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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1330/2010 , adresată de Juan Antonio Iborra Bernal, de cetățenie 
spaniolă, privind extinderea programului LIFE pentru a include prevenirea 
dezastrelor 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul deplânge faptul că programele de prevenire a dezastrelor au fost omise din 
programul LIFE și solicită ca acestea să fie incluse, deoarece, în opinia petiționarului, fără 
acestea, programul este incomplet.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Comisia constată că UE a conceput deja instrumente prin care ar putea fi atinse obiectivele de 
protecție civilă cu scopul de a asigura o mai bună protecție a populației, mediul acestora, 
proprietatea și patrimoniul cultural în caz de dezastre majore naturale sau provocate de om. 
Acestea sunt Mecanismul de protecție civilă al Uniunii, în cadrul căruia statele participante 
pun în comun resursele proprii de protecție civilă disponibile pentru țări afectate de dezastre, 
și Instrumentul financiar de protecție civilă al UE, destinat sprijinirii proiectelor majore, a 
atelierelor de lucru și a cursurilor de formare în domeniile prevenirii, pregătirii și reacției la 
dezastre naturale. În cadrul Comisiei, aceste activități sunt coordonate de Direcția Generală 
Ajutor Umanitar și Protecție Civilă.

Comisia constată că Regulamentul LIFE+ conține orientări stricte privind 
complementaritatea, care impun stabilirea unei linii de demarcație clare între LIFE+ și alte 
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fonduri ale UE. LIFE+ nu trebuie să finanțeze activități ce ar putea fi finanțate cu ajutorul 
altor fonduri ale UE (articolul 9 din regulament).

Programul LIFE+ este un instrument financiar relativ modest, cu un buget de 2,17 miliarde de 
euro pentru perioada 2007-2013 sau de 310 milioane de euro/an în medie (a se compara, de 
exemplu, cu costurile de gestionare a rețelei Natura 2000, estimate la 5,8 miliarde de euro pe 
an). Cu acest nivel de finanțare, programul LIFE+ nu este în măsură să satisfacă cererea 
actuală pentru finanțarea proiectelor, restricționată la domeniul protecției mediului, și 
cofinanțează o mică parte a proiectelor primite anual.

Comisia consideră că extinderea finanțării programului LIFE+ în actuala perioadă de 
finanțare (2007-2013) pentru a acoperi proiectele destinate reducerii pericolelor naturale care 
afectează ființele umane ar reduce eficacitatea și simplitatea de care este nevoie în finanțarea 
UE. Mai mult decât atât, o astfel de extindere ar necesita modificări substanțiale ale legislației 
UE. La sfârșitul lunii iunie 2011, Comisia Europeană va prezenta propunerile sale pentru 
bugetul UE pentru perioada de după 2014. Sprijinul UE pentru prevenirea dezastrelor va fi 
analizat în acel context.


