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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas apgailestauja, kad programoje LIFE nenumatyti nelaimių prevencijos 
planai, ir prašo, kad programa būtų tokiais planais papildyta, nes be jų programa nėra išsami.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Komisija pažymi, kad Europos Sąjunga jau sukūrė priemonių, kurias įgyvendinus galima 
pasiekti civilinės saugos tikslus, ir kuriomis siekiama geriau apsaugoti žmones, jų aplinką, 
turtą ir kultūros paveldą įvykus didelėms gaivalinėms ar žmogaus sukeltoms nelaimėms.
Minėtos priemonės – tai ES civilinės saugos mechanizmas, kurį taikydamos valstybės sutelkia 
turimus civilinės saugos išteklius nelaimės ištiktose šalyse, ir ES civilinės saugos finansinė 
priemonė, pagal kurią remiami dideli projektai, seminarai ir mokymo kursai gaivalinių 
nelaimių prevencijos, pasiruošimo joms ir reagavimo į jas srityse. Komisijoje šią veiklą 
koordinuoja Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinis direktoratas.

Komisija pažymi, kad LIFE+ reglamente pateikti griežti nurodymai dėl tarpusavio papildymo, 
pagal kuriuos reikalaujama aiškiai atskirti LIFE+ lėšas nuo kitų ES lėšų. LIFE+ lėšomis 
neturėtų būti finansuojama veikla, kuri gali būti finansuojama iš kitų ES finansavimo šaltinių 
(reglamento 9 straipsnis).
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LIFE+ programa yra palyginti nedidelio biudžeto finansinė priemonė, kuriai 2007–2013 m. 
skiriama 2,17 mlrd. EUR arba vidutiniškai 310 mln. EUR per metus (palyginti, pavyzdžiui, su 
tinklo „Natura 2000“ tvarkymo sąnaudomis, kurios sudaro 5,8 mlrd. EUR per metus). Dėl 
ribotų LIFE+ programos lėšų neįmanoma finansuoti visų esamų su aplinkos sritimi susijusių 
projektų, todėl pagal ją bendrai finansuojama tik dalis kiekvienais metais gaunamų paraiškų.

Komisija laikosi nuomonės, kad dabartiniu 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu išplėtus 
pagal LIFE+ programą taikomą finansavimą ir finansuojant projektus, kuriais siekiama 
sumažinti gaivalinių nelaimių grėsmę žmonėms, sumažėtų finansavimo veiksmingumas ir 
paprastumas, kurių siekiama teikiant finansavimą iš ES lėšų. Be to, norint taip išplėsti 
finansavimą reikėtų labai pakeisti ES teisės aktus. 2011 m. birželio mėn. pabaigoje Europos 
Komisija pateiks savo pasiūlymus dėl ES biudžeto po 2014 m. Atsižvelgiant į tai, bus 
svarstoma ES parama nelaimių prevencijos priemonėms.“


