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Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) ***I
Eiropas Parlamenta 2013. gada 21. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vides un klimata pasākumu programmas 
(LIFE) izveidi (COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

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

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

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

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

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 19. jūlija atzinumu2,

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 17. jūlija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt 
Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 
4. punktu

– ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja ziņojumu, kā arī 
Budžeta komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja ziņojumu un Ārlietu 
komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A7-0294/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas iekļauti šīs rezolūcijas pielikumā;

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

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

1 OV C 191, 29.6.2012., 111. lpp.
2 OV C 277, 13.9.2012., 61. lpp.
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Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 21. novembrī, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013 par vides un klimata 
pasākumu programmas (LIFE) izveidi, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 614/2007

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 
galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1293/2013.)



NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

KOMISIJAS PAZIŅOJUMI

Maksimālā summa, ko var saņemt atsevišķs IP

Komisija piešķir lielu nozīmi samērīgam līdzekļu sadalījumam integrētajiem projektiem, lai 
varētu piešķirt līdzekļus iespējami daudziem integrētajiem projektiem un nodrošinātu 
līdzsvarotu integrēto projektu sadali starp visām dalībvalstīm. Šajā kontekstā Komisija, ar 
programmas LIFE komitejas locekļiem apspriežot darba programmas projektu, piedāvās 
maksimālo summu, ko var piešķirt integrētam projektam. Šis priekšlikums tiks iesniegts kā daļa 
no projektu atlases metodēm, kas jāpieņem kā viens no daudzgadu programmas aspektiem.

Bioloģiskās daudzveidības finansējuma stāvoklis AZT

Komisija piešķir lielu nozīmi vides aizsardzībai un bioloģiskajai daudzveidībai aizjūras zemēs 
un teritorijās, kā to liecina lēmuma par aizjūras asociāciju projekts, kurā šīs nozares iekļautas 
Eiropas Savienības un AZT sadarbības jomās un aprakstītas dažādās darbības, kurām varētu 
piešķirt ES finansējumu šajā sakarā.

Sagatavošanas darbība BEST bija veiksmīga ierosme, kurā iesaistījās AZT un kas devusi 
konkrētus rezultātus bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā. Tā kā BEST 
tuvojas nobeigumam, Komisijai ir labvēlīga nostāja attiecībā uz tās pārņemšanu kādā no 
jaunajiem instrumentiem, konkrēti, programmā "Vispārējais sabiedriskais labums un uzdevumi" 
saistībā ar Attīstības sadarbības instrumentu.

Šo īpašo iespēju finansēt bioloģisko daudzveidību AZT papildinās iespējas, ko sniedz LIFE 
programmas 2014.–2020. gadam 6. pants.


