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PR_COD_1am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA LIKUMDOŠANAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Komisijas Regulai par vides finanšu 
instrumentu (LIFE+)
(COM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2004)0621)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar ko 
Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0127/2004),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas drošības komitejas ziņojumu un 
budžetu komitejas, starptautiskās tirdzniecības komitejas un rūpniecības, izpētes un 
enerģētikas komitejas atzinumu (A6-0000/2005),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu ar grozījumiem;

2. pieprasa, lai Komisija vēlreiz vērstos Eiropas Parlamentā, ja tā vēlas šo priekšlikumu 
ievērojami izmainīt vai aizvietot ar citu tekstu;

3. uzdod Priekšsēdētājam nodot Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta grozījumi

Grozījums Nr. 1
Apsvērums Nr. 2

2) Tā kā šīs Kopienas programmas nesedz
visas vides finansējuma vajadzības, turklāt 
jāatbalsta Kopienas vides politika un 
tiesību akti, konkrēti, Sestās vides rīcības 
programmas prioritātes.

2) Tā kā šīs Kopienas programmas ne tuvu 
nesedz visas vides finansējuma vajadzības, 
turklāt jāatbalsta Kopienas vides politika 
un tiesību akti, konkrēti, Sestās vides 
rīcības programmas prioritātes, tādējādi 
veicinot ilgtspējīgu attīstību.

Paskaidrojums

Tā kā 1. punktā minētajām programmām nav konkrēta uzdevuma nodrošināt vides 
aizsardzību, ir jānorāda apjoms, kādā šīm vajadzībām  trūkst līdzekļu. No otras puses, ir 

  
1 Vēl nav publicēts OV
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jāpasvītro un jāatgādina saskaņotas sadarbības nozīmīgums ilgtspējīgai attīstībai, kā tas tika 
noteikts Gēteborgas Eiropadomē 2001. gadā.

Grozījums Nr. 2
Apsvērums Nr. 2.a (jauns)

2.bis) Starp šīm prioritātēm ir mērķis 
novērst bioloģiskās daudzveidības 
izzušanu no šodienas līdz 2010. gadam un 
vajadzība saglabāt Kopienas interešu 
dabas zonas. Ir jāturpina un pastāvīgi 
jāatbalsta pūliņi, kas ieguldīti, definējot 
un nosakot Natura 2000 vietas, jo īpaši, 
attiecībā uz attiecīgo vietu pārvaldi, tā, lai 
tās nepārprotami veicinātu iepriekšminēto 
mērķu sasniegšanu. Natura 2000 tīklu 
pārvalda 1979. gada 2. aprīļa direktīva 
par savvaļas putnu saglabāšanu („Putnu 
direktīva”)1 un 1992. gada 21. maija 
direktīva par dabisko biotopu un savvaļas 
faunas un floras saglabāšanu („Biotopu 
direktīva")2, kuras 8. pantā ir atļauts 
kopīgs dalībvalstu un Eiropas Savienības 
finansējums.
1 OV L 103, 31.12.1990, 16. lpp
2 OV L 206,22.7.1992, 7. lpp

Paskaidrojums

Ir svarīgi atgādināt, ka Kopienas vides politika paredz noteikt, kā arī pārvaldīt Natura 2000 
aizsargātās vietas. Šis tīkls ir būtisks, lai varētu īstenot mērķus, kas saistīti ar bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu no šodienas līdz 2010. gadam. Tāpēc jaunajā LIFE + programmā ir 
jāprecizē vajadzība garantēt to, ka Natura 2000 gūst līdzekļus, kas nepieciešami tās 
ieviešanai un turpināšanai.

Grozījums Nr. 3
Apsvērums Nr. 2.b (jauns)

2.b) Dalībvalstis 2004. gada maijā 
Malahide pilsētā vienojās, ka 
nepieciešams izstrādāt noteikumus, kas 
nodrošinātu atbilstīgu un garantētu 
Kopienas līdzfinansējumu Natura 2000 
tīklam. Komisija ir novērtējusi, ka Natura 
2000 tīkla pārvaldes gada izmaksas ir 6,1 
miljardi eiro gadā, neņemot vērā jūras 
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ūdeņu aizsargātās zonas. Iespējams, ka šis 
skaitlis neaptver pilnas izmaksas, un tāpēc 
tas jāuzskata par zemāko nepieciešamo 
summu. 

Paskaidrojums

Pamato budžeta palielinājuma summu, kas saistīta ar Nature 2000 pārvaldes iekļaušanu 
Regulas mērķos.

Grozījums Nr. 4
Apsvērums Nr. 2.c (jauns)

2c) Vides NVO ir svarīga loma 
demokrātijas un pilsoniskas sabiedrības 
struktūru veidošanā un nākamo paaudžu 
un tīras un veselīgas vides interešu 
pārstāvēšanā Eiropas lēmumu 
pieņemšanas procesā. Vides NVO 
piedalās ekspertu grupās, sagatavošanas 
un īstenošanas komitejās, sniedzot svarīgu 
ieguldījumu Kopienas politikā, 
programmās un iniciatīvās, un nodrošina 
vajadzīgo līdzsvaru ar citām vides jomā 
ieinteresētām pusēm. Ņemot vērā prasību, 
lai NVO sniedz ieguldījumu un savus 
ieteikumus arvien lielākam politikas jomu 
skaitam, un to, ka sakarā ar iepriekšējo 
un nākamo paplašināšanu pieaug 
atbilstīgo NVO un tīklu skaits, kopējai 
summai, kas pieejama vides NVO, kuras 
darbojas Eiropas līmenī, jāturpina 
pieaugt.

Grozījums Nr. 5
Apsvērums Nr. 3.a (jauns)

3.a) Galīgajā ziņojumā par Natura 2000 
finansēšanu, ko 2001. gadā sniedza 
Biotopu direktīvas 8. panta Ekspertu 
darba grupa, tiek ieteikts īsā laikposmā 
"veikt būtisku LIFE-Nature finansējuma 
palielināšanu un šo instrumentu 
vienkāršot un padarīt vieglāk 
piemērojamu dažādu Natura 2000 vietu 
kapitālieguldījumu vajadzībām"
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Grozījums Nr. 6
Apsvērums Nr. 4

4) Tāpēc atbalsts saskaņā ar šo regulu, 
jākoncentrē uz vides politikas un tiesību 
aktu attīstību, ieviešanu, uzraudzību un 
novērtējumu, kā arī tās komunikāciju un 
popularizāciju visā ES.

4) Tāpēc atbalsts saskaņā ar šo regulu, 
jākoncentrē uz vides politikas un tiesību 
aktu attīstību, ieviešanu, uzraudzību un 
novērtējumu visās Eiropas politikās, kā arī 
tās komunikāciju un popularizāciju visā 
ES.

Paskaidrojums

Šis grozījums pasvītro vajadzību integrēt vides jautājumus visu Kopienas nozaru politiku 
kopumā, saistot tos ar katru no tām, kā to norādīja Kardifas Eiropadome 1998. gada jūnijā.

Grozījums Nr. 7
Apsvērums Nr. 8

8) Taču jānodrošina arī vienmērīga pāreja 
un jāturpina uzraudzīt un pārbaudīt pēc to 
beigšanās darbības, kas finansētas saskaņā 
ar pašreizējām programmām.

8) Taču jānodrošina arī vienmērīga pāreja 
un jāturpina uzraudzīt un pārbaudīt un 
kvalitatīvi izvērtēt pēc to beigšanās 
darbības, kas finansētas saskaņā ar 
pašreizējām programmām..

Paskaidrojums

Ar finanšu kontroli nepietiek, lai varētu pārliecināties par programmas LIFE + apmaksāto 
pasākumu efektivitāti; kvalitatīvs izvērtējums ļautu gūt globālāku redzējumu un pilnīgāku 
pārskatu pār finansēto pasākumu iespaidu.

Grozījums Nr. 8
Apsvērums Nr. 12

(12) Sestās vides rīcības programmu 
mērķus, par ko panākta vienošanās 
Kopienas līmenī, dalībvalstis nevar 
sasniegt, darbojoties atsevišķi, un tādēļ 
Kopienas palīdzība ir attaisnojama ar 
nosacījumu, kas tā nepārsniedz apmēru,
kas vajadzīgs šo mērķu sasniegšanai.

(12) Sestās vides rīcības programmu 
mērķus, par ko panākta vienošanās 
Kopienas līmenī, dalībvalstis nevar 
sasniegt, darbojoties atsevišķi, un tāpēc 
Kopienas palīdzība ir nepieciešama: 
Eiropas Savienība būs atbildīga par 
Kopienas politikas vides jomā ieviešanu 
un veicināšanu.

Paskaidrojums

Vides aizsardzība nedrīkst apstāties pie valstu robežām, jo vide ir transnacionāls jautājums. 
Tāpēc efektīvai un ambiciozai politikai pirmkārt jābūt Kopienas līmenī: tā ir ne tikai 
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vajadzīga, „attaisnojama”, bet arī vitāli svarīga. Tāpēc Eiropas Savienībai jābūt galvenajai 
atbildīgajai par šīs politikas ieviešanu.

Grozījums Nr. 9
1. pants 2. punkts

LIFE + vispārējais mērķis ir sniegt 
ieguldījumu Kopienas vides politikas un 
vides tiesību aktu attīstībā un ieviešanā, 
sniedzot ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā. 

LIFE + vispārējais mērķis ir sniegt 
ieguldījumu Natura 2000 vietu pārvaldē 
un Kopienas vides politikas un vides 
tiesību aktu attīstībā un ieviešanā, sniedzot 
galveno virzītājspēku ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā, kam vide ir viens no trim 
pīlāriem.

Paskaidrojums

Iekļauj Natura 2000 pārvaldes līdzfinansējumu kā LIFE+ Regulas mērķi.

Grozījums Nr. 10
1. pants 3. punkts 2. ievilkums

- stabilizēt siltumnīcefekta gāzu 
koncentrāciju atmosfērā līmenī, kas 
nepieļautu bīstamu antropogēnu ietekmi uz 
klimata sistēmu,

- krasi samazināt siltumnīcefekta gāzes 
daudzumu atmosfērā, lai panāktu tās 
stabilizēšanu līmenī, kas nepieļautu 
bīstamu antropogēnu ietekmi uz klimata 
sistēmu, un tādējādi novērst iespējamu 
ekonomikas, sociālo un vides 
satricinājumu.

Paskaidrojums

Mērķim jābūt ambiciozākam par vienkāršu siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas “stabilizācija. 
Paredzamā klimata krīze un jau tagad notiekošās pārmaiņas mums liek noteikt par mērķi 
krasu emisijas daudzuma samazināšanu. Tikai tas var novērst ekonomikas, sociālos un vides 
satricinājumus, kas ir saistīti ar klimata izmaiņām.

Grozījums Nr. 11
1. pants 3. punkts 3. ievilkums

- aizsargāt, saglabāt, atjaunot un veicināt 
dabas sistēmu darbību, dabiskos biotopus, 
savvaļas floru un faunu, lai apturētu 
pārtuksnešošanos un bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu,

- aizsargāt, saglabāt, atjaunot un veicināt 
dabas vides darbību, dabiskos biotopus, 
savvaļas floru un faunu un, konkrēti 
zonas, ko aizsargā Natura 2000 tikls, lai 
apturētu pārtuksnešošanos un bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu,
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Grozījums Nr. 12
1. pants 3. punkts 5. ievilkums

- attīstīt stratēģisku pieeju politikas 
attīstībai, īstenošanai un integrācijai, 
tostarp uzlabojot vides pārvaldi un veidojot 
izpratni.

- attīstīt stratēģisku pieeju politikas 
attīstībai, īstenošanai un integrācijai, 
tostarp uzlabojot vides pārvaldi, 
informējot, veidojot izpratni un pārliecinot 
par tiesībām un pienākumiem, par 
ieguvumiem, par pievienoto vērtību, ko 
vide dod nozaru politikām..

Paskaidrojums

Eiropas pilsoņiem jāsniedz vairāk informācijas, skaidrāk jāparāda vides sniegtā pievienotā 
vērtība visām Eiropas nozaru politikām .

Grozījums Nr. 13
1. pants 3. punkts 5. ievilkums (jauns)

- vairāk iesaistīt Eiropas pilsoņus vides 
mērķu sasniegšanā.

Paskaidrojums

Pilsoņi nevar būt tikai piesaistīti vides mērķu īstenošanai, tiem jāspēj spēlēt svarīgu lomu.: 
LIFE + programmai strukturāli un finansiāli jāatbalsta to iesaistīšanās.

Grozījums Nr. 14
2. pants 1. punkts 1. apakšpunkts

Lai atbalstītu 1. pantā noteikto vides mērķu 
sasniegšanu, LIFE+ sastāvēs no diviem
komponentiem.

Lai atbalstītu 1. pantā noteikto vides mērķu 
sasniegšanu, LIFE+ sastāvēs no trīs
komponentiem.

Paskaidrojums

2. pantam tiek pievienots komponents “Natura 2000 pārvalde”.

Grozījums Nr. 15
2. pants 1. punkts 1.a apakšpunkts (jauns)

komponents "Natura 2000 pārvalde":
- veicinās Natura 2000 vietu ieviešanu, 
attiecīgās prakses un zināšanu apmaiņas 
tīklu;
- veicinās šo vietu pārvaldi saskaņā ar 



PR\556664LV.doc PE 335.348v01-0011/24 PR\556664LV.doc

Ārējais tulkojums LV

direktīvas 79/409/EKK un direktīvas 
92/43/EKK īstenošanu, tādējādi veicinot 
arī mērķus, kas noteikti, lai no šodienas 
līdz 2010. gadam apstādinātu bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu.

Paskaidrojums

Komponents “Natura 2000 pārvalde” ļauj programmā LIFE + vēlreiz ieviest Natura 2000 
vietu ieviešanu un pārvaldi. Ir jāgarantē, ka šo pārvaldi līdzfinansē Eiropas Savienība un 
dalībvalstis, jo tā ievērojamā mērā sniedz ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības izzušanas 
samazināšanā – mērķī, ko Savienība noteikusi 2010. gadam. Šis tīkls balstās uz Putnu un 
Biotopu direktīvām, un tā uzturēšanu apdraud tas, ka Komisija nesniedz efektīva finansējuma 
garantiju priekšlikumus, pat ja tas ir paredzēts Direktīvas 92/43EEK 8. pantā. Jauns 
komonents ļaus garantēt, ka Natura 2000 gūs adekvātu finansējumu no nākamā Eiropas 
budžeta.

Grozījums Nr. 16
2. pants 1. punkts 2. apakšpunkts 1. ievilkums

- dos ieguldījumu inovatīvu politikas pieeju 
un instrumentu attīstībā un demonstrēšanā;

- dos ieguldījumu inovatīvu politikas pieeju 
un instrumentu attīstībā un demonstrēšanā, 
parādot to pievienoto vērtību attiecībā uz 
vidi;

Paskaidrojums

Ir svarīgi lai atbalstītās pieejas un instrumenti būtu lietderīgi un dotu kvalitatīvu ieguldījumu 
vides aizsardzībā.

Grozījums Nr. 17
2. pants 1. punkts 2. apakšpunkts 5. ievilkums

- sniegs atbalstu labākai vides pārvaldei, 
plašākai interešu grupu, tostarp nevalstisko 
organizāciju, iesaistīšanai politikas 
apspriešanā un īstenošanā

- sniegs atbalstu labākai vides pārvaldei, 
plašākai interešu grupu, tostarp nevalstisko 
organizāciju, iesaistīšanai Eiropas politikas 
apspriešanā un īstenošanā.

Grozījums Nr. 18
2. pants 1. punkts 3. apakšpunkts 1.a ievilkums (jauns)

- veidos izpratni par šādas pieejas 
ieguvumiem attiecībā uz nozaru politikām 
un tādējādi padarīs skaidru ilgstpējīgas 
attīstības koncepciju;
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Paskaidrojums

Ir vajadzīgs, lai pilsoņi būtu informēti par labumu, ko var gūt, ņemot vērā vides jautājumus 
Eiropas Savienības nozaru politikās, un, plašākā nozīmē, ieguldījumu, ko Eiropas vides 
politika dod ilgstpējīgai attīstībai.

Grozījums Nr. 19
2. pants 1. punkts 3. apakšpunkts 2. ievilkums

- sniegs atbalstu papildu pasākumiem 
(informācija, komunikācijas darbības un 
kampaņas, konferences utt.)

- sniegs atbalstu papildu pasākumiem 
(informācija, komunikācijas darbības un 
kampaņas, konferences utt.), kas dos 
Eiropas pievienoto vērtību.

Paskaidrojums

Tā kā finansējums ir ierobežots, darbību jākoncentrē uz prioritātēm un jāgūst skaidri 
redzama pievienotā vērtība.

Grozījums Nr. 20
3. pants 2.a punkts (jauns)

2.bis Kopienas subsīdijas Natura 2000 
vietu pārvaldei tiks sniegtas kā 
līdzfinansējums. Ar šo vietu pārvaldi 
saistītu jautājumu finansējums var 
sasniegt 50% un maksimāli – 75%. Īpašie 
kritēriji, kas ļauj vietām iegūt 
ieguldījumu, kas pārsniedz 50%, tiek 
noteikti daudzgadu programmās.

Paskaidrojums

8. pants Putnu un Biotopu direktīvā, kas pārvalda Natura 2000 tīklu, paredz dalībvalstu un 
Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Tāpat kā attiecībā uz citiem fondiem, šis līdzfinansējums 
ir 50% un nedrīkst pārsniegt  75%.

Grozījums Nr. 21
4. pants 1. punkts

1. Finansējums tiks sniegts saskaņā ar 
Komisijas izstrādātām vairākgadu 
stratēģiskām programmām. Šajās 
programmās jānosaka Kopienas 
finansējuma galvenos mērķus, prioritārās 
darbības jomas, darbības veidus un 

1. Finansējums tiks sniegts saskaņā ar 
Komisijas un Eiropas Parlamenta kopīgi 
izstrādātām vairākgadu stratēģiskām 
programmām. Šajās programmās jānosaka 
Kopienas finansējuma galvenos mērķus, 
prioritārās darbības jomas, darbības veidus 
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paredzētos rezultātus saistībā ar mērķiem, 
kas noteikti 1. pielikumā, un, ciktāl 
iespējams, jāietver indikatīvas finanšu 
tāmes.

un paredzētos rezultātus saistībā ar 
mērķiem, kas noteikti 1. pielikumā, un 
jāietver finanšu tāmes.

Paskaidrojums

Eiropas Parlamentam, kas ir vienīgā Kopienas institūcija, kas tieši pārstāv Eiropas pilsoņus, 
jābūt iespējai paust viedokli un piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz 
stratēģiskām vairākgadu LIFE + programmām.

Grozījums Nr. 22
4. pants 2.a punkts (jauns)

2.bis Vairākgadu programmas tiks 
pieņemtas saskaņā ar EK līguma 
251. pantu. 

Paskaidrojums

Eiropas Parlamentam, kas ir vienīgā Kopienas institūcija, kas tieši pārstāv Eiropas pilsoņus, 
jābūt iespējai paust viedokli un piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz 
stratēģiskām vairākgadu LIFE + programmām.

Grozījums Nr. 23
4. pants 3. punkts

3. Vairākgadu un gada programmas 
pieņem saskaņā ar 12. pantā noteikto 
kārtību. Ja nepieciešams, piemērošanas 
laikā vairākgadu un gada programmas var 
grozīt, ievērojot to pašu procedūru

3. Gada programmas pieņem saskaņā ar 12. 
pantā noteikto kārtību. Ja nepieciešams, 
piemērošanas laikā vairākgadu un gada 
programmas var grozīt, ievērojot to pašu 
procedūru

Paskaidrojums

Sk. grozījumu Nr. 22.

Grozījums Nr. 24
4. pants 3.a punkts (jauns)

3.b Tiks paredzēts finansējums, lai 
atbalstītu nevalstiskās organizācijas, kas 
darbojas galvenokārt vides aizsardzības 
un tās nozīmīguma izcelšanas jomā 
Eiropas līmenī, izmantojot viena gada un 
vairākgadu subsīdijas saskaņā ar 3.bis 
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pielikuma (jauns) noteikumiem.

Paskaidrojums

Komisijas priekšlikums nedod NVO iespēju paļauties uz finansiālu atbalstu, uz ko tās var 
leģitīmi pretendēt, ņemot vērā to aktīvo lomu Kopienas politiku definēšanā un īstenošanā. Šis 
apakšpunkts tāpēc ļauj noteikt līdzekļu piešķiršanas principu, izmantojot LIFE +, vienlaicīgi 
pasvītrojot vajadzību budžetā ņemt vērā Eiropas Savienības notikušo (desmit jaunas valstis) 
un paredzamo (sākumā Rumānija un Bulgārija) paplašināšanos.

Grozījums Nr. 25
5. pants 2. punkts

2. Komisija var nolemt uzticēt daļu budžeta 
īstenošanas valsts sabiedriskā sektora 
iestādēm vai iestādēm, ko regulē 
privāttiesības, bet kuras veic sabiedriskā 
pakalpojuma uzdevumus, pamatojoties uz 
noteikumiem, kas izklāstīti Finanšu regulas 
54. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 
saskaņā ar 3. pielikumā noteiktajiem 
atlases kritērijiem

2. Izņemot LIFE + finansējuma 
saņemšanai atbilstīgo projektu atlasīšanu, 
Komisija var nolemt uzticēt daļu budžeta 
īstenošanas valsts vai reģionu sabiedriskā 
sektora iestādēm vai iestādēm, ko regulē 
privāttiesības, bet kuras veic sabiedriskā 
pakalpojuma uzdevumus, pamatojoties uz 
noteikumiem, kas izklāstīti Finanšu regulas 
54. panta 2. punkta c) apakšpunktā, 
saskaņā ar 3. pielikumā noteiktajiem 
atlases kritērijiem. Tomēr Komisijai būs 
jākontrolē tās īstenošanu un jāveic 
novērtējums, par ko jāziņo Eiropas 
Parlamentam.

Paskaidrojums

Komisijai jāsaglabā Kontrole pār LIFE + finansējuma saņemšanai atbilstīgo projektu atlasi, 
jo, jā tā tiktu nodota dalībvalstīm, nebūtu nekādu garantiju ne attiecībā uz šo projektu vērtību 
Eiropai, ne attiecībā uz vajadzīgo vienlīdzīgo attieksmi pret iespējamiem guvējiem dažādās 
Eiropas valstīs. No otras puses, būtu loģiski, ka tiktu izmantota pieredze un kompetence, ko 
no iepriekšējām programmām guvis Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts. 
Papildinājums „reģionu” norāda uz vajadzību ņemt vērā dažādās dalībvalstu iekšējās 
struktūras; ir jāļauj reģionālajām iestādēm šajā procesā piedalīties.

Grozījums Nr. 26
6. pants 1. ievilkums

- Natura 2000 vietu īpašniekiem un 
pārvaldītājiem,
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Paskaidrojums

Šis grozījums ļauj vēlreiz integrēt Natura 2000 finansējumu programmā LIFE +, norādot, ka 
arī vietu  īpašnieki un pārvaldītāji var iegūt finansējumu.

Grozījums Nr. 27
8. pants 1.a punkts (jauns)

Komisija nodrošinās to, ka tiek ieviesti 
atbilstoši mehānismi, lai starp darbības 
programmām un LIFE + fondu, 
struktūrfondu, Eiropas Lauksaimniecības 
fondu lauku attīstībai (EAFRD) un 
Eiropas Zvejsaimniecības fondu (EFF) 
izmantošanu nodrošinātu koordināciju no 
plānošanas līdz īstenošanas fāzei.

Paskaidrojums

Komisijai būs jānodrošina, ka finansējums, ko var saņemt no LIFE + fonda tiek koordinēts ar 
citu no struktūrfondiem pieejamo finansējumu. Tas ir vajadzīgs, lai tos neizmantotu divkārši.

Grozījums Nr. 28
9. pants 1. punkts 2. apakšpunkts

Finansējums šā instrumenta ieviešanai ir 
noteikts EUR 2 190 miljonu apjomā 
laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 
2013. gada 31. decembrim (septiņiem 
gadiem)

Finansējums šā instrumenta ieviešanai ir 
noteikts EUR 23 190 miljonu apjomā 
laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 
2013. gada 31. decembrim (septiņiem 
gadiem)

Paskaidrojums

Savā ziņojumā par Natura 2000 finansēšanu Komisija Natura 2000 tīkla vajadzības novērtēja 
6,1 miljardu eiro gadā jeb apmēram 3 miljardus līdzfinansējuma. Tā kā jaunā instrumenta 
LIFE + programmas līdzekļu ir 7 gadi, Natura 2000 vajadzības no 2007. līdz 2013. gadam 
tāpēc būs 21 miljards eiro, kam mēs pievienojam pašreizējo ieguldījumu, sasniedzot budžetu 
23 190 miljardu eiro apmērā. Pat ja šis Natura 2000 pārvaldes  izmaksu novērtējums ir daudz 
par mazu, piedāvātā summa ir balstīta uz vajadzībām, ko Komisija ir atzinusi attiecībā uz 
Natura 2000 aizsargāto vietu pārvaldi. 

Grozījums Nr. 29
9. pants 3. punkts

3. Finansiālā atbalsta indikatīvais 
sadalījums starp abām LIFE+ 
komponentēm ir izklāstīts 2. pielikumā.

3. Finansiālā atbalsta indikatīvais 
sadalījums starp trīs LIFE+ komponentēm 
ir izklāstīts 2. pielikumā.
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Paskaidrojums

Sk. grozījumu Nr. 35.

Grozījums 
9. pants 3.a punkts (jauns)

3.bis Ikgadējais budžets NVO atbalstam 
tiks pakāpeniski paaugstināts, balstoties 
uz 2005. gada budžetu.

Paskaidrojums

Ņemot vērā prasību, lai NVO sniedz ieguldījumu un savus ieteikumus arvien lielākam 
politikas jomu skaitam, un to, ka sakarā ar iepriekšējo un nākamo paplašināšanu pieaug 
atbilstīgo NVO un tīklu skaits, kopējai summai, kas pieejama vides NVO, kuras darbojas 
Eiropas līmenī, jāturpina pieaugt.

Grozījums Nr. 31
13. pants 3. apakšpunkts

Noslēguma vērtēšanu veic ne vēlāk kā 
vienu gadu pirms programmas noslēguma, 
un to iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Noslēguma vērtēšanu veic ne vēlāk kā 
vienu gadu pirms programmas noslēguma, 
un starpposma un galīgā vērtēšanu 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.

Eiropas Parlamentam, kas ir vienīgā Kopienas institūcija, kas tieši pārstāv Eiropas pilsoņus, 
jābūt iespējai paust viedokli un piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz 
stratēģiskām LIFE + programmām.

Grozījums Nr. 32
1. pielikums 1. punkts

Ņemot vērā 1. pantā noteiktos mērķus, 
finansējumu vai sniegt, lai inter alia
atbalstītu Sestās VRP prioritāšu ieviešanu, 
tas ir,

Ņemot vērā 1. pantā noteiktos mērķus, 
finansējumu sniegs Natura 2000 pārvaldei 
Eiropas Savienībā, tādu nevalstisko 
organizāciju atbalstīšanai, kas darbojas 
galvenokārt vides aizsardzības jomā un lai
atbalstītu Sestās VRP prioritāšu ieviešanu, 
tas ir,

Paskaidrojums

Natura 2000 pārvaldes un NVO finansējuma iekļaušana LIFE +.
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Grozījums Nr. 33
1. pielikums 1. punkts 2. ievilkums

- dabas un bioloģiskā daudzveidība: 
NATURA 2000 tīkls (kas papildina, bet 
nedublē lauku attīstības un kohēzijas 
politikas instrumentus), piemēram, 
inovatīvu pieeja ražošanas vietas vadībai 
un plānošanai un pārvaldes izmaksām 
dažās vietās, tostarp jaunās vietās vai 
vietās, uz kurām neattiecas ne 
struktūrfondu, ne lauku attīstības fondu 
noteikumi; bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanas apvēršana līdz 2010. gadam 
un mežu un vides mijiedarbības uzraudzība 
Kopienā, kā arī mežu ugunsgrēku 
novēršanas pasākumi

- dabas un bioloģiskā daudzveidība: 
NATURA 2000 tīkls, piemēram, inovatīvu 
pieeja ražošanas vietas vadībai un 
plānošanai, to saglabāšanas statusa 
novērošana; attīstības finansēšana un 
sugu darbības plānu īstenošana; 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanas 
apvēršana līdz 2010. gadam un mežu un 
vides mijiedarbības uzraudzība Kopienā, 
kā arī mežu ugunsgrēku novēršanas 
pasākumi.

Paskaidrojums

Referents piedāvā Natura 2000 pārvaldei veltīt atsevišķu LIFE+ komponentu (15.
pielikums),bet šis ievilkums attiecas uz LIFE Nature veida darbību turpināšanu, t.i.,. projektu 
pasākumu un inovatīvas darbības. 

Grozījums Nr. 34
1. pielikums 2. punkts 1. ievilkums

- finanšu kontrole un atbilstoša Natura 
2000 vietu pārvalde

Paskaidrojums

Natura 2000 pārvaldes iekļaušana LIFE +.

Grozījums Nr. 35
2. pielikums

Indikatīvās summas, kas piešķirtas katram 
LIFE komponentam, ir šādas:

Indikatīvās summas, kas piešķirtas katram 
LIFE komponentam, ir šādas:

Natura 2000 vietu pārvalde LIFE +: 90%
LIFE + īstenošana un pārvalde:
75-80%

LIFE + īstenošana un pārvalde:
7,5-8%

LIFE+ informācija un komunikācija:
20-25%

LIFE+ informācija un komunikācija:
2-2,5%
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Paskaidrojums

Novērtējot summu, kas nepieciešama lai segtu Natura 2000 tīkla pārvaldes izmaksas, 
jāpiešķir gandrīz 90% pieejamo līdzekļu “Natura 2000 tīkla pārvalde” pirmajam 
komponentam.

Grozījums Nr. 36
3. pielikums 3. punkts

Šīs kompetentās iestādes vai aģentūras (še 
turpmāk „valsts aģentūras”) ieceļ Komisija 
saskaņā ar dalībvalstīm vai pašas 
dalībvalstis, ievērojot Padomes Regulas 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 2. 
punkta c) apakšpunktu un 56. pantu un 
Komisijas Regulas (EK, Euratom) Nr. 
2342/2002 38. un 39. pantu

Šīs kompetentās iestādes vai aģentūras (še 
turpmāk „valsts vai reģionālās aģentūras”) 
ieceļ Komisija saskaņā ar dalībvalstīm un 
reģionālajām iestādēm, ievērojot Padomes 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 54. 
panta 2. punkta c) apakšpunktu un 56. 
pantu un Komisijas Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 2342/2002 38. un 39. pantu

Paskaidrojums

Papildinājums „reģionu” norāda uz vajadzību ņemt vērā dažādās dalībvalstu iekšējās 
struktūras; ir jāļauj reģionālajām iestādēm piedalīties LIFE + programmas definīcijā, 
pārvaldē un īstenošanā.

Grozījums Nr. 37
3. pielikums 5. punkts, ievads

Ieceļot valsts aģentūras, jāievēro šādi 
kritēriji: 

Ieceļot valsts vai reģionālās aģentūras, 
jāievēro šādi kritēriji: 

Paskaidrojums

Papildinājums „reģionu” norāda uz vajadzību ņemt vērā dažādās dalībvalstu iekšējās 
struktūras.

Grozījums Nr. 38
3. pielikums 6. punkts

Komisija slēdz līgumu ar katru valsts 
aģentūru saskaņā ar (Finanšu regulas) 
īstenošanas noteikumu 41. pantu, 
izveidojot sīki izstrādātus noteikumus, kas 
inter alia attiecas uz uzdevumu definēšanu, 
ziņošanas noteikumiem, atbildības sadali 
un kontroles kārtību. Aģentūras ievēro 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
principus un izvairās no finansējuma 

Komisija slēdz līgumu ar katru valsts vai 
reģionālo aģentūru saskaņā ar (Finanšu 
regulas) īstenošanas noteikumu 41. pantu, 
izveidojot sīki izstrādātus noteikumus, kas 
inter alia attiecas uz uzdevumu definēšanu, 
ziņošanas noteikumiem, atbildības sadali 
un kontroles kārtību. Aģentūras ievēro 
pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
principus un izvairās no finansējuma 
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dublēšanās ar citiem Kopienas finansējuma 
avotiem, tām ir pienākums uzraudzīt 
projektus un atgūt līdzekļus, kurus 
saņēmējiem jāatmaksā

dublēšanās ar citiem Kopienas finansējuma 
avotiem, tām ir pienākums uzraudzīt 
projektus un atgūt līdzekļus, kurus 
saņēmējiem jāatmaksā

Paskaidrojums

Papildinājums „reģionu” norāda uz vajadzību ņemt vērā dažādās dalībvalstu iekšējās 
struktūras.

Grozījums Nr. 39
3.a pielikums

3.a pants
Tādu nevalstisko organizāciju 

atbalstīšana, kas darbojas galvenokārt 
vides aizsardzības jomā

LIFE + sniegs darbības līdzfinansējumu 
vai darbības subsīdijas NVO, kas darbojas 
galvenokārt vides aizsardzības un vides 
nozīmes stiprināšanas jomā Eiropas 
līmenī.
Lai kāda NVO varētu pretendēt uz 
subsīdiju, tai jāatbilst šādiem kritērijiem:
- tai jābūt neatkarīgai un bezpeļņas 
juridiskai personai, kas darbojas 
galvenokārt vides aizsardzības jomā 
sabiedrības interesēs, lai sasniegtu 
ilgtspējīgu attīstību; 
- tai jādarbojas Eiropas līmenī atsevišķi 
vai vairāku koordinētu organizāciju veidā 
ar tādu struktūru (dalībniekiem) un 
darbību, kas aptver vismaz trīs Eiropas 
valstis.
- tai jābūt iesaistītai ES politiku un tiesību 
aktu izstrādē un ieviešanā.
NVO darbības subsīdiju pārvalde netiks 
deleģēta valstu līmenī. Sīki izstrādāti 
darbības subsīdiju noteikumi tiks izklāstīti 
vairākgadu stratēģiskajās programmās.



PR\556664LV.doc PE 335.348v01-0020/24 PR\556664LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Paskaidrojums

Vides NVO ir svarīga loma veidojot saikni starp ES iestādēm un sabiedrību, tādējādi veicinot 
labu vides pārvaldi. Lai veicinātu to efektivitāti un ietekmi, jaunajai regulai šīm 
organizācijām  jāsniedz samērā paredzama vairākgadu sistēma (neskarot Komisijas tiesības 
vērtēt atsevišķas organizācijas attiecībā uz to darbību un to plānu kvalitāti). NVO atbalstam 
jābūt skaidri saistītam ar ES politikām, tādēļ šāda veida darbību nevar decentralizēt.
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EXPLANATORY STATEMENT

Life + ou la nouvelle politique budgétaire en mati?re d’environnement

Le débat sur LIFE + va bien au del? du seul instrument financier tel qu’il est présenté. Il ne 
peut ?tre déconnecté des autres politiques en cours de discussion, que ce soit les r?glements 
du Fond de Développement Rural, de Cohésion, de l’objectif 2, des futurs instruments 
financiers pour  les technologies innovantes, de la politique de nouveau voisinage et bien 
entendu du futur budget de l’Union Européenne.

A l’heure o? les perspectives financi?res sont redéfinies pour une période de 7 ans (de 2007 ? 
2013), il convient d’avoir une vision globale de la partie du budget communautaire consacrée 
? l'environnement. Les approches doivent donc se croiser entre les différentes commissions, 
afin d'assurer la cohésion du futur budget et réaliser les engagements politiques que s’est fixée 
l’Union Européenne. Cette vision globale est d'autant plus importante que les objectifs fixés 
sont ambitieux.

Alors que l’environnement a longtemps été en concurrence frontale avec d’autres politiques 
(agriculture et développement régional notamment), sources de dégradations considérables 
des ressources naturelles, les politiques sectorielles de l'Union int?grent aujourd’hui ou 
devraient intégrer l’environnement. Ainsi, certains projets environnementaux d'investissement 
sont financés par les Fonds structurels et de cohésion (gestion de l’eau etc.).

Mais l'intégration est insuffisante : afin de répondre ? la spécificité de tous les objectifs fixés 
dans le domaine complexe, étendu et transversal de l’environnement, en 1992 fut créé 
l'instrument financier LIFE. Il est sans conteste le principal outil de promotion de projets en 
faveur de l’environnement, bien que quelques politiques environnementales aient fait l'objet 
de programmes spécifiques, dotés de faibles budgets, tels que Urban, soutien aux ONG,  
Forest focus, ou pollution marine.

L’instrument LIFE connut trois périodes. Le dernier - LIFE III- était divisé en 3 volets :

- Life Nature pour les actions de protection de la nature, 
- Life Environnement destiné aux projets novateurs pour l’amélioration de l’environnement, 
- Life - Pays tiers en soutien ? des projets de développement durable pour les pays tiers.

LIFE a permis de mettre en place des projets remarquables ? tous niveaux, malgré la modestie 
des budgets. Avec LIFE - environnement par exemple, des projets pilotes furent lancés pour  
l’amélioration de la qualité environnementale (économies d'énergie, gestion des déchets, 
techniques innovantes d'entreprises etc.). 

C’est LIFE - nature qui aura apporté les résultats les plus probants, servant d’amorce pour la 
sélection et la gestion de sites Natura 2000. Rappelons que le classement des sites Natura 
2000 n’a pas été sans difficulté, le retard pour la mise en place du réseau étant ? mettre sur le 
compte d’Etats membres qui refusaient d’admettre les atouts de Natura 2000. L? o? les projets 
furent réalisés, Natura 2000 a pourtant fait la démonstration de sa contribution décisive en 
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terme de développement durable. 

Perspectives de LIFE + pour la période 2007-2013

La question qui se pose aujourd’hui est celle du financement des politiques 
environnementales de l'UE. Dans sa proposition, la Commission a conservé LIFE + comme 
instrument financier spécifique ? l'environnement et il faut s’en féliciter. LIFE est resté 
jusqu'? ce jour le seul instrument financier contribuant efficacement ? la mise en ?uvre et au 
développement des politiques et législations environnementales de l’UE.

Cependant, au regard du projet de r?glement proposé par la Commission, les objectifs et le 
contenu de Life + laissent perplexes. Le flou, le manque de précision et de définition sur des 
questions fondamentales pour atteindre les objectifs environnementaux fixés dans les 
stratégies de développement durable, de Göteborg, de préservation de la biodiversité, de lutte 
contre le changement climatique, obligent ? nous poser la question des véritables ambitions 
du projet de la Commission.

La question de l'intégration: quelles garanties pour l'environnement? 

Pour la mise en oeuvre de la politique environnementale, le choix de la Commission s'est 
porté sur l'intégration comme moteur budgétaire, laissant ainsi la responsabilité du choix et de 
la mise en oeuvre de projets ? d'autres, qui n'ont pas forcément la sensibilité et l'expertise 
environnementale nécessaires. 

La proposition de la Commission telle qu'énoncée dans LIFE + démontre qu'elle renonce ? 
assumer sa responsabilité au niveau européen pour la mise en oeuvre des politiques dans le 
domaine de l'environnement et qu'elle la dél?gue aux Etats membres. La Commission propose 
une Europe environnementale "? la carte" qui laisse toute liberté aux pays de l'UE de choisir 
les opérations qu’ils comptent mener avec les cofinancements de l’Union. 

Ce transfert de responsabilité nie l'évidence, ? savoir qu'une politique environnementale doit 
se concevoir ? un niveau européen, l'environnement ne se réduisant pas ? des fronti?res. Ce 
transfert n’est donc pas acceptable ; il m?nerait ? la destruction de la cohésion d'ensemble des 
politiques environnementales de l’Union.

LIFE+ sera consacré pour l’essentiel aux mesures de soutien ? la politique de 
l’environnement,  en se concentrant sur deux domaines : "mise en ?uvre et gouvernance"  et
"information et communication". Les objectifs chiffrés laissent pantois quand on sait les 
besoins pour atteindre les objectifs fixés par l'Union (défi majeur du changement climatique, 
politiques de l'eau liées ? la directive cadre qui exigera des investissements considérables). 

Faute de moyens financiers appropriés, la Commission a misé sur la stratégie de l’intégration 
de l’environnement dans toutes les politiques. Elle esp?re, par le biais des autres politiques de 
l'Union bien dotées, assurer la mise en oeuvre de la stratégie de développement durable et de
la stratégie de Lisbonne ? forte connotation environnementale, sans avancer le moindre 
chiffre. Sans garanties, cette proposition transversale est vouée ? l'échec. 

Natura 2000
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Le second manquement de ce projet concerne assurément le passage sous silence financier de 
la gestion du réseau Natura 2000 pour la période 2007-2013. Ce, alors m?me que le groupe de 
travail sur l'article 8 de la directive Habitat a souligné dans son rapport que "la directive 
Habitat et Natura 2000 ont pris une importance stratégique (...) et sont maintenant reconnus 
comme étant les principaux instruments communautaires capables de réaliser le nouvel 
objectif mondial et communautaire qui consiste ? enrayer l'appauvrissement de la biodiversité 
d'ici ? 2010".

L'approche "intégrationniste" que propose la Commission concernant Natura 2000 pourrait se 
concevoir avec une politique communautaire qui aurait inscrit  de mani?re spécifique et 
précise dans le texte et les lignes budgétaires des politiques structurelles la prise en charge de 
la gestion des sites Natura 2000. 

Dans sa communication sur le financement de Natura 2000, la Commission reconna?t le co?t 
de gestion de Natura 2000 ? 6, 1 milliard d'euros, dont 5 milliards d'euros pour les 15 
"anciens" Etats-membres et 1 Milliard d'euros pour les 10 nouveaux. Selon les organisations 
environnementales, ces estimations ne représentent que la moitié de l'investissement réel 
nécessaire ? la gestion en tant que telle des sites ; le montant de 6.1 milliards d'euros doit par 
conséquent ?tre considéré comme un absolu minimum.

Or ces besoins, dont la moitié incombe aux Etats membres, ne sont inscrits dans aucune ligne 
budgétaire, ni en pourcentage dans les fonds structurels, qui devraient pourtant, selon la 
Commission, y pourvoir. Le groupe de travail de l'article 8 de la directive habitat le confirme : 
"la Commission a totalement négligé la condition essentielle du choix des fonds structurels 
d'insérer dans les fonds FEADER, FEDER et FSE une clause particuli?re qui les oblige ? 
soutenir la bonne gestion de Natura 2000".

En outre, pour obtenir des aides des fonds structurels, il faudra démonter que les actions 
financées auront un effet bénéfique sur l'économie et le social, ce qui signifie que la gestion 
des milieux naturels, des marais, des for?ts, des pelouses calcaires ou la protection des 
esp?ces n'entreront pas dans ces crit?res d'attribution.

Il sera tout aussi difficile de faire partager les aides destinées au développement rural avec 
Natura 2000, le soutien au monde rural étant également une priorité. En fait, aucune somme 
n'a été mentionnée pour n'effrayer aucun partenaire. Sans cette transparence, pourtant, c'est 
une bataille sournoise que devront se livrer les gestionnaires de Natura 2000. Ce n'est ni 
souhaitable, ni acceptable de mettre en concurrence la protection de la biodiversité avec les 
autres politiques de l'Union.

Votre rapporteur n'est pas loin de penser que le principe d'intégration de l'environnement dans 
les autres politiques se révélera ?tre source de compétition et que l'environnement, éternel 
parent pauvre du budget européen, et Natura 2000 tout particuli?rement, bénéficieront, de fait, 
de moyens financiers dérisoires. 

C'est donc ? la Commission que doit revenir la responsabilité de la mise en oeuvre de Natura 
2000 et de la protection de la biodiversité, identifiée d'intér?t européen et prioritaire. En 
occultant comme elle le fait la question du co-financement de Natura 2000, elle compromet sa 
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mise en oeuvre. Sans co-financement européen, c'est l'ensemble du dispositif mis en place, 
souvent avec difficulté, qui est remis en cause. Cela ferait de Natura 2000 un beau projet mort 
né ! 

Propositions du rapporteur

C’est parce que ces options présentées par la Commission européenne ne garantissent pas ce 
financement que votre rapporteur a intégré le co?t de la mise en oeuvre de Natura 2000 dans 
l'instrument Life+, en restaurant le volet "LIFE + Gestion du réseau Natura 2000", mettant la 
Commission et le Conseil devant leurs responsabilités. 

Considérant la nécessité d'assurer aux organisations environnementales un cadre multiannuel 
prévisible, votre rapporteur a également introduit des dispositions visant ? garantir le niveau 
de financement pour les ONG environnementales participant au développement de la 
politique européenne.

Votre rapporteur invite les membres de la Commission ? discuter de mani?re plus approfondie 
de la nécessité d'une attribution financi?re spécifique pour les activités de projet liées ? la 
nature et la biodiversité, étant donné l'importance et le succ?s du précédent programme LIFE 
Nature.


