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Grozījums Nr. 20
Kathleen Van Brempt

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 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 un arī lai 
nodrošinātu, ka nesamazinās neto finanšu 
ieguldījums šajā regulā noteikto mērķu 
sasniegšanai.

Or. nl
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Grozījums Nr. 21
Kathleen Van Brempt

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 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. Lai 
nodrošinātu integrēto projektu juridisko 
skaidrību un īstenošanas iespējamību, 
sadarbība starp citiem Savienības fondiem 
un integrētajiem projektiem ir skaidri 
jānosaka Eiropas Parlamenta un 
Padomes ../../.... Regulā (ES) Nr. .../.... [ar 
ko paredz kopīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas 
vienotais stratēģiskais satvars, un ar ko 
paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un 
atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006]1. Ir 
jāīsteno konkrēti pasākumi, lai izveidotu 
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sadarbību agrīnā posmā, lai, izstrādājot 
partnerības nolīgumus un darbības 
programmas, tiktu ņemtas vērā integrēto 
projektu priekšrocības. 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.

____________
1 COM(2011)0615

Or. en

Pamatojums

Integrated Projects are a very promising, concrete mainstreaming tool. To be feasible in 
practice, a solid cooperation between the administration of CSF funds and of LIFE projects is 
required at an early stage. The potential of increasing cost-efficiency and coherence of the 
EU budget and of improving the implementation of environmental and climate legislation via 
IPs, needs to be seized when elaborating partnership contracts and operational programmes. 
Based on the EP's repeated request of sustainability mainstreaming into all EU funds, 
cooperation with LIFE should be clearly laid down in the Common Provisions Regulation.

Grozījums Nr. 22
Kathleen Van Brempt

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 

(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 
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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, 
kas ir apzināti ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijā līdz 2020. gadam.

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, 
kas ir apzināti ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijā līdz 2020. gadam.
LIFE EUR 5,8 miljardu ieguldījums 
bioloģiskās daudzveidības finansēšanas
ikgadējās prasībās ir jāskata saistībā ar 
citos Savienības fondos bioloģiskajai 
daudzveidībai asignēto līdzekļu apmēru.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamais finansējums Natura 2000 ir vismaz EUR 5,8 miljardi gadā. Šis finansējums 
būs jānodrošina no valsts, privātajiem un ES līdzekļiem. Tāpēc LIFE finansējuma daļa — un 
attiecīgais LIFE budžeta palielinājums — ir jāskata saistībā ar bioloģiskajai daudzveidībai 
garantēto ES kohēzijas, reģionālās, lauksaimniecības un lauku attīstības fondu finansējumu. 
Būtisku bioloģiskās daudzveidības un LIFE finansējuma palielinājumu pieprasīja EP 
2012. gada 20. aprīļa rezolūcijā par ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2020. gadam.

Grozījums Nr. 23
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Klimata pārmaiņu mazināšanas 
prioritārajai jomai vajadzētu sniegt 
ieguldījumu Savienības klimata politikas 
un tiesību aktu izstrādei un īstenošanai, jo 
īpaši saistībā ar siltumnīcefekta gāzu 
monitoringu un ziņošanu, politiku, kas skar 
zemes izmantojumu, zemes izmantojuma 
maiņu un mežsaimniecību, emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmu, dalībvalstu 
centieniem samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, oglekļa uztveršanu un 
uzglabāšanu, atjaunojamajiem enerģijas 
avotiem, energoefektivitāti, transportu un 
degvielu, ozona slāņa aizsardzību un fluoru 
saturošajām gāzēm.

(16) Klimata pārmaiņu mazināšanas 
prioritārajai jomai vajadzētu sniegt 
ieguldījumu Savienības klimata politikas 
un tiesību aktu izstrādei un īstenošanai, jo 
īpaši saistībā ar siltumnīcefekta gāzu 
monitoringu un ziņošanu, politiku, kas skar 
zemes izmantojumu, zemes izmantojuma 
maiņu un mežsaimniecību, emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmu, dalībvalstu 
centieniem samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, atjaunojamajiem enerģijas 
avotiem, energoefektivitāti, transportu un 
degvielu, ozona slāņa aizsardzību un fluoru 
saturošajām gāzēm.

Or. fr

Pamatojums

Oglekļa uzglabāšanas tehnoloģija vēl aizvien ir eksperimentālā līmenī, un tas nav efektīvs 
risinājums.

Grozījums Nr. 24
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Klimata pārmaiņu mazināšanas 
prioritārajai jomai vajadzētu sniegt 
ieguldījumu Savienības klimata politikas 
un tiesību aktu izstrādei un īstenošanai, jo 
īpaši saistībā ar siltumnīcefekta gāzu 
monitoringu un ziņošanu, politiku, kas skar 
zemes izmantojumu, zemes izmantojuma 
maiņu un mežsaimniecību, emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmu, dalībvalstu 
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centieniem samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, oglekļa uztveršanu un 
uzglabāšanu, atjaunojamajiem enerģijas
avotiem, energoefektivitāti, transportu un 
degvielu, ozona slāņa aizsardzību un fluoru 
saturošajām gāzēm.

centieniem samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, oglekļa uztveršanu un 
uzglabāšanu, atjaunojamajiem enerģijas 
avotiem, energoefektivitāti un 
energotaupību, transportu un ilgtspējīgu, 
uzlabotu biodegvielu, ozona slāņa 
aizsardzību un fluoru saturošajām gāzēm.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Klimata pārmaiņu mazināšanas 
prioritārajai jomai vajadzētu sniegt 
ieguldījumu Savienības klimata politikas 
un tiesību aktu izstrādei un īstenošanai, jo 
īpaši saistībā ar siltumnīcefekta gāzu 
monitoringu un ziņošanu, politiku, kas skar 
zemes izmantojumu, zemes izmantojuma 
maiņu un mežsaimniecību, emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmu, dalībvalstu 
centieniem samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, oglekļa uztveršanu un 
uzglabāšanu, atjaunojamajiem enerģijas 
avotiem, energoefektivitāti, transportu un 
degvielu, ozona slāņa aizsardzību un fluoru 
saturošajām gāzēm.

(16) Klimata pārmaiņu mazināšanas 
prioritārajai jomai vajadzētu sniegt 
ieguldījumu Savienības klimata politikas 
un tiesību aktu izstrādei un īstenošanai, jo 
īpaši saistībā ar siltumnīcefekta gāzu 
monitoringu un ziņošanu, politiku, kas skar 
zemes izmantojumu, zemes izmantojuma 
maiņu un mežsaimniecību, emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēmu, dalībvalstu 
centieniem samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, klimata pasākumiem pilsētās, 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem, 
energoefektivitāti, transportu un degvielu, 
ozona slāņa aizsardzību un fluoru 
saturošajām gāzēm.

Or. nl

Grozījums Nr. 26
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
26. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(26) Nolūkā vienkāršot LIFE programmu 
un samazināt administratīvo slogu 
pretendentiem un saņēmējiem, ir plašāk 
jāizmanto vienotas likmes un vienreizēji 
kopsummas maksājumi, un finansējums ir 
jākoncentrē uz konkrētākām izmaksu 
kategorijām. Lai kompensētu 
neattiecināmās izmaksas un uzturētu 
efektīvu atbalsta līmeni LIFE programmā, 
līdzfinansējuma daļai kopumā ir jābūt 
50 %, bet īpašos gadījumos – 60 %.

Or. nl

Grozījums Nr. 27
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt virzību uz resursu izmantošanas 
ziņā efektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu zema oglekļa izmešu līmeņa 
ekonomiku, uz vides aizsardzību un vides 
kvalitātes uzlabošanu, un bioloģiskās 
daudzveidības izzušanas apturēšanu un 
daudzveidības atjaunošanu;

a) veicināt virzību uz resursu izmantošanas 
ziņā efektīvu un pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku, uz vides aizsardzību 
un vides kvalitātes uzlabošanu, un 
bioloģiskās daudzveidības izzušanas 
apturēšanu un daudzveidības atjaunošanu;

Or. fr

Pamatojums

Svītrotais termins ir lieks, jo „resursu izmantošanas ziņā efektīvā” ekonomikā oglekļa 
emisijas ir samazinātas līdz minimumam.

Grozījums Nr. 28
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) veicināt sabiedrības, pilsoniskās 
sabiedrības un uzņēmēju kopienas 
informētību un vadību attiecībā uz 
nepieciešamību samazināt klimata 
pārmaiņu cēloņus un ietekmi un attiecībā 
uz veidiem, kādā katrs no tiem var 
veicināt šī mērķa sasniegšanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 29
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 30
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. LIFE programmas īstenošanai 
paredzētais budžets ir EUR 
12 000 000 000.

Or. fr
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Pamatojums

Finansējums 2014.–2020. gada perioda budžetam ir jāpalielina līdz 1 % no Kopienas 
budžeta.

Grozījums Nr. 31
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
5. pants – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Lēmumā 2001/822/EK minētās 
aizjūras zemes un teritorijas;

Or. en

Pamatojums

LIFE programmai ir jābūt pieejamai aizjūras zemēm un teritorijām (AZT), ņemot vērā 
bioloģisko daudzveidību, kas šajās teritorijās bieži ir unikāla un bagāta.

Grozījums Nr. 32
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija un dalībvalstis atbilstoši 
saviem attiecīgajiem pienākumiem 
nodrošina koordināciju starp LIFE 
programmu un Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrniecības un zivsaimniecības 
fondu, lai radītu sinerģiju, jo īpaši 
18. panta d) apakšpunktā minēto integrēto 
projektu kontekstā, un, tostarp izveidojot 
prioritāras rīcības satvaru saskaņā ar 
Direktīvas 92/43/EEK 8. pantu, lai 
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Savienības līmenī koordinācija notiek 
atbilstoši vienotam stratēģiskajam 
satvaram, kas minēts Regulas (ES) 
Nr. ……. 10. pantā (VSS regula).

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

Or. fr

Pamatojums

LIFE programmai stratēģiskā veidā ir jādod ieguldījums Natura 2000 finansējumā. Ir svarīgi 
izstrādāt valsts un reģionālus prioritāras rīcības plānus atbilstoši Dzīvotņu direktīvai.

Grozījums Nr. 33
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izstrādāt, izmēģināt un demonstrēt vides 
izaicinājumu risināšanas politikas vai 
pārvaldības pieejas, paraugpraksi un 
risinājumus, kas ir piemēroti, lai tos 
replicētu, nodotu vai integrētu, tostarp 
attiecībā uz saikni starp vidi un veselību, 
un kas atbalsta ar resursu efektīvu 
izmantošanu saistītu politiku un tiesību 
aktus, tostarp Ceļvedi par resursu efektīvu 
izmantošanu Eiropā;

a) izstrādāt, izmēģināt un demonstrēt vides 
izaicinājumu risināšanas politikas vai 
pārvaldības pieejas, paraugpraksi un 
risinājumus, kas ir piemēroti, lai tos 
replicētu, nodotu vai integrētu pasaules 
energoresursu svārstīgo cenu un arvien 
vairāk nepietiekamo piegāžu apstākļos, 
tostarp attiecībā uz saikni starp vidi un 
veselību, un kas atbalsta ar resursu efektīvu 
izmantošanu saistītu politiku un tiesību 
aktus, tostarp Ceļvedi par resursu efektīvu 
izmantošanu Eiropā, un tādā veidā, kas 
ataino zemes dzīļu resursu izsīkumu;

Or. fr

Pamatojums

Ir jāizveido saikne starp vides un energoresursu jautājumiem. Ikvienā programmā, kas 
finansē vides politiku, ir jāietver shēmas attiecībā uz resursu izsīkšanu.
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Grozījums Nr. 34
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
13. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Projektos, kas ir klimata pasākumu 
apakšprogrammas daļa, ir jārīkojas, lai 
sasniegtu maksimālu sinerģiju ar citiem 
vides mērķiem, jo īpaši attiecībā uz 
vienlaicīgiem pasākumiem klimata un 
bioloģiskās daudzveidības jomā.

Or. nl

Grozījums Nr. 35
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro

Grozījums Nr. 36
Kathleen Van Brempt

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. nl

Grozījums Nr. 37
Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Maksimālā 18. pantā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 70 % attiecināmo 
izmaksu. Izņēmuma gadījumos maksimālā 
18. panta d) un f) punktā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 80 % attiecināmo 
izmaksu, kā arī 9. panta 1. punkta otrajā 
ievilkumā minētajā jomā projektu 
līdzfinansējuma likme ir 75 % attiecināmo 
izmaksu.

Or. lv

Grozījums Nr. 38
Kathleen Van Brempt

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 

1. Maksimālā 18. pantā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 50 % attiecināmo 
izmaksu. Izņēmuma gadījumos maksimālā 
18. panta d) un f) punktā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme ir 60 % attiecināmo 
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izmaksu. izmaksu.

Līdzfinansējuma daļu var palielināt līdz 
75 % mazāk attīstītiem reģioniem, kā 
noteikts kopējo noteikumu regulā.

Or. en

Pamatojums

LIFE ir mazs instruments, un tas var radīt tiešu pievienoto vērtību ES, tāpēc PVN un 
pastāvīgo darbinieku finansēšana no LIFE budžeta ir jāsamazina. Valsts iestāžu galvenais 
uzdevums ir pārvaldīt sabiedriskos labumus, piemēram, dabu un vidi — tādējādi ir 
attiecināmas tikai to papildu darbinieku izmaksas, kuri ir noalgoti tieši LIFE projektam. LIFE 
attiecināmībai ir jābūt saskaņotai ar citu fondu noteikumiem, lai nodrošinātu netraucētu 
sadarbību, īpaši integrētajos projektos.

Grozījums Nr. 39
Yves Cochet
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

PVN izmaksām ir jāpaliek attiecināmām izmaksām. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka liela 
daļa potenciālo finansējuma saņēmēju būs izslēgti.

Grozījums Nr. 40
Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. PVN izmaksas 18. pantā minētajos 2. PVN izmaksas 18. pantā minētajos 
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projektos neuzskata par attiecināmām. projektos neuzskata par attiecināmām,
izņemot gadījumus, kad tas nav atgūstams 
saskaņā ar valsts PVN tiesību aktiem un 
to maksā finansējuma saņēmējs, kas nav 
nodokļa nemaksātājs atbilstoši 
Direktīvas 2006/112/EK 13. panta 
1. punktam.

Or. en

Pamatojums

LIFE ir mazs instruments, un tas var radīt tiešu pievienoto vērtību ES, tāpēc PVN un
pastāvīgo darbinieku finansēšana no LIFE budžeta ir jāsamazina. Valsts iestāžu galvenais 
uzdevums ir pārvaldīt sabiedriskos labumus, piemēram, dabu un vidi — tādējādi ir 
attiecināmas tikai to papildu darbinieku izmaksas, kuri ir noalgoti tieši LIFE projektam. LIFE 
attiecināmībai ir jābūt saskaņotai ar citu fondu noteikumiem, lai nodrošinātu netraucētu 
sadarbību, īpaši integrētajos projektos.

Grozījums Nr. 41
Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Personāla izmaksas ir uzskatāmas par 
attiecināmām izmaksām 18. pantā 
minētajos projektos, ja tās attiecas uz tādu 
darbību izmaksām, ko finansējuma 
saņēmējs nebūtu veicis, ja attiecīgais 
projekts nebūtu ticis īstenots. Šis 
personāls ir īpaši jāapstiprina attiecīgajā 
projektā. Amatpersonu algu izmaksas nav 
uzskatāmas par attiecināmām.

Or. en

Pamatojums

LIFE ir mazs instruments, un tas var radīt tiešu pievienoto vērtību ES, tāpēc PVN un 
pastāvīgo darbinieku finansēšana no LIFE budžeta ir jāsamazina. Valsts iestāžu galvenais 
uzdevums ir pārvaldīt sabiedriskos labumus, piemēram, dabu un vidi — tādējādi ir 
attiecināmas tikai to papildu darbinieku izmaksas, kuri ir noalgoti tieši LIFE projektam. LIFE 
attiecināmībai ir jābūt saskaņotai ar citu fondu noteikumiem, lai nodrošinātu netraucētu 
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sadarbību, īpaši integrētajos projektos.

Grozījums Nr. 42
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija regulāri uzrauga LIFE 
programmas un tās apakšprogrammu 
īstenošanu un ziņo par to, tostarp par to, 
kāds izdevumu apjoms ir saistīts ar klimata 
jomu, un kāds – ar bioloģiskās 
daudzveidības jomu. Tāpat arī tā pārbauda 
LIFE programmas sinerģiju ar citām 
papildinošām Savienības programmām, un 
jo īpaši starp tās apakšprogrammām.

1. Komisija uzrauga LIFE programmas un 
tās apakšprogrammu īstenošanu un katru 
gadu ziņo Eiropas Parlamentam par to, 
tostarp par to, kāds izdevumu apjoms ir 
saistīts ar klimata jomu, un kāds – ar 
bioloģiskās daudzveidības jomu. Tāpat arī 
tā pārbauda LIFE programmas sinerģiju ar 
citām papildinošām Savienības 
programmām, un jo īpaši starp tās 
apakšprogrammām.

Or. ro

Grozījums Nr. 43
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
30.pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 19. panta 
3. punktā minētos deleģētos aktus uz 
septiņu gadu periodu no [šīs regulas spēkā 
stāšanās datums]. Komisija sagatavo 
ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu ne 
vēlāk kā deviņus mēnešus pirms septiņu 
gadu perioda beigām. Pilnvaru 
deleģējumu pagarina par tikpat ilgu 
periodu, ja vien Eiropas Parlaments vai 
Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu 
ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms katra 
perioda beigām.
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Or. ro


