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Suġġett: Petizzjoni 1330/2010, imressqa minn Juan Antonio Iborra Bernal, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, dwar l-estensjoni tal-programm LIFE biex tiġi 
inkluża l-prevenzjoni tad-diżastri 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkundanna l-ommissjoni tal-programmi għall-prevenzjoni tad-diżastri 
naturali mill-programm LIFE u jitlob li dawn jiġu inklużi fih, billi jqis li mingħajrhom il-
programm mhuwiex komplut.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-Kummissjoni tinnota li l-UE diġà żviluppat għodod li permezz tagħhom jistgħu jinkisbu l-
għanijiet tal-protezzjoni ċivili, bl-għan li jiġu protetti aħjar il-persuni, l-ambjent, il-proprjetà u 
l-wirt kulturali tagħhom f’każ ta’ diżastri maġġuri naturali jew ipprovokati mill-bniedem.
Dawn huma l-Mekkaniżmi tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili, li fihom l-istati parteċipanti 
jaqsmu r-riżorsi disponibbli tagħhom għall-protezzjoni ċivili għal pajjiżi milquta minn 
diżastru, u l-Istrument Finanzjarju għall-Protezzjoni Ċivili tal-UE, li jappoġġja proġetti 
maġġuri, workshops u korsijiet ta’ taħriġ fil-qasam tal-prevenzjoni, it-tħejjija u r-reazzjoni 
għad-diżastri naturali. Fil-Kummissjoni, dawn l-attivitajiet huma koordinati mid-Direttorat 
Ġenerali għall-Għajnuna Umanitarja u Protezzjoni Ċivili.

Il-Kummissjoni tinnota li r-Regolament LIFE+ jinkludi linji gwida stretti dwar il-
komplementarjetà, li jirrikjedu linja ta’ separazzjoni ċara bejn il-fondi tal-LIFE+ u fondi oħra 



PE464.877v01-00 2/2 CM\866818MT.doc

MT

tal-UE. LIFE+ ma għandux jiffinanzja attivitajiet li jistgħu jkunu ffinanzjati minn fondi oħra 
tal-UE (l-Artikolu 9 tar-Regolament).

Il-Programm LIFE+ huwa strument finanzjarju relattivament modest, li jserraħ fuq €2.17 
biljun għall-perjodu 2007-2013, jew medja ta’ €310 miljun kull sena (qabbel dan pereżempju 
mal-ispejjeż tas-sempliċi proċess tal-immaniġġjar tan-Natura 2000, li huma stmati li 
jammontaw għal €5.8 biljun kull sena). B’dan il-livell ta’ fondi, il-Programm LIFE+ mhux 
kapaċi jissodisfa t-talba attwali għall-iffinanzjar tal-proġett ristrett għall-qasam tal-ambjent u 
jikkofinanzja frazzjoni tal-proposti rċevuti kull sena.

Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-estensjoni tal-iffinanzjar tal-Programm LIFE+ fil-perjodu 
ta’ finanzjament attwali (2007-2013) biex jiġu koperti l-proġetti li għandhom l-għan li 
jnaqqsu t-theddid naturali li jaffettwa lill-bnedmin tnaqqas l-effettività u s-sempliċità tal-fondi 
tal-UE. Barra minn hekk, tali estensjoni teħtieġ bidliet sostanzjali fil-leġiżlazzjoni tal-UE. Fit-
tmiem ta’ Ġunju 2011, il-Kummissjoni Ewropea se tippreżenta l-proposti tagħha għall-baġit 
tal-UE għall-perjodu wara l-2014. L-appoġġ tal-UE għall-prevenzjoni tad-diżastru tiġi 
kkunsidrata f’dak il-kuntest.


