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ĪSS PAMATOJUMS

Programma LIFE ir galvenais Kopienas vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un 
klimata pārmaiņu adaptācijas tiešā finansējuma instruments.

Komisijas priekšlikums par daudzgadu finanšu shēmu ievieš pret klimata pārmaiņām vērstu 
darbību kopumu, kuru rezultātā ir uzlabots šīs programmas kopējais budžets un kuru mērķi ir 
stratēģijas „ES 2020” centrālais elements. Ilgtspējīgai Eiropas Savienības izaugsmei ir svarīgi 
palielināt vides politikas nozīmi.

Atzinuma sagatavotājs pilnībā atbalsta šos Komisijas mērķus, kuri veicina kvalitatīvāku 
programmas LIFE un kohēzijas politikas līdzekļu sinerģiju, izmantojot arī izmēģinājuma 
projektus, nostiprinot daudzgadu programmas izstrādi vai ieviešot integrētos projektus. Tomēr 
atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, lai tik dažādos veidos pārvaldītu programmu apvienošana 
būtu efektīva, vēl jāveic vairāki precizējumi.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtu nelietderīgi no projekta finansējuma izslēgt PVN un 
personāla izmaksas. Šāda pasākuma ietekme uz projekta virzītāju tehniskās un administratīvās 
kapacitātes vienkāršošanu un nostiprināšanu beigās tomēr izrādās negatīva. Turklāt atzinuma 
sagatavotājam šķiet svarīgi pēc iespējas saglabāt noteiktus, kohēzijas politikas finanšu 
noteikumiem līdzīgus pamatprincipus.

Debatēs par ģeogrāfisko līdzsvaru projektu atlases procesā atzinuma sagatavotājs piekrīt 
lielākai līdzfinansējuma likmei par labu noteiktiem trūcīgiem reģioniem ar īpaši jutīgām 
ekosistēmām.

Kaut arī programmai LIFE jākompensē vietējo projektu dinamika, integrētie projekti var 
veicināt šīs programmas atpazīstamību un saskaņotību ar pārējiem Eiropas Savienības darbību 
aspektiem. Tas jāveic, stingri ievērojot ģeogrāfisko līdzsvaru, lai ieguvējas būtu visas 
dalībvalstis. Šis darbības veids varēs ievērojami nostiprināt programmas LIFE ietekmi. Tādēļ 
atzinuma sagatavotājs ierosina ieviest ievērojami lielāku šo projektu līdzfinansējumu un 
pieprasīt ņemt vērā programmu LIFE, izstrādājot vienoto stratēģisko satvaru.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka jānostiprina sateces baseina pieeja, un tādēļ ir iesniegusi 
grozījumus par, lai uzlabotu jūras vides pārvaldību un un veicinātu ciešāku koordināciju ar ES 
ārējās darbības aspektiem. Tādēļ atzinuma sagatavotājs vēlas, lai skaidri tiktu noteikts 
projektu virzītāju statuss aizjūras zemēs un teritorijās, ņemot vērā to ciešo partnerību ar ES un 
viņu piederību dalībvalstīm.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina atbildīgo vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Tā kā videi un klimatam kaitīgo 
ietekmi nereti izraisa Savienības tuvumā 
esošo valstu darbības, īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš tās ārējai robežai, aizjūras 
zemēm un teritorijām un tālākajiem 
reģioniem, lai nodrošinātu nepieciešamās 
stratēģiskās garantijas un novērstu 
kaitējumu videi; turklāt, tā kā Francijas 
tālākie reģioni nav iekļauti tīklā Natura 
2000, jo Direktīvās 92/43/EK un 
2009/147/EK nav ņemti vērā vai uzskaitīti 
to dzīvnieki, augi vai dzīvotnes; ņemot 
vērā 2008. gada jūlija Reinjonas 
paziņojumu un saskaņā ar Padomes 
2011. gada 10. decembra secinājumiem, 
kuros Komisija un dalībvalstis tiek 
mudinātas veicināt kopīgu pieeju dabas 
aizsardzībai Savienībā, tostarp dalībvalstu 
tālākajos reģionos un aizjūras zemēs un 
teritorijās, kā arī saskaņā ar Komisijas 
paziņojumu „Mūsu dzīvības garantija, 
mūsu dabas kapitāls — [ES] bioloģiskās 
daudzveidības stratēģija līdz 
2020. gadam”, kurā Komisija apņemas 
paplašināt un atbalstīt BEST (Bioloģiskā 
daudzveidība un ekosistēmas pakalpojumi 
Eiropas aizjūras teritorijās) iniciatīvu, ar 
šo regulu Vides apakšprogrammā 
bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu 
pakalpojumi LESD 349. pantā minētajos 
tālākajos reģionos būtu jāpadara par 
īpašu un aktuālu prioritātes jomu, 
tādējādi konsolidējot BEST sagatavošanas 
darbību, kas tika sākta 2011. gadā un 
darbojas ļoti veiksmīgi, un, kā norādīts 
Padomes Lēmuma 2001/822/EK 58. pantā 
par aizjūras teritorijām Eiropas Kopienā 
(„Lēmums par aizjūras asociāciju”)1, 
aizjūras zemes un teritorijas var gūt 
labumu no Kopienas programmām, 
ievērojot programmu noteikumus un 
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mērķus un kārtību, kas piemērojama tai 
dalībvalstij, ar kuru aizjūras zemes un 
teritorijas ir saistītas.
_________________
1 OV L 314, 30.11.2001., 1. lpp.

Grozījums Nr. 2

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 programma “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 
programmas LIFE integrēto projektu 
juridisko skaidrību un praktisko 
īstenošanu, Regulā (ES) Nr. .../... [KNR] 
būtu skaidri jāparedz sadarbība starp 
citiem Savienības fondiem un 
integrētajiem projektiem. Būtu jāievieš 
īpaši režīmi, lai nodrošinātu sadarbību 
agrīnā posmā un integrēto projektu 
priekšrocības tiktu ņemtas vērā 
partnerības līgumu un darbības vai lauku 
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attīstības programmu sagatavošanas 
laikā. 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.

Grozījums Nr. 3

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

(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. Lai sasniegtu šos mērķus, 
Savienībai, atzīstot, ka bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana tālākajos 
reģionos ir būtiski svarīga, būtu 
jāapstiprina brīvprātīgā sistēma BEST 
tajos tālākajos reģionos, kuri minēti 
LESD 349. pantā un kuriem nav 
piemērojami Savienības vides aizsardzības 
tiesību akti (Direktīvas 92/43/EK un 
2009/147/EK), izmantojot Savienības 
dabas aizsardzības politikā, jo īpaši tīklā 
Natura 2000, gūto pieredzi. Tāpēc Vides
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apakšprogrammai būtu jānosaka četras
prioritārās rīcības jomas: vides un resursu 
efektivitāte, bioloģiskā daudzveidība, vides 
pārvaldība un informācija un BEST 
attiecībā uz tālākajiem reģioniem. Būtu
jāparedz iespēja, ka no programmas LIFE 
finansētie projekti var veicināt konkrētu 
mērķu sasniegšanu vairāk nekā vienā no 
šīm prioritārajām jomām un tajos var 
piedalīties vairāk nekā viena dalībvalsts.

Grozījums Nr. 4

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 

(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 īstenošanu, kā arī uzturēt un 
atjaunot ekosistēmu un to pakalpojumus. 
Programmai LIFE būtu jāveicina šo mērķu 
sasniegšana. Tāpēc 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, 
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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.

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.
Programmas LIFE ieguldījums tīkla 
Natura 2000 ikgadējā finansēšanā būtu 
jāskata un jānosaka, ņemot vērā no citiem 
Savienības fondiem segtos bioloģiskās 
daudzveidības izdevumus. Eiropas 
Parlaments 2012. gada 20. aprīļa 
rezolūcijā „Mūsu dzīvības garantija, 
mūsu dabas kapitāls — ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģija līdz 
2020. gadam” aicināja Komisiju un 
dalībvalstis nodrošināt, ka, izmantojot 
Savienības un dalībvalstu finansējumu, 
gadā tiek piešķirti vismaz EUR 5800 
miljoni un ka atbilstošs finansējums ir 
pieejams no dažādiem Savienības fondiem 
(piemēram, KLP fondiem, Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, 
kohēzijas fondiem un pastiprinātās 
programmas LIFE+ fonda) ar labāku šo 
fondu koordināciju un saskaņotību, cita 
starpā, izmantojot integrēto projektu 
koncepciju, tādējādi uzlabojot 
pārredzamību attiecībā uz dažādiem 
reģioniem, kuriem piešķirts Savienības 
finansējums.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Lai optimāli izmantotu programmas 
LIFE resursus, būtu jāveicina sinerģija 
starp bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzības mērķiem un klimata 
pārmaiņu samazināšanas pasākumiem, 
sekmējot projektus, kuru mērķis ir 
saglabāt vietējas ekosistēmas.



AD\909161LV.doc 9/25 PE489.549v02-00

LV

Grozījums Nr. 6

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 būtu jāsniedz
ieguldījums Savienības klimata politikas un 
tiesību aktu izstrādē un īstenošanā, jo īpaši
atbalstot sinerģiju ar citiem vides 
mērķiem, piemēram, bioloģisko 
daudzveidību, siltumnīcefekta gāzu
monitoringa un ziņošanas, zemes 
izmantojuma, zemes izmantojuma maiņas 
un mežsaimniecības, dabisko oglekļa 
krātuvju saglabāšanas jomās, kā arī 
jomās, kas saistītas ar ekosistēmai 
nekaitīgu pieeju atjaunojamo enerģijas 
avotu attīstībai, atkritumu reģenerāciju 
un biogāzes ražošanu, energoefektivitāti, 
transportu un degvielu, ozona slāņa 
aizsardzību un fluoru saturošajām gāzēm.

Pamatojums

Atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde ir svarīga vietējo un reģionālo varas iestāžu 
atbildības sfēra. Jāveicina šīs nozares ilgtspējīga kontrole.

Grozījums Nr. 7

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 

(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 
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stratēģijām nodrošinot lielāku Savienības
noturību. Darbībām šajā jomā vajadzētu 
papildināt darbības, kas var saņemt 
finansējumu no civilās aizsardzības finanšu 
instrumenta.

stratēģijām nodrošinot lielāku vides
noturību. Darbībām šajā jomā vajadzētu 
papildināt darbības, kas var saņemt 
finansējumu no civilās aizsardzības finanšu 
instrumenta, un galvenokārt būt 
orientētām uz ekosistēmiski pamatotām 
pieejām, atbalstot izmaksu ziņā lietderīgus 
papildu ieguvumus no citu vides mērķu 
īstenošanas.

Grozījums Nr. 8

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 

(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 
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(Jūras stratēģijas pamatdirektīva). Šāda 
veida projektus varētu paredzēt citās vides 
jomās. Klimata pasākumu 
apakšprogrammā šiem projektiem jo īpaši 
būtu jābūt veltītiem klimata pārmaiņu 
mazināšanas un pielāgošanās stratēģijām 
un rīcības plāniem. Šāda veida projektiem 
vajadzētu atbalstīt tikai virkni konkrētu 
darbību un pasākumu, savukārt citas 
darbības, kuras papildina projektu, 
vajadzētu finansēt no citām Savienības 
finansējuma programmām, kā arī no valsts, 
reģionālajiem vai privātajiem līdzekļiem. 
LIFE programmas finansējumam ir
jāizmanto sinerģija un jāpanāk saskaņotība 
starp dažādiem Savienības finansējuma 
avotiem, nodrošinot stratēģisku 
koncentrēšanos uz vidi un klimatu.

(Jūras stratēģijas pamatdirektīva). Šāda 
veida projektus varētu paredzēt citās vides 
jomās. Klimata pasākumu 
apakšprogrammā šiem projektiem jo īpaši 
būtu jābūt veltītiem klimata pārmaiņu 
mazināšanas un pielāgošanās stratēģijām 
un rīcības plāniem. Šāda veida projektiem 
vajadzētu atbalstīt tikai virkni konkrētu 
darbību un pasākumu, savukārt citas 
darbības, kuras papildina projektu, 
vajadzētu finansēt no citām Savienības 
finansējuma programmām, kā arī no valsts, 
reģionālajiem vai privātajiem līdzekļiem. 
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 sniegs labumu 
citiem fondiem, paaugstinot to absorbcijas 
spēju attiecībā uz izdevumiem, kas saistīti 
ar vidi un klimatu. Tā kā integrēto 
projektu pieeja ir jauna un tās 
izmantošanā trūkst pieredzes, 
ieinteresētās puses, ja nepieciešams, būtu 
jāatbalsta, piedāvājot lielāku 
līdzfinansējuma likmi un tehnisko 
palīdzību sagatavošanas posmā. Turklāt 
pieteikšanās posmu atvieglo divpakāpju 
atlases procedūra. Pieredzes apmaiņa par 
visām veiksmīgi integrētajām pieejām 
būtu jāvienkāršo, iesaistot visus attiecīgos 
administratīvos sektorus un ieinteresētās 
puses. Pamatojoties uz pirmo plānošanas 
gadu pieredzi, būtu jāanalizē apstākļi, kas 
nosaka integrēto projektu vienmērīgu 
darbību un veiksmi. Pamatojoties uz šīs 
analīzes rezultātiem un atkarībā no 
pieejamā finansējuma, integrēto projektu 
darbības jomai varētu pievienot papildu 
jomas.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
21.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21b) Integrēto projektu panākumus 
nodrošina cieša nacionālo, reģionālo, 
vietējo varas iestāžu un atbildīgo 
nevalstisko organizāciju sadarbība 
programmas LIFE mērķu sasniegšanai. 
Tādēļ projektu izstrādes, īstenošanas, 
attīstības un uzraudzības procesā būtu 
jāievēro pārskatāmības un lēmumu 
atklātības principi.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) PVN kompensācija ir nozīmīgs 
līdzeklis, lai nodrošinātu, ka arī 
struktūras ar salīdzinoši ierobežotiem 
finanšu resursiem, piemēram, NVO un 
vietējās un reģionālās iestādes, var īstenot 
programmas LIFE projektus.

Grozījums Nr. 11

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 

(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 atbilstības 
kritērijiem projektu atlasei, ģeogrāfiska 
līdzsvara piemērošanas kritērijiem 
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“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 
Parlamentam un Padomei.

“integrētajiem projektiem” un konkrētām 
tematiskajām prioritātēm piemērojamiem 
izpildes rādītājiem. Ir īpaši svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
attiecīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem, 
kā arī vietējām un reģionālajām varas 
iestādēm. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Tomēr 
deleģētie akti būtu jāpieņem tikai 
atbilstošos gadījumos, nodrošinot Eiropas 
Parlamenta tiesības iebilst pret Komisijas 
pieņemtajiem pasākumiem.

Pamatojums

Vietējām pašvaldībām vairāk jāiesaistās komitoloģijas procesā. 

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) “pilotprojekti” ir projekti, kuros 
izmanto tehnoloģiju vai metodi, kas ne 
iepriekš, ne citur nav tikusi izmantota vai 
izmēģināta, un kas var nodrošināt 
iespējamus ieguvumus videi un klimatam 
salīdzinājumā ar pašreizējo paraugpraksi;

(a) “izmēģinājuma projekti” ir projekti, 
kuros izmanto tehnoloģiju vai metodi, kas 
ne iepriekš, ne citur nav tikusi izmantota 
vai izmēģināta, kuri var nodrošināt 
iespējamus ieguvumus videi un klimatam 
salīdzinājumā ar pašreizējo paraugpraksi 
un kurus turpmāk var izmantot līdzīgās 
situācijās plašākā mērogā;

Pamatojums

Izmēģinājuma projektu rezultātus varētu izmantot kā piemēru, ko ņemt vērā citām vietējām un 
reģionālām iestādēm vai pārrobežu sadarbības projektos.
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Grozījums Nr. 13

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 vai 
reģionālo iestāžu izstrādāti un ar kuriem 
veicina un, ja iespējams, koordinē un 
piesaista citus finansējuma avotus no 
Savienības, valstu un privātiem fondiem 
vides vai klimata mērķu sasniegšanai un 
būtisku īstenošanas jautājumu risināšanai 
saistībā ar iekšpolitikas un ārpolitikas 
jautājumiem;

Pamatojums

Ir būtiski turpināt koordinēšanas centienus visās ES darbības jomās, tostarp, ārējā aspektā, 
ļaujot turpmāk iesaistīt kaimiņvalstis, kuras saistītas ar reģionālo baseinu pārvaldības 
sadarbības politiku.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) “tehniskās palīdzības projekti” ir 
projekti, kuru mērķis ir atbalstīt d) punktā 
minēto integrēto projektu sagatavošanu;

(e) “tehniskās palīdzības projekti” ir 
projekti, kuru mērķis ir atbalstīt dalībvalstu 
un reģionālās varas iestādes d) punktā 
minēto integrēto projektu sagatavošanā;
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija un dalībvalstis atbilstoši 
saviem attiecīgajiem pienākumiem ar 
aktīvu un koncentrētu darbu nodrošina 
koordināciju starp programmu LIFE un 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrniecības un 
zivsaimniecības fondu, lai radītu sinerģiju 
un saskaņotu procedūras, jo īpaši 
18. panta d) punktā minēto integrēto 
projektu kontekstā, vietējo organizāciju 
virzītas attīstības un vietējo attīstības 
stratēģiju kontekstā, kas minētas Regulas 
(ES) Nr. ............. (Vispārējā regula) 28. 
un 29. pantā, 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. …. 
(Vispārējā regula) 10. pantā. Dalībvalstīm 
savos partnerības nolīgumos, kas minēti 
Regulas (ES) Nr. XXX/xxx (Vispārējā 
regula) 14. pantā, jāmin mehānismi, ar 
kuru palīdzību notiks koordinācija valsts 
un reģionālā līmenī starp programmu 
LIFE un pārējiem Regulā (ES) 
Nr. XXX/xxxx (Vispārējā regula) 
minētajiem fondiem.

Pamatojums

Laicīgi ņemot vērā integrētos projektus un citus fondus Vispārējās regulas 28. un 29. pantā 
piedāvātās integrētās pieejas ietvaros, varēs uzlabot sinerģiju starp programmas LIFE 
mērķiem reģionālo attīstības stratēģiju ietvaros.
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Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Projektu tehniskā palīdzība ietver 
finansiālu atbalstu, ko sniedz kā dotācijas, 
lai palīdzētu kandidātiem sagatavot 
integrētos projektus un jo īpaši 
nodrošināt, ka šie projekti atbilst 
programmas LIFE un 3. punktā minēto 
programmu tehniskajām un 
finansiālajām prasībām, kā arī termiņiem.

Pamatojums

Lai uzlabotu integrēto projektu īstenošanu visā Eiropas teritorijā, nepieciešams īpašs 
tehniskais atbalsts, jo īpaši reģionos, kuros administratīvās struktūras labi nepārzina šāda 
veida projektus. 

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
10. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalstīt integrētu pieeju izmantošanu, 
izstrādi, izmēģināšanu un demonstrēšanu 
attiecībā uz plānu un programmu 
īstenošanu atbilstoši Savienības politikai 

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

un tiesību aktiem vides jomā, galvenokārt 
ūdens, jūras vides, augsnes, atkritumu un 
gaisa jomā;

Pamatojums

Lielāku jūras zonu pieņemšana paredzēta, lai saskaņā ar integrētās jūrniecības politiku 
veicinātu plašāku stratēģiju. Turklāt daudzos reģionos ir ārkārtīgi svarīgi novērst augsnes 
piesārņojumu, kas, kā tiek uzskatīts, ir cieši saistīts ar ūdens aizsardzību un atkritumu 
rašanās novēršanu.

Grozījums Nr. 19

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.

Grozījums Nr. 20

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.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa – b punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalstīt komunikāciju, pārvaldību un 
informācijas izplatīšanu vides jomā un 
sekmēt zināšanu apmaiņu par sekmīgiem 
risinājumiem un praksi vides jomā, tostarp 
veidojot ieinteresēto pušu sadarbības 
platformas un organizējot mācības;

(b) atbalstīt komunikāciju, pārvaldību un 
informācijas izplatīšanu vides jomā un 
sekmēt zināšanu apmaiņu par sekmīgiem 
risinājumiem un praksi vides jomā, tostarp 
veidojot ieinteresēto pušu sadarbības 
platformas un organizējot mācības, kas 
paredzētas visām vecuma grupām, kā arī 
ekonomiskajām un sociālajām 
kategorijām;

Pamatojums

Pilsoņu iesaistīšana neatkarīgi no viņu zināšanu pakāpes vai vecuma ļaus uzlabot zināšanas 
par šo programmu un veicinās dalību tās iniciatīvās.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalstīt komunikāciju, pārvaldību un 
informācijas izplatīšanu vides jomā un 
sekmēt zināšanu apmaiņu par sekmīgiem 
risinājumiem un praksi vides jomā, tostarp 
veidojot ieinteresēto pušu sadarbības 
platformas un organizējot mācības;

(b) atbalstīt komunikāciju, pārvaldību un 
informācijas izplatīšanu vides jomā un 
sekmēt zināšanu apmaiņu par sekmīgiem 
risinājumiem un praksi vides jomā, tostarp 
veidojot ieinteresēto pušu reģionālās
sadarbības platformas un organizējot 
mācības;

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicināt Savienības klimata pārmaiņu 
mazināšanas politikas un tiesību aktu 
izstrādi un īstenošanu, tostarp iekļaušanu 
dažādās politikas jomās, jo īpaši 
izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot 
politikas vai pārvaldības pieejas, 

(a) veicināt Savienības klimata pārmaiņu 
mazināšanas politikas un tiesību aktu 
izstrādi un īstenošanu, tostarp iekļaušanu 
dažādās politikas jomās, jo īpaši atbalstot 
sinerģiju ar citiem vides mērķiem, 
piemēram, bioloģisko daudzveidību, un
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paraugpraksi un risinājumus klimata 
pārmaiņu mazināšanai;

izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot 
politikas vai pārvaldības pieejas, 
paraugpraksi un risinājumus klimata 
pārmaiņu mazināšanai;

Grozījums Nr. 24

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) uzlabot zināšanu bāzi, lai izstrādātu, 
izvērtētu, uzraudzītu, novērtētu un ieviestu 
efektīvas klimata pārmaiņu pielāgošanās 
darbības un pasākumus un lai uzlabotu 
spēju izmantot šādas zināšanas praksē;

(b) uzlabot zināšanu bāzi, lai izstrādātu, 
izvērtētu, uzraudzītu, novērtētu un ieviestu 
efektīvas ekosistēmiski pamatotas klimata 
pārmaiņu pielāgošanās darbības un 
pasākumus un lai uzlabotu spēju izmantot 
šādas zināšanas praksē;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – c punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atvieglot integrētu pieeju izstrādi un 
ieviešanu, piemēram, attiecībā uz klimata 
pārmaiņu pielāgošanās stratēģijām un 
rīcības plāniem vietējā, reģionālajā vai 
valsts līmenī;

(c) atvieglot ekosistēmiski pamatotu
integrētu pieeju izstrādi un ieviešanu, 
piemēram, attiecībā uz klimata pārmaiņu 
pielāgošanās stratēģijām un rīcības plāniem 
vietējā, reģionālajā vai valsts līmenī;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt novatorisku klimata pārmaiņu 
pielāgošanās tehnoloģiju, sistēmu, metožu 
un rīku izstrādi un demonstrēšanu, kas būtu 
piemēroti replicēšanai, nodošanai vai 
integrēšanai.

(d) veicināt novatorisku klimata pārmaiņu 
pielāgošanās tehnoloģiju, sistēmu, metožu 
un rīku izstrādi un demonstrēšanu, kas būtu 
piemēroti replicēšanai, nodošanai vai 
integrēšanai un orientēti uz ekosistēmiski 
pamatotām pieejām.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalstīt komunikāciju, pārvaldību un 
informācijas izplatīšanu klimata jomā un 
sekmēt zināšanu apmaiņu par sekmīgiem 
risinājumiem un praksi klimata jomā, 
tostarp veidojot ieinteresēto pušu 
sadarbības platformas un organizējot 
mācības;

(b) atbalstīt komunikāciju, pārvaldību un 
informācijas izplatīšanu klimata jomā un 
sekmēt zināšanu apmaiņu par sekmīgiem 
risinājumiem un praksi klimata jomā, 
tostarp veidojot ieinteresēto pušu 
sadarbības platformas un organizējot 
mācības, kas paredzētas visām vecuma 
grupām un ekonomiskajām un sociālajām 
kategorijām;

Pamatojums

Pilsoņu iesaistīšana neatkarīgi no viņu zināšanu pakāpes vai vecuma ļaus uzlabot zināšanas 
par šo programmu un veicinās dalību tās iniciatīvās.
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Grozījums Nr. 29

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Vismaz 78% programmas LIFE 
budžeta līdzekļu piešķir projektu finanšu 
instrumentiem un dotācijām.

Pamatojums

Programmas LIFE galvenais mērķis, proti, projekta finansējuma nodrošināšana, ir 
jākonsolidē ar minimālām norādēm uz darbībām, kas vērstas uz 18. pantā minētajām 
darbībām.

Grozījums Nr. 30

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 galvenokārt dabas, 
ūdens, jūras vides, augsnes, atkritumu, 
gaisa, klimata pārmaiņu mazināšanas un 
pielāgošanās jomā;

Pamatojums

Idem AM 13.

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) tie ir politiski neitrāli.
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Pamatojums

Nevajadzētu radīt iespaidu par politisku subsidēšanu ar LIFE līdzekļiem.

Grozījums Nr. 32

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

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 minētie 
integrētie projekti ir pieejami 
ieinteresētajām pusēm, tās attiecīgā 
gadījumā iesaista integrētajos projektos, 
un iespēju robežās veicina koordināciju ar 
citiem Savienības finansējuma avotiem un 
to piesaistīšanu.

Grozījums Nr. 33

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 % attiecināmo 
izmaksu. Izņēmuma kārtā:

– maksimālā 18. panta d) un f) punktā 
minēto projektu līdzfinansējuma likme ir 
75 % attiecināmo izmaksu;

– maksimālā 18. panta a), b), c), e), f), g), 
h) punktā minēto projektu 
līdzfinansējuma likme LESD 349. pantā 
noteiktajos tālākajos reģionos, kā arī salu, 
kalnainos, mazapdzīvotos ziemeļu 
reģionos, kas minēti LESD 174. pantā, ir 
60% un 18. panta d) punktā un 12. panta 
a) punktā minētajiem projektiem — 85%.
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Pamatojums

Saglabājot tiesības saņemt neatgūstamo PVN un personāla izdevumus, atgriešanās pie 
sākotnējās līdzfinansējuma likmes ļaus panākt finansiālo līdzsvaru un projektu daudzveidību. 
Piešķirot 25% palielinājumu integrētajiem projektiem, tiks atbalstīts priekšlikums, kas skaidri 
vērsts uz programmas LIFE ietekmes un integrētās būtības nostiprināšanu. Turpretim 
pastāvīgiem nelabvēlīgiem ģeofiziskiem apstākļiem pakļautajiem reģioniem jāsaņem lielāka 
līdzfinansējuma likme.

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. PVN 18. pantā minētajos projektos 
uzskata par attiecināmām izmaksām ar 
nosacījumu, ka to sedz gala saņēmējs 
atbilstoši Direktīvas 2006/112/EK 
13. pantam un ka tas nav atgūstams 
saskaņā ar valstī spēkā esošo kārtību 
attiecībā uz PVN. Visiem atbilstības 
pieteikumiem jāpievieno dalībvalstīs 
pilnvarotas revīzijas vai sertifikācijas 
iestādes izsniegti atbilstoši apliecinoši 
dokumenti.

Pamatojums

Komisijas lēmums svītrot PVN izmaksas no attiecināmām izmaksām lielai daļai potenciālo 
saņēmēju rada risku tikt izslēgtiem no programmas LIFE, un var izraisīt nevienlīdzīgu 
attieksmi dalībvalstīs saistībā ar to, ka ir dažādas PVN likmes un dažādas iespējas atgūt PVN.
Turklāt šādas izmaiņas mazāk mudinātu veikt darbību, par kuru ir maksājams PVN, 
piemēram, ideju apmaiņas un prezentācijas pasākumi (semināri, materiālu drukāšana u. c.).

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ar pastāvīgo personālu saistītie 
izdevumi var būt attiecināmās izmaksas 
tikai tad, ja tās ir saistītas ar projekta 
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īstenošanu. 

Pamatojums

EK regulas “skaidrojošajā memorandā” ierosina ierobežot vai svītrot no regulas tādu 
kritēriju kā izmaksas, kuras saistītas ar pastāvīgo personālu, kas netiek nolīgts tikai uz 
projekta izpildes laiku, lai tādējādi samazinātu pārraudzības un atskaišu sagatavošanas 
problēmas. Tas var negatīvi ietekmēt projektu izpildes kvalitāti un īstenošanas iespējas, 
sevišķi nelielās valsts iestādēs un nevalstiskajās iestādēs, kuru darbība ir atkarīga no 
pastāvīgā personāla stabilitātes un kompetences un kuru darbinieki regulāri piedalās 
vairākos projektos, veicot nepilnas slodzes darbu.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No LIFE programmas var finansēt 
publiskas un privātas struktūras.

No programmas LIFE var finansēt 
publiskas struktūras.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 37

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. Komisijai ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 30. pantu par
programmas LIFE daudzgadu darba
programmu pieņemšanu, un tā nodrošina, 
ka daudzgadu darba programmu izstrādē 
pienācīgi ir uzklausītas ieinteresētās 
puses.
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