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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1330/2010, którą złożył Juan Antonio Iborra Bernal (Hiszpania) w 
sprawie uwzględnienia w ramach programu LIFE zapobiegania klęskom 
żywiołowym 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję ubolewa nad nieuwzględnieniem w ramach programu LIFE zapobiegania 
klęskom żywiołowym i zwraca się o uczynienie tego, ponieważ jego zdaniem bez tego 
program ten jest niekompletny.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Komisja zauważa, że UE już wypracowała narzędzia, za pomocą których można osiągnąć 
cele w zakresie ochrony ludności, tak aby udoskonalić ochronę ludzi, ich środowiska, 
własności i dziedzictwa kulturowego w przypadku poważnej klęski żywiołowej – naturalnej 
lub spowodowanej przez człowieka. Są to unijny mechanizm ochrony ludności, w ramach 
którego państwa uczestniczące wspólnie mobilizują swoje środki ochrony ludności dostępne 
dla państw dotkniętych klęską żywiołową, oraz unijny instrument finansowy ochrony 
ludności, który wspiera ważne przedsięwzięcia, warsztaty i szkolenia w dziedzinie 
reagowania na klęski żywiołowe, przeciwdziałania im i przygotowywania się do nich. W 
Komisji działania te są koordynowane przez Dyrekcję Generalną ds. Pomocy Humanitarnej i 
Ochrony Ludności.

Komisja zauważa, że rozporządzenie LIFE+ zawiera ścisłe wytyczne dotyczące 
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komplementarności, wymagające jasnej linii podziału między LIFE+ a innymi funduszami. Z 
LIFE+ nie można finansować działań, które mogłyby być finansowane z innych funduszy UE 
(art. 9 rozporządzenia).

Program LIFE+ jest stosunkowo skromnym instrumentem finansowym, obejmującym 2,17 
mld EUR na okres 2007–2013 lub średnio 310 mln EUR rocznie (w porównaniu np. z 
kosztami sieci Natura 2000, które szacuje się na 5,8 mld EUR rocznie). Wobec takiego 
poziomu funduszy program LIFE+ nie może zaspokoić obecnego zapotrzebowania na 
dofinansowanie przedsięwzięć ograniczonych do dziedziny ochrony środowiska i 
współfinansuje jedynie ułamek projektów będących przedmiotem otrzymywanych co roku 
wniosków.

Komisja uważa, że rozszerzenie finansowania z programu LIFE+ w obecnym okresie 
finansowania (2007–2013) na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie zagrożeń 
naturalnych wobec ludzi zmniejszyłoby pożądaną skuteczność i prostotę funduszy UE. Co 
więcej, takie rozszerzenie wymagałoby znacznych zmian w prawodawstwie UE. Pod koniec 
czerwca 2011 r. Komisja Europejska zaprezentuje propozycje dotyczące budżetu UE na okres 
po 2014 r. W tym kontekście zostanie rozważone wsparcie UE na rzecz przeciwdziałania 
klęskom żywiołowym.


