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Lūgumrakstu komiteja

6.5.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1330/2010, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Juan 
Antonio Iborra Bernal, par LIFE programmas paplašināšanu, lai tajā 
iekļautu katastrofu novēršanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs nosoda to, ka katastrofu novēršanas programmas nav iekļautas LIFE
programmā, un prasa tās iekļaut, jo, viņaprāt, bez tām programma nav pilnīga.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 9. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Komisija norāda, ka ES jau ir izstrādājusi civilās aizsardzības mērķu sasniegšanai paredzētus 
instrumentus, lai dabas vai cilvēka izraisītas lielas katastrofas gadījumā labāk aizsargātu 
cilvēkus, vidi, īpašumu un kultūras mantojumu. Tas ir ES Civilās aizsardzības mehānisms, 
kurā iesaistītās dalībvalstis apvieno savus civilās aizsardzības resursus palīdzības sniegšanai 
nelaimē cietušām valstīm, un ES Civilās aizsardzības finanšu instruments atbalsta sniegšanai 
lieliem projektiem, semināriem un apmācību kursiem, kas paredzēti, lai sagatavotos un 
reaģētu uz dabas katastrofām un šādu katastrofu novēršanai. Komisijā šos pasākumus 
koordinē Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts.

Komisija norāda, ka LIFE+ regula ietver stingrus norādījumus par papildināmību, kas prasa 
skaidri nodalīt LIFE+ no citiem ES fondiem. LIFE+ nevar finansēt pasākumus, kas var 
saņemt finansējumu no citiem ES fondiem (Regulas 9. pants). LIFE+ programma ir 
salīdzinoši neliels finanšu instruments ar finansējumu EUR 2,17 miljardu apmērā 2007.–
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2013. gada periodam vai vidēji EUR 310 miljonu gadā (salīdzināsim, piemēram, ar 
Natura 2000 pārvaldībai vien paredzētajām izmaksām, kas ir EUR 5,8 miljardi gadā). Ar šādu 
finansējumu LIFE+ programma nevar apmierināt pašreizējo prasību ierobežot projekta 
finansējumu attiecībā uz vides jomu, un tā līdzfinansē daļu no katru gadu saņemtajiem 
priekšlikumiem.

Komisija uzskata, ka pašreizējā finanšu periodā (2007.–2013. gadā) LIFE+ programmas 
finansējuma paplašināšana attiecībā uz projektiem, kuru mērķis ir mazināt cilvēkiem bīstamas 
stihiskas nelaimes, vājinātu efektivitāti un vienkāršību, kādu prasa ES finansējums. Turklāt 
šāda paplašināšana būtu saistīta ar būtiskām izmaiņām ES tiesību aktos. Eiropas Komisija 
2011. gada jūnija beigās iesniegs priekšlikumus par ES budžetu periodam pēc 2014. gada.
Šajā saistībā tiks izskatīts ES atbalsts stihisku nelaimju novēršanai.


