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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója sajnálkozását fejezi ki amiatt, hogy a LIFE program nem foglal magában 
katasztrófa-megelőzési terveket, továbbá kéri annak kiegészítését ilyen tervekkel, mivel 
véleménye szerint ezek híján nem teljes.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A Bizottság megjegyzi, hogy az EU már kialakított eszközöket, amelyek révén polgári 
védelmi célkitűzéseket lehet elérni, az emberek, a környezetük, a tulajdon és a kulturális 
örökség jobb védelmét célozva súlyos természeti vagy ember által előidézett katasztrófák 
esetén. Ilyen az uniós polgári védelmi mechanizmus, amelyben a részt vevő országok 
egyesítik a katasztrófa sújtotta országok rendelkezésére álló polgári védelmi erőforrásaikat, 
valamint az uniós polgári védelmi pénzügyi eszköz, amely a természeti katasztrófákkal 
kapcsolatos megelőzés, felkészültség és válaszadás terén támogatja a jelentős projekteket, 
workshopokat és képzési kurzusokat. A Bizottságban ezeket a tevékenységeket a 
Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága koordinálja.
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A Bizottság megjegyzi, hogy a LIFE+ rendelet szigorú iránymutatásokat tartalmaz az egymást 
kiegészítő jellegre vonatkozóan, a LIFE+ és más uniós alapok között világos választóvonalat 
írva elő. A LIFE+ nem finanszírozhat olyan tevékenységeket, amelyek más uniós alapokból 
finanszírozhatók lennének (a rendelet 9. cikke).

A LIFE+ program egy viszonylag mérsékelt pénzügyi eszköz, amely a 2007–2013-as 
időszakra 2,17 milliárd euróra vagy évente átlagosan 310 millió euróra támaszkodik (vessük 
ezt össze például a Natura 2000 puszta irányításának költségeivel, amelyek a becslések szerint 
évi 5,8 milliárd eurót tesznek ki). A pénzeszközök ilyen szintje mellett a LIFE+ program nem 
tudja teljesíteni a környezetvédelem területére korlátozódó projektfinanszírozás iránti 
jelenlegi igényt, és az évente beérkezett javaslatok töredékéhez nyújt társfinanszírozást.

A Bizottság azon a véleményen van, hogy a LIFE+ program finanszírozásának kiterjesztése a 
jelenlegi finanszírozási időszakban (2007–2013) oly módon, hogy az lefedje az embereket 
érintő természeti veszélyek mérséklését célzó projekteket, csökkentené az uniós finanszírozás 
terén kívánatos eredményességet és egyszerűséget. Egy ilyen kiterjesztés továbbá az uniós 
jogszabályok lényeges változását tenné szükségessé. Az Európai Bizottság 2011 júniusának 
végén benyújtja a 2014 utáni időszakra szóló uniós költségvetésre vonatkozó javaslatait. A 
katasztrófa-megelőzéshez nyújtott uniós támogatást ebben az összefüggésben fogják 
mérlegelni.


