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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1330/2010 af Juan Antonio Iborra Bernal, spansk statsborger, om 
udvidelse af LIFE-programmet til også at omfatte forebyggelse af katastrofer

1. Sammendrag

Andrageren beklager, at LIFE-programmet ikke også indeholder planer til forebyggelse af 
katastrofer, og anmoder om, at man foretager denne udvidelse, uden hvilken han hævder, at 
programmet er ufuldstændigt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Kommissionen bemærker, at EU allerede har udviklet værktøjer, der kan bidrage til at 
opfylde civilbeskyttelsesmålene, med henblik på bedre at beskytte personer, deres miljø, 
ejendom og kulturelle arv i tilfælde af større naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer. Dette er de nye EU-mekanismer til civilbeskyttelse, hvor de deltagende stater 
samler deres civilbeskyttelsesressourcer i en pulje, som er tilgængelig for katastroferamte 
lande, samt EU's finansielle instrument til civilbeskyttelse, der støtter større projekter, 
workshopper og uddannelseskurser på området forebyggelse, beredskab og reaktion i 
forbindelse med naturkatastrofer. I Kommissionen koordineres disse aktiviteter af 
Generaldirektoratet for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse.

Kommissionen bemærker, at LIFE+-forordningen indeholder strenge retningslinjer for 
komplementaritet, og kræver en klar adskillelse mellem LIFE+ og andre EU-fonde. LIFE+ 
kan ikke finansiere aktiviteter, der kan finansieres af andre EU-fonde (artikel 9 i 
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forordningen).

LIFE+-programmet er et forholdsvis beskedent finansielt instrument, der står for 2,17 mia.
euro for perioden 2007-2013 eller 310 mio. euro årligt i gennemsnit (sammenlign f.eks. dette 
med omkostningerne ved blot at forvalte Natura 2000, som vurderes at udgøre 5,8 mia. euro
årligt). Med dette finansieringsniveau er LIFE+-programmet ude af stand til at imødekomme 
den aktuelle efterspørgsel efter projektfinansiering, som er begrænset til miljøområdet, og det 
medfinansierer en brøkdel af de forslag, der modtages hvert år.

Kommissionen er af den opfattelse, at en udvidelse af LIFE+-programmets finansiering i den 
aktuelle finansieringsperiode (2007-2013) til også at dække projekter, der sigter mod at 
reducere naturlige farer, som påvirker mennesker, vil mindske den effektivitet og enkelthed, 
der søges i forbindelse med EU-finansiering. Desuden vil en sådan udvidelse kræve 
væsentlige ændringer af EU-lovgivningen. I slutningen af juni 2011 vil Kommissionen 
fremlægge sine forslag til EU-budgettet for perioden efter 2014. Der vil i den forbindelse 
blive taget højde for EU-støtte til katastrofeforebyggelse."


