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Grozījums Nr. 26
Petru Constantin Luhan

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Tā kā videi un klimatam kaitīgo 
ietekmi nereti izraisa ES tuvumā esošo 
valstu darbības, īpaša uzmanība jāpievērš 
tās ārējai robežai un tālākajiem 
reģioniem, lai nodrošinātu nepieciešamās 
stratēģiskās garantijas un novērstu 
kaitējumu videi;

Or. ro

Grozījums Nr. 27
Nikos Chrysogelos

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 

(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 
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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.

papildina integrētos projektus vai atbalsta 
LIFE programmā izstrādātu risinājumu, 
metožu un pieeju izmantošanu. Lai 
nodrošinātu LIFE programmas integrēto 
projektu tiesisko skaidrību un praktisko 
īstenošanu, Regulā (ES) Nr. .../... [KNR] 
skaidri ir jānosaka sadarbība starp citiem 
Savienības fondiem un integrētajiem 
projektiem. Ir jāievieš īpaši režīmi, lai 
nodrošinātu sadarbību agrīnā posmā un 
integrēto projektu priekšrocības tiktu 
ņemtas vērā partnerības līgumu un 
darbības vai lauku attīstības programmu 
sagatavošanas laikā. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Younous Omarjee

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 

(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 
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– “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.

– “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, jāapstiprina 
brīvprātīgā sistēma bioloģiskās 
daudzveidības un eksosistēmu 
pakalpojumu saglabāšanas un ilgtspējīgas
izmantošanas veicināšanai ES tālākajos 
reģionos un aizjūras zemēs un teritorijās 
(BEST) tajos tālākajos reģionos, kas 
minēti LESD 349. pantā un kuriem nav 
piemērojami ES vides aizsardzības tiesību 
akti (Direktīvas Nr. 92/43/EK un 
Nr. 2009/147/EK), izmantojot ES dabas 
aizsardzības politikā un jo īpaši Natura 
2000 tīklā iegūto pieredzi. Tāpēc vides 
apakšprogrammai ir jānosaka četras
prioritārās rīcības jomas: vides un resursu 
efektivitāte, bioloģiskā daudzveidība, vides 
pārvaldība, informācija un BEST attiecībā 
uz tālākajiem reģioniem. 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Nikos Chrysogelos

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 –

(13) Komisijas paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Mūsu dzīvības 
garantija, mūsu dabas kapitāls –
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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, 
kas ir apzināti ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijā līdz 2020. gadam.

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, 
kas ir apzināti ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijā līdz 2020. gadam.
LIFE programmas ieguldījums Natura 
2000 tīkla ikgadējā finansēšanā jāskata 
un jānosaka, ņemot vērā no citiem 
Savienības fondiem segtos bioloģiskās 
daudzveidības izdevumus. Eiropas
Parlaments savā 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 5800 EUR un ka 
atbilstošs finansējums ir pieejams dažādos 
Savienības fondos (piemēram, KLP 
fondos, Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondā, kohēzijas fondos 
un pastiprinātās LIFE+ programmas 
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fondā), labāku šo fondu koordināciju un 
saskaņotību, cita starpā, izmantojot 
integrēto projektu koncepciju, tādējādi 
uzlabojot pārredzamību attiecībā uz 
dažādiem reģioniem, kuriem piešķirts 
Savienības finansējums.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Savienības tālākajos reģionos 
sastopama plaša un unikāla sugu un 
ekosistēmu daudzveidība, kas bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas izpratnē ir 
īpaši nozīmīga Eiropā un pasaulē. 
Tālākajos reģionos un aizjūras zemēs un 
teritorijās ir radies vairāk dzīvnieku un 
augu sugu, nekā visā Eiropā. Turklāt tā 
kā Francijas tālākie reģioni nav iekļauti 
Natura 2000 tīklā, jo Direktīvās 
Nr. 92/43/EK un Nr. 2009/147/EK nav 
ņemti vērā vai uzskaitīti to dzīvnieki, augi 
vai dzīvotnes; ņemot vērā ziņojumu no 
konferences Reinjonas salā 2008. gada 
jūlijā; un saskaņā ar Padomes 2011. gada 
10. decembra secinājumiem, kuros pausts 
atbalsts Komisijai un dalībvalstīm kopējas 
pieejas veicināšanai dabas aizsardzībai 
Savienībā, tostarp dalībvalstu tālākajos 
reģionos un aizjūras zemēs un teritorijās, 
kā arī Komisijas paziņojumam „Mūsu 
dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls –
bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 
2020. gadam”, kurā Komisija apņemas 
paplašināt un atbalstīt BEST iniciatīvu, ar 
šo regulu vides apakšprogrammas 
ietvaros bioloģiskā daudzveidība un 
ekosistēmu pakalpojumi LESD 349. pantā 
minētajos tālākajos reģionos ir jāpadara 
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par īpašu un aktuālu prioritātes jomu, 
tādējādi konsolidējot BEST sagatavošanas 
darbību, kas tika uzsākta 2011. gadā un 
darbojas ļoti veiksmīgi.

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Nikos Chrysogelos

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 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, energoefektivitāti, 
transportu un degvielu, ozona slāņa 
aizsardzību un fluoru saturošajām gāzēm.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Nikos Chrysogelos

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Eiropā un pasaulē jau var redzēt 
pirmās klimata pārmaiņu sekas, piemēram, 

(17) Eiropā un pasaulē jau var redzēt 
pirmās klimata pārmaiņu sekas, piemēram, 
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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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 33
Nikos Chrysogelos

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 

(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 
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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 
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.

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 
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.
Integrētie projekti sniegs labumu citiem 
fondiem, paaugstinot to absorbcijas spēju 
attiecībā uz ar vidi un klimatu saistītiem 
izdevumiem. Tā kā integrēto projektu 
pieeja ir jauna un tās izmantošanā trūkst 
pieredzes, ieinteresētās puses, ja 
nepieciešams, ir jāatbalsta, piedāvājot 
paaugstinātu līdzfinansējuma likmi un 
tehnisko palīdzību sagatavošanas posmā. 
Turklāt pieteikšanās posmu atvieglo 
divpakāpju atlases procedūra. Pieredzes 
apmaiņa par visām veiksmīgi 
integrētajām pieejām ir jāvienkāršo, 
iesaistot visus attiecīgos administratīvos 
sektorus un ieinteresētās puses. 
Pamatojoties uz pirmo plānošanas gadu 
pieredzi, ir jāanalizē apstākļi, kas nosaka 
integrēto projektu vienmērīgu darbību un 
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veiksmi. Pamatojoties uz šīs analīzes 
rezultātiem un atkarībā no pieejamā 
finansējuma, integrēto projektu darbības 
jomai var pievienot papildu jomas.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. lt

Grozījums Nr. 35
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

(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 
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apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, jānodrošina vienlaicīga, 
savlaicīga un atbilstoša attiecīgo 
dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, jānodrošina vienlaicīga, 
savlaicīga un atbilstoša attiecīgo 
dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Tomēr deleģētie 
akti jāpieņem tikai atbilstošos gadījumos, 
nodrošinot Eiropas Parlamenta tiesības 
iebilst pret Komisijas pieņemtajiem 
pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Vasilica Viorica Dăncilă

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) “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,
un kurus turpmāk var izmantot līdzīgās 
situācijās plašākā mērogā;

Or. ro

Pamatojums

Pilotprojektu rezultātus varētu izmantot kā piemēru, ko ņemt vērā citām vietējām un 
reģionālām iestādēm vai pārrobežu sadarbības projektos.

Grozījums Nr. 37
Nikos Chrysogelos

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – d punkts
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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 
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. To mērķis ir 
vides un klimata politiku integrēšana citās 
politikās, jo īpaši, veicinot saskaņotu citu 
Savienības, valstu un privāto fondu 
līdzekļu izmantošanu vides vai klimata 
mērķiem un lielākajiem īstenošanas 
izaicinājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešo valstu dalība LIFE programmā Trešo valstu un aizjūras zemju un 
teritoriju dalība LIFE programmā

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

LIFE programmā var piedalīties šādas 
valstis:

LIFE programmā var piedalīties šādas 
valstis un teritorijas:
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Or. fr

Grozījums Nr. 40
Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – -a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) aizjūras zemes un teritorijas, kas 
minētas Padomes 2001. gada 
27. novembra Lēmumā Nr. 2001/822/EK 
par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju 
ar Eiropas Kopienu, kas grozīts ar 
Padomes 2007. gada 19. marta Lēmumu 
Nr. 2007/249/EK;
(M. Ponga vēlas šo grozījumu iekļaut kā 
jaunu punktu).

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs valstis piedalās saskaņā ar 
nosacījumiem, kuri noteikti attiecīgajos 
divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos, ar 
ko nosaka vispārīgus principus šo valstu 
līdzdalībai Savienības programmās.

Šīs valstis piedalās saskaņā ar 
nosacījumiem, kuri noteikti Lēmumā 
Nr. 2001/822/EK un attiecīgajos 
divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos, ar 
ko nosaka vispārīgus principus šo valstu 
līdzdalībai Savienības programmās.

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Nikos Chrysogelos
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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, veicot 
aktīvas un saskaņotas darbības, 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
un saskaņotu procedūras, jo īpaši 
18. panta d) apakšpunktā minēto integrēto 
projektu kontekstā, kā arī izveidojot 
Direktīvas Nr. 92/43/EEK 8. pantā 
minētos prioritārās rīcības plānus, 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).

Or. en

Grozījums Nr. 43
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vides apakšprogrammā ir trīs prioritārās 
jomas:

1. Vides apakšprogrammā ir četras
prioritārās jomas:

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Younous Omarjee
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Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas 
pakalpojumi Savienības tālākajos 
reģionos

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt izpratnes uzlabošanu par vides 
jautājumiem, tostarp vairojot sabiedrības 
un ieinteresēto pušu atbalstu Savienības 
politikas veidošanai vides jomā, un 
veicināt izglītošanu par ilgtspējīgu 
attīstību;

a) uzsākt izpratnes uzlabošanas un 
informētības veicināšanas kampaņu par 
vides jautājumiem, tostarp vairojot 
sabiedrības un ieinteresēto pušu atbalstu 
Savienības politikas veidošanai vides jomā, 
un veicināt izglītošanu par ilgtspējīgu 
attīstību;

Or. ro

Pamatojums

Informācija sabiedrībai paaugstinās informētību par programmu un nodrošinās tās 
saskaņotību ar citām ES darbībām.

Grozījums Nr. 46
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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;

Or. ro

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 47
Petru Constantin Luhan

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;

Or. ro

Grozījums Nr. 48
Markus Pieper

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

c) popularizēt un veicināt Savienības vides 
tiesību aktu efektīvāku ievērošanu un 
izpildi, tostarp sekmējot paraugprakses un 
politikas pieeju izstrādi un izplatīšanu;

c) popularizēt un veicināt Savienības vides 
tiesību aktu efektīvāku ievērošanu un 
izpildi, tostarp sekmējot paraugprakses 
pieeju izstrādi un izplatīšanu;

Or. de

Pamatojums

Nevajadzētu radīt iespaidu par politisku subsidēšanu ar LIFE fondu līdzekļiem.

Grozījums Nr. 49
Markus Pieper

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicināt labāku vides pārvaldību, 
paplašinot ieinteresēto pušu, tostarp NVO, 
iesaistīšanos politikas apspriešanā un 
īstenošanā.

d) veicināt labāku vides pārvaldību.

Or. de

Pamatojums

Vides jomā NVO parasti ir labas spējas piesaistīt resursus. LIFE fondi ir ļoti ierobežoti. 
Tāpēc LIFE fondi būtu jāiegulda administrācijas, tostarp struktūrfondu, uzlabošanā, lai 
nodrošinātu vides projektu efektīvu īstenošanu in situ (vairumā gadījumu projektus neizdodas 
īstenot to vājās administrācijas dēļ).

Grozījums Nr. 50
Younous Omarjee

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Īpaši mērķi bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu pakalpojumu jomā Savienības 

tālākajos reģionos
Vides apakšprogrammas bioloģiskās 
daudzveidības un ekosistēmu 
pakalpojumu prioritārajā jomā Savienības 
tālākajos reģionos īpašie mērķi ir jo īpaši 
šādi:
a) veicināt un atbalstīt aizsargājamo 
zemes un jūras teritoriju pareizas 
pārvaldības izveidi Savienības tālākajos 
reģionos, vienlaikus ņemot vērā esošās 
aizsargājamās teritorijas;
b) ilgtspējīgi pārvaldīt zemes un jūras 
resursus, tādējādi veicinot ārpus 
aizsargājamajām teritorijām esošo 
nozīmīgu dzīvotņu, sugu un ekosistēmas 
funkciju aizsardzību;
c) uzlabot bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmas pakalpojumu saglabāšanu un 
ilgtspējīgu izmantošanu ES tālākajos 
reģionos:
i) cenšoties samazināt kopējo klimata 
pārmaiņu ietekmi uz ekosistēmām, 
gādājot par to, lai tās paliktu stabilas un 
noturīgas, kā arī veicinot ekoloģisku 
infrastruktūru un ekosistēmā balstītas 
pieejas klimata pārmaiņu mazināšanā un 
šīm pārmaiņām pielāgojoties, kas daudzos 
gadījumos sniedz dažādas priekšrocības;
ii) apvienojot spējas vietējā un reģionālā 
līmenī, tostarp kaimiņvalstīs, un veicinot 
informācijas un labas prakses apmaiņu 
starp visām aktīvi iesaistītajām pusēm, 
tostarp vietējām administratīvajām 
iestādēm, zemes īpašniekiem, privāto 
sektoru, pētniekiem, pilsonisko sabiedrību 
u.c.;
iii) stiprinot esošās dabas aizsardzības 
programmas un veltot lielākas pūles gan 
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aizsargājamās teritorijās, gan ārpus tām;
iv) paplašinot zināšanu bāzi un novēršot 
trūkumus zināšanās, jo īpaši izmantojot 
ekosistēmas funkciju un pakalpojumu 
vērtības noteikšanu;
d) atbalstīt un atvieglot pārrobežu izpēti 
un pētīt jautājumus par invazīvām 
svešzemju sugām, klimata pārmaiņu 
ietekmi un attiecīgo starptautisko 
nolīgumu, jo īpaši Konvencijas par 
starptautisko tirdzniecību ar 
apdraudētajām sugām un trīs Rio 
konvenciju (ANO Konvencija par 
bioloģisko daudzveidību, ANO Vispārējo 
konvenciju par klimata pārmaiņām un 
ANO Konvencija par cīņu pret 
pārtuksnešošanos) īstenošanu;
e) pabeigt mehānismu izstrādi resursu 
palielināšanai, tostarp maksājumiem par 
ekosistēmu pakalpojumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Nikos Chrysogelos

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, 
paraugpraksi un risinājumus klimata 
pārmaiņu mazināšanai;

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

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Nikos Chrysogelos

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 
ekosistēmā balstītas politikas vai 
pārvaldības pieejas, paraugpraksi un 
risinājumus attiecībā uz pielāgošanos 
klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Nikos Chrysogelos

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 ekosistēmā balstītas klimata 
pārmaiņu pielāgošanās darbības un 
pasākumus un lai uzlabotu spēju izmantot 
šādas zināšanas praksē;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Nikos Chrysogelos
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Regulas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – c punkts

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 ekosistēmā balstītu integrētu 
pieeju izstrādi un ieviešanu, piemēram, 
attiecībā uz klimata pārmaiņu pielāgošanās 
stratēģijām un rīcības plāniem vietējā, 
reģionālajā vai valsts līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Nikos Chrysogelos

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 ekosistēmā 
balstītām pieejām.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt izpratnes uzlabošanu par 
klimata jautājumiem, tostarp vairojot 
sabiedrības un ieinteresēto pušu atbalstu 
Savienības politikas veidošanai klimata 
jomā, un veicināt izglītošanu par 
ilgtspējīgu attīstību;

a) uzsākt informētības un izpratnes 
uzlabošanas kampaņu par klimata 
jautājumiem, tostarp vairojot sabiedrības 
un ieinteresēto pušu atbalstu Savienības 
politikas veidošanai klimata jomā, un 
veicināt izglītošanu par ilgtspējīgu 
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attīstību;

Or. ro

Pamatojums

Informācija sabiedrībai paaugstinās informētību par programmu un nodrošinās tās 
saskaņotību ar citām ES darbībām.

Grozījums Nr. 57
Markus Pieper

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt izpratnes uzlabošanu par 
klimata jautājumiem, tostarp vairojot 
sabiedrības un ieinteresēto pušu atbalstu 
Savienības politikas veidošanai klimata 
jomā, un veicināt izglītošanu par 
ilgtspējīgu attīstību;

a) veicināt kritisku izpratnes uzlabošanu 
par klimata jautājumiem, tostarp vairojot 
sabiedrības un ieinteresēto pušu atbalstu
Savienības politikas veidošanā klimata 
jomā, un veicināt izglītošanu par 
ilgtspējīgu attīstību;

Or. de

Grozījums Nr. 58
Vasilica Viorica Dăncilă

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;
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Or. ro

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 59
Markus Pieper

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) popularizēt un veicināt Savienības 
klimata tiesību aktu efektīvāku ievērošanu 
un izpildi, tostarp sekmējot paraugprakses 
un politikas pieeju izstrādi un izplatīšanu;

c) popularizēt un veicināt Savienības 
klimata tiesību aktu efektīvāku ievērošanu 
un izpildi, tostarp sekmējot paraugprakses 
izstrādi un izplatīšanu;

Or. de

Pamatojums

Nevajadzētu radīt iespaidu par politisku subsidēšanu ar LIFE fondu līdzekļiem.

Grozījums Nr. 60
Markus Pieper

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicināt labāku klimata pārvaldību, 
paplašinot ieinteresēto pušu, tostarp NVO, 
iesaistīšanos politikas apspriešanā un 
īstenošanā.

d) veicināt labāku klimata pārvaldību.

Or. de
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Pamatojums

Vides jomā NVO parasti ir labas spējas piesaistīt resursus. LIFE fondi ir ļoti ierobežoti. 
Tāpēc LIFE fondi būtu jāiegulda administrācijas, tostarp struktūrfondu, uzlabošanā, lai 
nodrošinātu vides projektu efektīvu īstenošanu in situ (vairumā gadījumu projektus neizdodas 
īstenot to vājās administrācijas dēļ).

Grozījums Nr. 61
Markus Pieper

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) tie ir politiski neitrāli.

Or. de

Pamatojums

Nevajadzētu radīt iespaidu par politisku subsidēšanu ar LIFE fondu līdzekļiem.

Grozījums Nr. 62
Nikos Chrysogelos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

18. panta d) punktā minētie integrētie 
projekti visos posmos iesaista ieinteresētās 
puses un ir tiem pieejami, un, ja 
iespējams, veicina koordināciju ar citiem 
Savienības finansējuma avotiem un to 
piesaistīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Nikos Chrysogelos
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Regulas priekšlikums
19. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija nodrošina, ka ikgadējos 
pabalstus par projektiem, kas veikti 
dalībvalstīs un minēti 18. panta a), b), c) 
un g) punktos („apvērstie projekti”), 
nesamazina, bet pakāpeniski paaugstina 
salīdzinājumā ar atbilstošo līmeni 
2013. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Younous Omarjee

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. 12. panta a) punktā minētajiem 
projektiem maksimālā līdzfinansējuma 
likme ir 95%.

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Petru Constantin Luhan

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PVN izmaksas 18. pantā minētajos 
projektos neuzskata par attiecināmām.

PVN izmaksas 18. pantā minētajos 
projektos uzskata par attiecināmām ar 
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nosacījumu, ka tās nav atgūstamas un 
tām ir saistoši Savienības tiesību akti 
attiecībā uz PVN.

Or. ro

Grozījums Nr. 66
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PVN izmaksas 18. pantā minētajos 
projektos neuzskata par attiecināmām.

PVN izmaksas 18. pantā minētajos 
projektos uzskata par attiecināmām.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Markus Pieper

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) informāciju un komunikāciju, tostarp 
izpratnes uzlabošanas kampaņas. No 
finanšu līdzekļiem, kas saskaņā ar šo 
regulu piešķirti komunikācijai, sedz arī 
korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm;

svītrots

Or. de

Pamatojums

LIFE fondi būtu jāiegulda administrācijas, tostarp struktūrfondu, uzlabošanā, lai nodrošinātu 
vides projektu efektīvu īstenošanu in situ (vairumā gadījumu projektus neizdodas īstenot to 
vājās administrācijas dēļ).
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Grozījums Nr. 68
Markus Pieper

Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No LIFE programmas var finansēt 
publiskas un privātas struktūras.

No LIFE programmas var finansēt 
publiskas struktūras.

Or. de

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 69
Nikos Chrysogelos

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 pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 30. pantu par
LIFE programmas daudzgadu darba 
programmu pieņemšanu, un Komisija 
nodrošina, ka daudzgadu darba 
programmu izstrādē pienācīgi tiek 
uzklausītas ieinteresētās puses.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Nikos Chrysogelos

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līdzekļu sadalījumu katrai prioritārajai b) līdzekļu sadalījumu katrai prioritārajai 
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jomai un starp dažādiem finansējuma 
veidiem katrā apakšprogrammā;

jomai un starp dažādiem finansējuma 
veidiem katrā apakšprogrammā, vienlaikus 
pakāpeniski palielinot 18. panta a), b), c) 
un g) punktos minētajiem projektiem 
ikgadēji pieejamos līdzekļus;

Or. en

Pamatojums

„Apvērstajiem” projektiem pieejamie līdzekļi ir jāpalielina.

Grozījums Nr. 71
Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) līdzekļu sadalījumu katrai prioritārajai 
jomai un starp dažādiem finansējuma 
veidiem katrā apakšprogrammā;

b) līdzekļu sadalījumu katrai prioritārajai 
jomai un starp dažādiem finansējuma 
veidiem, katrā apakšprogrammā paredzot 
īpašu „aizjūras” sadaļu tālākajiem 
reģioniem un aizjūras zemēm un 
teritorijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atlases un dotāciju piešķiršanas 
kritērijus;

e) atlases un dotāciju piešķiršanas 
kritērijus, īpašu uzmanību pievēršot 
tālākajiem reģioniem un aizjūras zemēm 
un teritorijām, lai nodrošinātu to pilnīgu 
dalību;

Or. fr
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