 
spēkā stāšanās dienu.

1. Uz pasākumiem, kas sākti līdz 
2013. gada 31. decembrim saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 614/2007, līdz to 
pabeigšanai attiecas minētā regula, un 
attiecībā uz tiem ievēro minētajā regulā 
paredzētos tehniskos noteikumus. 

Or. en

PASKAIDROJUMS

Pēdējos 20 gadus programma LIFE ir patiešām sekmīgi risinājusi vides un klimata problēmas, 
ar ko saskaras Eiropas pilsoņi. Tas ir mazs, pārdomāts un efektīvs instruments, ko augstu 
vērtē vietējās, reģionālās un valsts pārvaldes iestādes, NVO, pētniecības iestādes un MVU. 
Arī no budžeta perspektīvas programmas LIFE izpilde ir bijusi ļoti apmierinoša. Izpildes 
rādītāji ir bijuši konsekventi un būtiski pārsnieguši vidējo līmeni.

Budžets un integrēšana

Ņemot vērā iepriekš sacīto, ir acīmredzams, ka LIFE daļa ES vispārējā budžetā, kura 
Komisijas priekšlikumā ir 0,3 %, ir nesamērīgi zema attiecībā pret problēmām un iespējām, ar 
ko saistīta pāreja uz ilgtspējīgu, zema oglekļa dioksīda emisijas, resursu ziņā efektīvu un 
bioloģiski daudzveidīgu sabiedrību. Parlamenta (EP) atbalstītie ieguldījumi pašreizējo sarunu 
kontekstā par lielākajiem ES fondiem saskaņā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
ietekmēs ES attīstību vismaz nākamo divu desmitgažu laikā. Tādēļ referente uzsver 
nepieciešamību nodrošināt, ka šie ieguldījumi ir pamatā EP atbalstītajām politikas nostādnēm 
un stratēģijām, piemēram, ES Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā, Ekonomikas 
ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni plānā vai ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā.

Savā rezolūcijā par ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju EP pauda vilšanos saistībā ar 
ierosināto piešķīrumu jaunajai programmai LIFE un uzskata, ka problēmām, ko risina 
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bioloģiskās daudzveidības un dabas saglabāšanas plāns, ir nepieciešams programmai LIFE 
piešķirtā finansējuma būtisks palielinājums. EP arī norādīja, ka tīkla Natura 2000 nodrošinātie 
ieguvumi vien tiek lēsti 200–300 miljardu eiro apmērā, tieši atbalstot aptuveni 4,5–
8 miljoniem darbavietu.

Atbilstīga LIFE budžeta un pamanāmas daļas nodrošināšana ES vispārējos izdevumos būtu 
spēcīgs vēstījums, ka ES pret vides un klimta jautājumiem izturas nopietni. Saskaņā ar EP 
vispārējo pieeju DFS sarunām referente šajā ziņojumā atturējās no precīzu priekšlikumu 
ierosināšanas attiecībā uz LIFE budžeta summām. Tomēr iepriekš izklāstītie argumenti 
nepārprotami pamato būtisku budžeta palielinājumu. Programma LIFE varētu segt vismaz 
10 % no tīkla Natura 2000 finansēšanas vajadzībām, nesamazinot nevienas citas jomas 
izdevumus. Pašreizējais budžets būtu jāpalielina par vismaz 5 %, kā pieprasīts Parlamenta 
rezolūcijā par DFS. To vajadzētu papildus palielināt par summu, kādu Komisija uzskata par 
vajadzīgu, lai segtu LIFE jaunos ierosinātos elementus, proti, klimata pārmaiņu 
apakšprogrammu un integrētos projektus.

Ģeogrāfiskais līdzsvars un tehniskā palīdzība

LIFE projektu atlases pamatā pirmām kārtām ir to kvalitāte un to ieguldījums Eiropas 
pievienotajā vērtībā, koncentrējot uzmanību uz to demonstrēšanas/pārneses potenciālu un 
ietekmi uz vidi/klimatu. LIFE iepriekšējo programmas plānošanas periodu pieredze ir 
atklājusi atšķirības starp to, kā dalībvalstis apgūst pieejamos LIFE līdzekļus. Dažas valstis vai 
reģioni ir atkārtoti spējuši sagatavot kvalitatīvus projektus, nodrošināt atbilstīgus līdzekļus un 
tādējādi ir saņēmuši lielāku vispārējo atbalstu ar programmas LIFE starpniecību. Tas bija 
vērojams pat saistībā ar valsts indikatīvo piešķīrumu sarežģīto sistēmu, ko ieviesa saskaņā ar 
LIFE+ (2007.–2013. gads).

Bez šaubām šīs ievērojamās nevienlīdzības projektu piešķiršanā ir jārisina ar jauno LIFE
regulu. Bet vai valsts piešķīrumi ir īstais instruments, lai nodrošinātu šādu sadalījumu? Vai 
Savienības fondam Eiropas solidaritātes vārdā vajadzētu apdraudēt projektu kvalitāti, 
atkārtošanas potenciālu, saglabāšanas vērtību un nepieciešamos ES mēroga rezultātus un 
ietekmi tikai, lai nodrošinātu, ka ikviena dalībvalsts saņem tās daļu? 

Referente uzskata, ka Eiropas solidaritātes un centienu nozīme ir citāda: dalībvalstis un 
reģioni ar zemiem projektu atlases rādītājiem ir jāatbalsta centienos panākt projektu augstāku 
kvalitāti. Tas būtu jāīsteno ar mērķtiecīgu semināru un apmācības starpniecību, taču tam 
jāietver arī konsultāciju pakalpojumi starp projektiem. Referente ierosina Komisijai sekmēt 
šādu informācijas apmaiņu starp sekmīgiem notiekošiem vai pabeigtiem projektiem un 
projektu pieteikumu iesniedzējiem. Turklāt valsts un reģionālo LIFE kontaktpunktu sniegtā 
aktīvā palīdzība ir noteikta kā svarīgākais faktors, lai pieteikumi būtu sekmīgi. Tādēļ referente 
ierosina paredzēt noteikta laika spēju veidošanas atbalstu LIFE kontaktpunktiem jomās vai 
reģionos, kur ir zemi projektu apguves rādītāji.

Ģeogrāfiskā līdzsvara jēdziens neattiecas tikai uz sadalījumu starp valstīm. Kopā ar 
solidaritātes principu tas nozīmē, ka reģioniem, ekosistēmām, nozarēm vai noteiktām 
struktūrām, kam piemīt unikāla Eiropas vērtība vai kas saskaras ar konkrētu slogu, projektu 
atlasē būtu jāpiešķir prioritāte. Tas varētu attiekties uz prioritāru sugu aizsardzību vai 
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aglomerācijām, kuras saskaras ar smagām piesārņojuma problēmām. LIFE nav vajadzīgs 
nekāds papildu mehānisms, lai to nodrošinātu. Šie apsvērumi būtu jāņem vērā visos atlases 
procesos, un tas jau tiek darīts. Tiem būtu jānodrošina papildu piešķiršanas punkti. Lai 
palielinātu skaidrību un nostiprinātu solidaritātes elementu, referente ierosina pievienot 
atbilstīgu papildinājumu LIFE regulā.

Turklāt, ņemot vēra to, ka integrētie projekti ir jauni un ka tiem vajadzīga īpaša plānošanas 
pieeja, kā paskaidrots iepriekš, referente uzskata, ka ir svarīgi, lai visas dalībvalstis gūtu 
pieredzi ar šāda veida projektu LIFE nākamajā programmas plānošanas periodā. Tāpēc 
referente ierosina ikvienai dalībvalstij nodrošināt tiesības uz finansējumu vismaz trim 
integrētajiem projektiem ar nosacījumu, ka tie attiecas uz dažādām jomām.

Līdzfinansējuma likme

Otrā svarīgākā nepilnība, kas samazina LIFE finansējuma apguvi vairākās dalībvalstīs, ir 
sarežģījumi saistībā ar atbilstīgu līdzekļu nodrošināšanu. Tādēļ referente ierosina ekonomiski 
mazāk attīstītiem reģioniem piešķirt tiesības uz līdzfinansējuma likmi 75 % apmērā. Referente 
uzskata, ka tas nodrošinātu papildu stimulu pieteikties uz LIFE finansējumu reģioniem, kam 
tas vajadzīgs visvairāk, un laika gaitā nodrošinātu, ka tie izmanto LIFE zinātību attiecībā uz 
ieguldījumiem vides un klimata jomā. 

Referente apšauba līdzfinansējuma likmes vispārēju palielinājumu, jo tas acīmredzami būtu 
iespējams tikai uz projektu kopējā skaita un tādējādi uz LIFE tīkla ES mēroga sadalījuma 
rēķina. Pašlaik tiek īstenoti daudzi ļoti kvalitatīvi projekti, kuru līdzfinansējuma likme ir 
50 %. Vispārējs līdzfinansējuma likmes palielinājums radītu risku, ka tiks zaudēts šis sviras 
efekts un projektu kritiskā masa, kas nodrošina lietderīgus rezultātus un pieredzi. 

Visbeidzot dalībvalstu centieni izveidot mehānismus, lai nodrošinātu atbilstīgus līdzekļus, 
kopā ar LIFE kontaktpunktu sistēmas nostiprināšanu ir apliecinājuši savu izšķirošo nozīmi, lai 
LIFE projekti būtu sekmīgi. Tāpēc Komisijai būtu jāmudina dalībvalstis apmainīties ar 
paraugpraksi attiecībā uz šīm struktūrām.

Atbilstība un vienkāršošana

Izmaksu attiecināmības un vienkāršošanas jautājums ir jāpalūko atsevišķi no līdzfinansējuma 
likmes un saistībā ar finanšu regulas pārskatīšanu.
Neraugoties uz ES fondu vadības struktūru atšķirībām, pamatnoteikumiem būtu jābūt 
vienādiem. Ir acīmredzams, ka būtu jāizplata paraugprakse attiecībā uz pieteikuma 
procedūrām, administrāciju un dotāciju uzraudzību, lai mazinātu slogu visām iesaistītajām 
personām.

Ja projektu finansējuma saņēmēji, izņemot ar nodokļiem neapliekamas personas1, nevar atgūt 
PVN izmaksas saskaņā ar savas valsts PVN režīmiem, šīm PVN izmaksām būtu jābūt 
attiecināmām saskaņā ar programmu LIFE. Tas nodrošinās taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi 
pret visiem finansējuma saņēmējiem. Tādēļ referente uzskata, ka ir nepieņemami, ka daļa no 

                                               
1 Kā noteikts Direktīvas 2006/112/EK 13. panta 1. punkta pirmajā daļā.
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nelielā LIFE budžeta atgriežas dalībvalstu budžetos. Būtu vismaz jāpanāk skaidrība attiecībā 
uz to, kā katra dalībvalsts risina PVN atgūšanu, un par ikgadējo PVN izmaksu summu, ko 
atgūst no LIFE projektiem.

Pastāvīgo darbinieku izmaksām parasti būtu jābūt attiecināmām saskaņā ar programmu LIFE, 
lai nodrošinātu zinātības nepārtrauktību. Tajā pašā laikā projektu dotāciju maksimālā daļa 
būtu jāietver konkrētos, ar projektu saistītos izdevumos, piemēram, saglabāšanas darbībās. 
Viens no valsts pārvaldes pamatuzdevumiem ir tādu publisku jautājumu kā daba un vides 
pārvaldība. Tāpēc referente uzskata, ka ir pamatoti ar ES budžeta starpniecību neatmaksāt 
valsts ierēdņu iesaistes izmaksas LIFE projektos. Tomēr izmaksām par papildus pieņemtiem 
darbiniekiem LIFE projektu darbībām joprojām būtu jābūt attiecināmām atmaksas 
saņemšanai.

Integrētie projekti

LIFE integrētie projekti ir konkrēts integrēšanas instruments. To mērķis ir kopā ar ES 
fondiem atbalstīt būtisku vides tiesību aktu īstenošanu, piemēram, atkritumu 
apsaimniekošanas vai upju baseinu apsaimniekošanas plānu jomā, klimata stratēģiju vai 
prioritāru darbību jomā saistībā Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanu, kuriem visiem ir 
būtisks potenciāls nodrošināt darbvietas un izaugsmi. Šādiem projektiem turklāt ir potenciāls 
būtiski veicināt līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Referente pauž spēcīgu atbalstu šim jaunajam projektu veidam, ko ierosinājusi Komisija. 
Taču ierosinātajā regulā pilnīgas skaidrības attiecībā uz šo jēdzienu. Tādēļ referente ir 
ieviesusi jaunu, atsevišķu pantu par integrētajiem projektiem, ietverot mehānismus, lai 
palīdzētu dalībvalstīm piemērot šo jauno pieeju praksē. Ņemot vērā ierobežoto pieredzi ar 
integrētajiem projektiem, tie būtu jāievieš pakāpeniski un rūpīgi jāizskata programmas LIFE
plānošanas perioda starpposma novērtējumā.

Integrētie projekti nodrošinās ieguvumus citiem fondiem, palielinot ar vidi saistīto izdevumu 
absorbcijas spēju un novirzot tos uz būtiskāko īstenošanas problēmu risināšanu. Tie var arī 
veicināt konstruktīvas un ilgstošas sadarbības izveidi starp dažādām administrācijas nozarēm, 
kas uzlabos ES izdevumu saskaņotību. Lai šos ieguvumus izmantotu praksē, agrīnā posmā ir 
jānosaka darbības, kuras varētu papildināt citus ES fondus. Referente ir ierosinājusi atbilstīgus 
Kopīgo noteikumu regulas grozījumus.


