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Θέμα: Αναφορά 1330/2010 , του Juan Antonio Iborra Bernal, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την επέκταση του προγράμματος LIFE ούτως ώστε να 
περιλαμβάνει την πρόληψη καταστροφών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αποδοκιμάζει την έλλειψη προγραμμάτων πρόληψης καταστροφών στο 
πρόγραμμα LIFE και ζητεί να συμπεριληφθούν τέτοια προγράμματα, καθώς χωρίς αυτά, 
θεωρεί ότι το πρόγραμμα είναι ελλιπές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει ήδη αναπτύξει εργαλεία μέσω των οποίων μπορούν να 
επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής προστασίας, με στόχο την καλύτερη προστασία των 
πολιτών, του περιβάλλοντος, της ιδιοκτησίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς τους, σε 
περίπτωση που συμβεί μείζων φυσική ή ανθρωπογενής καταστροφή. Πρόκειται για τον 
μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, στον οποίο τα συμμετέχοντα κράτη συνενώνουν 
τους πόρους τους για την πολιτική προστασία οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε χώρες που έχουν 
πληγεί από καταστροφές, και το χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας της ΕΕ, το οποίο 
στηρίζει σημαντικά έργα, εργαστήρια και κύκλους κατάρτισης στον τομέα της πρόληψης, της 
ετοιμότητας και της αντίδρασης σε φυσικές καταστροφές. Στην Επιτροπή, οι δραστηριότητες 
αυτές συντονίζονται από τη Γενική Διεύθυνση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την 
Πολιτική Προστασία.
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Η Επιτροπή σημειώνει ότι ο κανονισμός LIFE+ περιέχει αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές 
για τη συμπληρωματικότητα, με την προϋπόθεση να υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ του LIFE+ και άλλων ταμείων της ΕΕ. Δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτηθούν από το 
LIFE+ δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλα ταμεία της ΕΕ 
(άρθρο 9 του κανονισμού).

Το πρόγραμμα LIFE+ είναι ένα σχετικά μεσαίο χρηματοδοτικό μέσο, διαθέτοντας 2,17 
δισεκατομμύρια ευρώ για το διάστημα 2007-2013, ή 310 εκατομμύρια ευρώ/έτος κατά μέσο 
όρο (να συγκριθεί, για παράδειγμα, με το κόστος της διαχείρισης μόνο του Natura 2000, που 
υπολογίζεται σε περίπου 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως). Με αυτό το επίπεδο πόρων, το 
πρόγραμμα LIFE+ δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην υφιστάμενη ζήτηση για 
χρηματοδότηση έργων που περιορίζονται μόνο στον τομέα του περιβάλλοντος και 
συγχρηματοδοτεί ένα μέρος των προτάσεων που λαμβάνει κάθε χρόνο.

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η επέκταση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα LIFE+ 
την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης (2007-2013) για την κάλυψη έργων που αποσκοπούν 
στη μείωση των φυσικών απειλών που επηρεάζουν τους ανθρώπους θα μείωνε την 
αποτελεσματικότητα και την απλότητα που επιδιώκεται στη χρηματοδότηση της ΕΕ. Επίσης, 
μια τέτοια επέκταση θα προϋπέθετε ουσιαστικές τροποποιήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ. Στα 
τέλη Ιουνίου του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2014. Σε αυτό το πλαίσιο θα εξεταστεί η 
στήριξη της ΕΕ για δράσεις για την πρόληψη καταστροφών.


