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Betreft: Verzoekschrift 1330/2010, ingediend door Juan Antonio Iborra Bernal (Spaanse 
nationaliteit), over de uitbreiding van het programma LIFE tot de preventie van 
rampen 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener betreurt dat het programma LIFE niet ook plannen omvat voor de preventie van 
rampen en verzoekt dat dergelijke plannen alsnog worden opgenomen. Hij zegt dat het 
programma anders onvolledig is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

De Commissie merkt op dat de EU reeds instrumenten voor civiele bescherming heeft 
ontwikkeld waarmee mensen, hun leefomgeving, hun eigendommen en hun culturele erfenis 
beter kunnen worden beschermd in het geval van grote natuurlijke of door de mens 
veroorzaakte rampen. Dit zijn het Mechanisme voor civiele bescherming, waarmee 
deelnemende lidstaten de beschikbare middelen voor civiele bescherming bundelen om 
getroffen landen hulp te bieden, en het Financieringsinstrument voor civiele bescherming, 
waarmee grote projecten, workshops en opleidingen op het gebied van preventie van, 
paraatheid voor en reactie op natuurrampen kunnen worden bekostigd. Binnen de Commissie 
worden deze activiteiten gecoördineerd door het directoraat-generaal Humanitaire hulp (DG 
ECHO).

De Commissie merkt verder op dat de LIFE+-verordening voorziet in strikte richtlijnen voor 
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complementariteit en een duidelijke scheidslijn tussen LIFE+ en andere EU-fondsen: LIFE+ 
kan geen activiteiten financieren die reeds uit andere EU-fondsen worden gefinancierd 
(artikel 9 van de verordening).

Het LIFE+-programma is een relatief klein financieel instrument, van slechts 2,17 miljard 
euro in de periode 2007-2013, ofwel gemiddeld 310 miljoen euro per jaar (ter vergelijking: de 
beheerkosten van Natura 2000 bedragen naar schatting 5,8 miljard per jaar). Met deze 
middelen kan het LIFE+-programma niet voldoen aan de huidige vraag naar 
projectfinanciering die zijn beperkt tot de leefomgeving en cofinanciert het slechts een fractie 
van de voorstellen die jaarlijks worden ontvangen.

De Commissie is van oordeel dat het uitbreiden van de financiering in het kader van het 
LIFE+-programma in de huidige periode (2007-2013) met projecten die gericht zijn op het 
beperken van bedreigingen uit de natuur, ten koste zou gaan van de doeltreffendheid en 
eenvoud die met EU-financiering wordt nagestreefd. Bovendien zou het Europees recht voor 
een dergelijke uitbreiding ingrijpend moeten worden herzien. Eind 2011 zal de Europese
Commissie haar voorstellen voor de EU-begroting voor de periode na 2014 presenteren. 
Binnen die context zal EU-ondersteuning voor rampenpreventie worden overwogen.


