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Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002981/2012
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για το πρόγραμμα LIFE

H πρόταση της Επιτροπής σχετικά με νέο Κανονισμό του προγράμματος LIFE για την περίοδο 2014-
2020 χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλό προϋπολογισμό. Ενόψει της δημιουργίας νέων 
υποπρογραμμάτων όπως αυτό για την κλιματική αλλαγή, εκτιμάται1 ότι το αναιμικό 0,3% επί του 
συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης δε θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στην κάλυψη των 
πραγματικών αναγκών του μοναδικού αυτού χρηματοδοτικού εργαλείου για το περιβάλλον. H 
πρόταση φαίνεται να δίνει βάρος σε μεγάλα κυβερνητικά σχέδια και μειώνει κατά το ήμισυ τα 
πολυάριθμα μικρά αλλά επιτυχημένα προγράμματα που πραγματοποιούνται κυρίως από Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) σε συνεργασία συνήθως με τοπικές αρχές234. Η κατάργηση της 
χρηματοδότησης του μη ανακτώμενου ΦΠΑ και η μη επιλεξιμότητα μόνιμων θέσεων εργασίας μπορεί 
να κάνουν απαγορευτική τη συμμετοχή τοπικών φορέων, μικρών εταιρειών και ΜΚΟ στα 
προγράμματα LIFE, ακόμα και με τα υψηλότερα επίπεδα συγχρηματοδότησης.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πόσα από τα πετυχημένα προγράμματα είχαν δικαιούχους MKO και τοπικούς φορείς επί του 
συνόλου των προγραμμάτων που έτυχαν ενίσχυσης από το πρόγραμμα LIFE;

2. Υπάρχει δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού του LIFE 2014-2020;

3. Πώς διασφαλίζεται από τον νέο Κανονισμό η δυνατότητα των τοπικών φορέων, των MKO και 
χωρών σε κρίση, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, που δεν διαθέτουν πλέον δυνατότητες για 
την απαιτούμενη συγχρηματοδότηση, να συνεχίσουν να επωφελούνται με δίκαιο τρόπο από τα 
προγράμματα LIFE;

4. Πώς διασφαλίζεται ταυτοχρόνως η ενίσχυση: (α) δράσεων σε θεματικούς τομείς προτεραιότητας 
και δράσεων που εστιάζουν σε τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες και (β) προγραμμάτων 
που αφορούν την προστασία απειλούμενων ειδών και σημαντικών οικοσυστημάτων 
προστατευόμενων από διεθνείς συμβάσεις αλλά και περιοχών με ιδιαιτερότητες, όπως π.χ. νησιά 
και ορεινές περιοχές;
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