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ĪSS PAMATOJUMS

LIFE programma ir Kopienas galvenais 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 
"ES 2020" stratēģijas centrālais elements. Ilgtspējīgai Eiropas Savienības izaugsmei ir svarīgi 
palielināt vides politikas nozīmi. 

Jūsu referents pilnībā atbalsta šos Komisijas mērķus, kuri veicina kvalitatīvākas LIFE 
programmas un kohēzijas politikas līdzekļu sinerģijas, izmantojot arī izmēģinājuma projektus, 
nostiprinot daudzgadu  programmas izstrādi vai ieviešot integrētos projektus. Tomēr jūsu 
referents uzskata, ka, lai tik dažādos veidos pārvaldītu programmu apvienošana būtu efektīva, 
vēl jāsniedz vairāki skaidrojumi. 

Jūsu referents 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 
referentam šķiet svarīgi pēc iespējas saglabāt noteiktus, kohēzijas politikas finanšu 
noteikumiem līdzīgus pamatprincipus. 

Debatēs par ģeogrāfisko līdzsvaru projektu atlases procesā jūsu referents piekrīt palielinātai 
līdzfinansējuma likmei par labu noteiktiem trūcīgiem reģioniem ar īpaši jutīgām 
ekosistēmām. 

Kaut arī LIFE programmai 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 LIFE programmas ietekmi. Tādēļ 
jūsu referents ierosina ieviest ievērojami lielāku šo projektu līdzfinansējumu un pieprasīt 
ņemt vērā LIFE programmu, izstrādājot Kopienas stratēģijas plānu.  

Jūsu referents uzskata, ka jānostiprina sateces baseina pieeja, grozījumi attiecībā uz plašākas 
jūras vides pieņemšanu un jāiesniedz salīdzinājums ar Eiropas Savienības ārējo darbību 
aspektiem šajā jomā. Tādēļ viņš vēlas, lai skaidri tiktu noteikts PTOM projektu virzītāju 
statuss attiecībā uz ciešāku sadarbību 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 1

Priekšlikums attiecībā uz regulu
Apsvērums 7 a (jauns)

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

(7a) Ņemot vērā 2008.gada jūlija 
"Ziņojumu par sanāksmi" un saskaņā ar 
2011. gada 10. decembra Padomes 
secinājumiem, kas mudina Komisiju un 
dalībvalstis turpināt veicināt kopēju dabas 
aizsardzības pieeju visā ES teritorijā, 
tostarp dalībvalstu attālākajos reģionos 
un valstu un aizjūras teritorijās, kā arī 
Eiropas Komisijas paziņojumu "Mūsu 
dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls –
bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 
2020. gadam", kurā Komisija ir 
apņēmusies paplašināt un veicināt  BEST 
(Bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas 
pakalpojumi Eiropas aizjūras teritorijās) 
iniciatīvu un, kā norādīts Padomes 2001. 
gada 27. novembra 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 mērķus un procedūras, 
kas piemērojamas tai dalībvalstij, ar kuru 
aizjūras zemes un teritorijas ir saistītas.
_________________
1 OV L 314, 30.11.2001., 1. lpp.

Or. fr

Grozījums 2

Priekšlikums attiecībā uz regulu
Apsvērums 14 a (jauns)

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

(14a) Lai optimāli izmantotu LIFE 
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programmu resursus, jāveicina sinerģija 
starp bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzības mērķiem un klimata 
pārmaiņu samazināšanas pasākumiem, 
virzot vietējo ekosistēmu veicinošus 
projektus.

Or. fr

Grozījums 3

Priekšlikums attiecībā uz regulu
Apsvērums 16

Komisijas piedāvātais 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, oglekļa uztveršanu un 
uzglabāšanu, atjaunojamajiem enerģijas 
avotiem, atkritumu pārstrādi un biogāzes 
ražošanu, energoefektivitāti, transportu un 
degvielu, ozona slāņa aizsardzību un fluoru 
saturošajām gāzēm.

Or. fr

Pamatojums

Atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde ir svarīga vietējo un reģionālo varas iestāžu 
atbildības sfēra. Jāveicina šīs nozares ilgtspējīga kontrole.
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Grozījums 4

Priekšlikums attiecībā uz regulu
Apsvērums 21 a (jauns)

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

(21a) Integrētas pieejas projektiem, kas ir 
jauna veida projekti ar uzsvaru uz 
Eiropas Savienības politikas un tiesību 
aktu īstenošanu vides un klimata 
pārmaiņu jomā, jāaptver visa Eiropas 
Savienības teritorija un visas 
mērķnozares. Tādēļ jāveic atlases sistēmas 
sabalansēšana, lai veicinātu ģeogrāfisko 
vienlīdzību.

Or. fr

Pamatojums

Integrētie projekti var palīdzēt uzlabot zināšanas par LIFE programmu un tās saskaņotību ar 
pārējiem Eiropas Savienības darbību aspektiem. Tas jāveic, stingri ievērojot ģeogrāfisko 
līdzsvaru, lai ieguvējas būtu visas dalībvalstis.

Grozījums 5

Priekšlikums attiecībā uz regulu
Apsvērums 21 b (jauns)

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

(21b) Integrēto projektu panākumus 
nodrošina cieša nacionālo, reģionālo,
vietējo varas iestāžu un atbildīgo 
nevalstisko organizāciju sadarbība LIFE 
programmas mērķu sasniegšanai. Tādēļ 
projektu izstrādes, īstenošanas, attīstības 
un uzraudzības procesā ir svarīgi ievērot 
caurskatāmības un lēmumu 
izsludināšanas principus.

Or. fr
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Grozījums 6

Priekšlikums attiecībā uz regulu
Apsvērums 26

Komisijas piedāvātais 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, neapdraudot 
tiesības saņemt no valsts iestādēm 
neatgūstamā PVN un pastāvīgā personāla 
izmaksas. Lai kompensētu neattiecināmās 
izmaksas un uzturētu efektīvu atbalsta 
līmeni LIFE programmā, līdzfinansējuma 
daļai kopumā ir jābūt 50 %, bet īpašos 
gadījumos – 75 %.

Or. fr

Pamatojums

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.

Grozījums 7

Priekšlikums attiecībā uz regulu
Apsvērums 26 a (jauns)

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

(26a) Ņemot vērā LESD 349. pantā 
aprakstīto Eiropas Savienības bioloģisko 
daudzveidību, tās ekosistēmas un 
ģeofizikālo īpašību nestabilitāti, tai skaitā 
tās teritoriju insularitāti, šaurību un 
atsevišķās starptropu zonas, kuras īpaši 
pakļautas dabas apdraudējumam, 
pastiprinot klimata pārmaiņu radītās 
negatīvās sekas, attālāko Eiropas 
Savienības reģionu ietvaros realizētie 
projekti varēs saņemt lielāku 
līdzfinansējuma daļu 60% apmērā un 
īpašos gadījumos - 85% apmērā. Tāpat 
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projekti, kas tiks realizēti NUTS II 
teritorijās insulāros, kalnainos reģionos 
un mazapdzīvotos ziemeļu reģionos, kas 
aprakstīti LESD 174. pantā, varēs saņemt 
tādu pašu līdzfinansējuma daļu.

Or. fr

Pamatojums

Līdzfinansējuma daļa jāpalielina reģioniem ar pastāvīgiem nelabvēlīgiem ģeofiziskiem 
apstākļiem, kuri vēl vairāk aktualizē klimata pārmaiņu sekas un unikālās bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu Eiropā.

Grozījums 8

Priekšlikums attiecībā uz regulu
Apsvērums 30

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

(30) Lai nodrošinātu labāko iespējamo 
Savienības finansējuma izmantošanu un 
Eiropas pievienoto vērtību, Komisijai 
jādeleģē pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz atbilstības 
kritērijiem projektu atlasei, ģeogrāfiska 
līdzsvara piemērošanas kritērijiem 
“integrētajiem projektiem” un konkrētām 
tematiskajām prioritātēm piemērojamiem 
izpildes rādītājiem. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot priekšdarbus, attiecīgi 
apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, jānodrošina vienlaicīga, 
savlaicīga un atbilstoša attiecīgo 
dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(30) Lai nodrošinātu labāko iespējamo 
Savienības finansējuma izmantošanu un 
Eiropas pievienoto vērtību, Komisijai 
jādeleģē pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz atbilstības 
kritērijiem projektu atlasei, ģeogrāfiska 
līdzsvara piemērošanas kritērijiem 
“integrētajiem projektiem” un konkrētām 
tematiskajām prioritātēm piemērojamiem 
izpildes rādītājiem. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot priekšdarbus, attiecīgi 
apspriestos, tostarp ekspertu un vietējo un 
reģionālo varas iestāžu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstoša attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. fr

Pamatojums

Vietējām pašvaldībām vairāk jāiesaistās komitoloģijas procesā. 
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Grozījums 9

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. pants – d punkts

Komisijas piedāvātais 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 starpvalstu 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 
reģionu iestāžu izstrādāti un kas pieļauj 
citu iekšēju vai ārēju Eiropas Savienības 
darbību aspektu finansējuma avotu 
virzību, ja iespējams, koordinēšanu un 
mobilizāciju;

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums 10

Priekšlikums attiecībā uz regulu
2. pants – e punkts

Komisijas piedāvātais 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 
dalībvalstis un reģionālās varas iestādes
d) punktā minēto integrēto projektu 
sagatavošanā;

Or. fr
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Grozījums 11

Priekšlikums attiecībā uz regulu
5. pants

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

Trešo valstu dalība LIFE programmā Aizjūras zemju un teritoriju un trešo 
valstu dalība LIFE programmā

LIFE programmā var piedalīties šādas 
valstis:

LIFE programmā var piedalīties šādas 
valstis un teritorijas:

-a) 2001/822/EK lēmumā norādītās 
aizjūras zemes un teritorijas;

a) Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
(EBTA) valstis, kuras ir Nolīguma par 
Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ) puses;

a) Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
(EBTA) valstis, kuras ir Nolīguma par 
Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ) puses;

b) Savienības kandidātvalstis, potenciālās 
kandidātvalstis un pievienošanās valstis;

b) Savienības kandidātvalstis, potenciālās 
kandidātvalstis un pievienošanās valstis;

c) valstis, uz kurām attiecas Eiropas 
Kaimiņattiecību politika;

c) valstis, uz kurām attiecas Eiropas 
Kaimiņattiecību politika;

d) valstis, kuras ir kļuvušas par Eiropas 
Vides aģentūras loceklēm saskaņā ar 
Padomes 1999. gada 29. aprīļa Regulu 
(EK) Nr.993/1999, ar ko groza Regulu 
(EEK) Nr.1210/90 par Eiropas Vides 
aģentūras un Eiropas Vides informācijas un 
novērojumu tīkla izveidi.

d) valstis, kuras ir kļuvušas par Eiropas 
Vides aģentūras loceklēm saskaņā ar 
Padomes 1999. gada 29. aprīļa Regulu 
(EK) Nr.993/1999, ar ko groza Regulu 
(EEK) Nr.1210/90 par Eiropas Vides 
aģentūras un Eiropas Vides informācijas un 
novērojumu tīkla izveidi.

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 2001/822/EK 
lēmumā, attiecīgajos divpusējos vai 
daudzpusējos nolīgumos, ar ko nosaka 
vispārīgus principus šo valstu un teritoriju
līdzdalībai Savienības programmās.

Or. fr

Pamatojums

AZT, kaut arī attiecinātas uz Eiropas Savienības ārējo darbības nozari, tā var būt daļa no ES 
dalībvalsts. Turklāt tajās ir unikāla bioloģiskā daudzveidība, kura Eiropas Savienībai jāspēj 
aizsargāt un uzlabot. Tādēļ ir svarīgi, lai šīs teritorijas varētu saņemt tādus pašus šīs 
programmas nosacījumus kā citas ar Eiropas Savienību saistītās dalībvalstis.
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Grozījums 12

Priekšlikums attiecībā uz regulu
8. pants – 3. paragrāfs

Komisijas piedāvātais 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. 
pantā (VSS regula).

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, vietējo organizāciju 
virzītas attīstības un vietējo attīstības 
stratēģiju kontekstā, kas minētas 28. un 
29. pantā, (ES) regulā Nr. ............. 
(Vispārējā regula) 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. 
(Vispārējā regula). Dalībvalstīm jānosaka 
savos partnerības nolīgumos, kas minēti 
Regulas (ES) Nr XXX / xxx (Vispārējā 
regula) 14. pantā, mehānismu izveide 
valstiskā un reģionālā līmenī, lai 
nodrošinātu koordināciju starp LIFE 
programmu un citiem Regulā (ES) Nr 
XXX / xxxx (Vispārējā regula) minētajiem 
fondiem.

Or. fr

Pamatojums

Laicīgi ņemot vērā integrētos projektus un citus fondus Vispārējās regulas 28. un 29. pantā 
piedāvātās integrētās pieejas ietvaros, ļaus uzlabot sinerģiju starp LIFE programmas 
mērķiem reģionālo attīstības stratēģiju ietvaros.
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Grozījums 13

Priekšlikums attiecībā uz regulu
8. pants – 4. paragrāfs

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

4. Komisija arī nodrošina konsekvenci un 
sinerģiju starp LIFE programmu un citiem 
Savienības politikas virzieniem un 
instrumentiem, un nepieļauj to pārklāšanos, 
jo īpaši ar stratēģiju “Apvārsnis 2020” un 
Savienības ārējās darbības instrumentiem.

4. Komisija arī nodrošina konsekvenci un 
sinerģiju starp LIFE programmu un citiem 
Savienības politikas virzieniem un 
instrumentiem, un nepieļauj to pārklāšanos, 
jo īpaši ar stratēģiju “Apvārsnis 2020” un 
Savienības ārējās darbības instrumentiem, 
jo īpaši saistībā ar Eiropas 
kaimiņattiecību, plašāku kaimiņattiecību, 
vai upju, jūras baseinu vai kalnaino 
apvidu zonu pārvaldības politiku.

Or. fr

Pamatojums
Ir būtiski turpināt koordinēšanas centienus ārējā aspektā, ļaujot turpmāk iesaistīt 
kaimiņvalstis, kuras saistītas ar reģionālo baseinu pārvaldības sadarbības politiku.

Grozījums 14

Priekšlikums attiecībā uz regulu
8. pants – 4. a paragrāfs (jauns)

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

4a. Projektu tehniskajai palīdzībai 
jānodrošina finansiāls atbalsts ar 
subsīdijām, kas paredzētas, lai palīdzētu 
kandidātiem sagatavot integrētos 
projektus un, jo īpaši, nodrošināt, lai šie 
projekti piekristu LIFE programmas un 3. 
paragrāfā minēto programmu 
tehniskajām, finanšu un izpildes termiņu 
prasībām.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums 15

Priekšlikums attiecībā uz regulu
9. pants – 2. paragrāfs

Komisijas piedāvātais 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.

Or. fr

Grozījums 16

Priekšlikums attiecībā uz regulu
10. pants – b punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

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.
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Grozījums 17

Priekšlikums attiecībā uz regulu
10. pants – c punkts

Komisijas piedāvātais 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.

Or. fr

Grozījums 18

Priekšlikums attiecībā uz regulu
11. pants – b punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

b) atbalstīt turpmāku ar Direktīvas 
92/43/EEK 3. pantu izveidotā Natura 2000 
tīkla attīstību, ieviešanu un pārvaldību, jo 
īpaši piemērojot, izstrādājot, izmēģinot un 
demonstrējot integrētas pieejas Direktīvas 
92/43/EEK 8. pantā minēto prioritārās 
rīcības plānu īstenošanai;

b) atbalstīt turpmāku ar Direktīvas 
92/43/EEK 3. pantu izveidotā Natura 2000 
tīkla attīstību, ieviešanu un pārvaldību, jo 
īpaši piemērojot, izstrādājot, izmēģinot un 
demonstrējot integrētas pieejas saskaņā ar
Direktīvas 92/43/EEK 8. pantā minētajiem 
principiem izstrādāto prioritārās rīcības 
plānu īstenošanai ;

Or. fr

Grozījums 19

Priekšlikums attiecībā uz regulu
11. pants – c punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

c) uzlabot zināšanu bāzi, lai izstrādātu, 
izvērtētu, uzraudzītu un novērtētu 
Savienības bioloģiskās daudzveidības 
politiku un tiesību aktus, un lai novērtētu 

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

un uzraudzītu faktorus, apdraudējumus un 
atbildes pasākumus, kas ietekmē 
bioloģisko daudzveidību Savienībā un 
ārpus tās.

Or. fr

Grozījums 20

Priekšlikums attiecībā uz regulu
17. pants – 1. a paragrāfs (jauns)

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

1a. Vismaz 78% LIFE programmas 
budžeta līdzekļu jāpiešķir projektu 
finanšu instrumentiem un subsīdijām.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums 21

Priekšlikums attiecībā uz regulu
18. pants – d punkts

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Tāpat kā 13. GR
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Grozījums 22

Priekšlikums attiecībā uz regulu
19. pants – 3. paragrāfs - 1. rindkopa

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums 23

Priekšlikums attiecībā uz regulu
20. pants – 1. paragrāfs

Komisijas piedāvātais 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 gadījumos:

- 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 attālākajos reģionos, kā arī 
insulāros, kalnainos, mazapdzīvotos 
ziemeļu reģionos, kas minēti LESD 174. 
pantā, ir 60% un 18. panta d) punktā 
minētajiem projektiem - 85%.

Or. fr
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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 LIFE programmas ietekmes un integrētās būtības nostiprināšanu. Turpretim 
pastāvīgiem nelabvēlīgiem ģeofiziskiem apstākļiem pakļautajiem reģioniem jāsaņem 
palielināta līdzfinansējuma likme.

Grozījums 24

Priekšlikums attiecībā uz regulu
20. pants – 2. paragrāfs - 1. rindkopa

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

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

2. PVN izmaksas 18. pantā minētajos 
projektos uzskatāmas par attiecināmām ar 
nosacījumu, ka to sedz gala saņēmējs 
atbilstoši 2006/112/EK direktīvas 13. 
pantam un ka tas nav atgūstams saskaņā 
ar valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem 
attiecībā uz PVN.  Jebkura atbilstības 
pieprasījuma pamatā jābūt dalībvalstīs 
pilnvarotas revīzijas vai sertifikācijas 
iestādes izsniegtai atbilstošai 
dokumentācijai.

Or. fr

Pamatojums

The Commission’s proposal to exclude VAT costs from eligibility risks to exclude a big part of 
potential beneficiaries from the LIFE programme and creates unequal treatment across 
Member States due to varying VAT rates and varying possibilities for reclaiming VAT. 
Furthermore this change would be an incentive to do less activities that generate VAT, such 
as dissemination and visibility actions (seminars, printing of material etc.).

Grozījums 25

Priekšlikums attiecībā uz regulu
20. pants – 2. a paragrāfs (jauns)

Komisijas piedāvātais teksts Grozījums

2. a Ar pastāvīgo personālu saistītie 
izdevumi var būt attiecināmās izmaksas 
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tādā mērā, cik tās ir saistītas ar projekta 
īstenošanu.

Or. fr

Pamatojums

The EC proposes in the “explanatory memo” to the Regulation to limit or exclude eligibility 
of costs for permanent staff not specifically recruited for the project, to reduce monitoring 
and reporting problems. This would have negative impacts on the quality and feasibility of 
projects especially of smaller governmental and non-governmental organisations, who 
depend on continuity of permanent staff and their expertise, and whose staff members often 
work part-time in several projects at a time.


