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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1330/2010, внесена от Juan Antonio Iborra Bernal, с испанско 
гражданство, относно разширяване на програмата „LIFE“ с цел включване 
на предотвратяване на бедствия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от невключването на програмите за 
предотвратяване на бедствия в програма „LIFE“ и иска те да бъдат включени, тъй като 
той счита, че без тези програми програмата „LIFE“ ще бъде непълна.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Комисията отбелязва, че ЕС вече е разработил механизми, чрез които могат да бъдат 
постигнати целите за гражданска защита, насочени към по-добрата защита за хората, 
тяхната среда, собственост и културно наследство в случай на големи природни или 
предизвикани от човека бедствия. Това са Механизмът на ЕС за гражданска защита, в 
който участващите страни обединяват ресурсите си за гражданска защита, които са на 
разположение на страните, претърпели бедствия, и Финансовият инструмент на ЕС за 
гражданска защита, който подкрепя значими проекти, семинари и обучения в областта 
на предотвратяването, готовността и реакцията при природни бедствия. В Комисията 
тези дейности се координират от генерална дирекция „Хуманитарна помощ и 
гражданска защита“.

Комисията посочва, че Регламентът LIFЕ+ съдържа точни насоки относно взаимното 
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допълване, изисквайки ясно разграничение между LIFE+ и другите фондове на ЕС. 
LIFE+ не може да финансира дейности, които могат да бъдат финансирани от други 
фондове на ЕС (член 9 от регламента).

Програма LIFE+ е сравнително скромен финансов инструмент, разполагащ с 2,17 
милиарда евро за периода 2007–2013 г., или средно с 310 милиона евро на година (за 
сравнение например могат да се вземат разходите само по управлението на „Натура 
2000“, които възлизат на 5,8 милиарда годишно). С този обем средства програма LIFE+ 
не може да посрещне настоящото изискване за проектно финансиране, ограничено до 
областта на околната среда, и съфинансира само част от ежегодно получаваните 
проектни предложения.

Комисията е на мнение, че увеличаването на средствата по програма LIFE+ за 
настоящия финансов период (2007–2013 г.), така че да бъдат обхванати проекти, 
целящи намаляването на заплахите за хората от природни бедствия, ще намали 
ефективността и опростения механизъм, към които е насочено финансирането от ЕС. 
Освен това подобно увеличаване би изисквало значителни промени в 
законодателството на ЕС. В края на юни 2011 г. Европейската комисия ще представи 
своите предложения за бюджета на ЕС за периода след 2014 г. В този контекст ще бъде 
взета предвид помощта от ЕС за предотвратяване на бедствия.


