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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σηµαντική ώθηση της στήριξης της ΕΕ για το 
περιβάλλον και το κλίµα µέσω του νέου 
προγράµµατος LIFE  
Βρυξέλλες, 12 ∆εκεµβρίου 2011 – Η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση 3,2 
δισεκατοµµύρια ευρώ για το διάστηµα 2014-2020 σε ένα νέο πρόγραµµα για το 
περιβάλλον και τη δράση για το κλίµα - LIFE. Το προτεινόµενο νέο πρόγραµµα θα 
βασιστεί στην επιτυχία του τρέχοντος προγράµµατος LIFE+, αλλά θα τροποποιηθεί 
έτσι ώστε να έχει ουσιαστικότερα αποτελέσµατα, να είναι απλούστερο και πιο 
ευέλικτο και να έχει έναν σηµαντικά µεγαλύτερο προϋπολογισµό.  

Ο αρµόδιος για το περιβάλλον Ευρωπαίος Επίτροπος Janez Potočnik δήλωσε: «Το 
πρόγραµµα LIFE είναι βασικής σηµασίας παράγοντας για το σχεδιασµό µιας 
καλύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής. Προσφέρεται για τη στήριξη όλων των 
ατόµων και οργανισµών που δραστηριοποιούνται ώστε να εξασφαλιστεί ότι η 
νοµοθεσία αποδίδει καλύτερα αποτελέσµατα για το περιβάλλον στην Ευρώπη. 
Μεταρρυθµίζουµε το πρόγραµµα, έτσι ώστε να πετύχουµε καλύτερα αποτελέσµατα, 
προχωρώντας σε µια ολοκληρωµένη κινητοποίηση από άλλες χρηµατοδοτικές 
πηγές.» 

Η αρµόδια για τη δράση για το κλίµα Ευρωπαία Επίτροπος Connie Hedegaard 
δήλωσε: «Στο νέο πρόγραµµα η Επιτροπή προτείνει τον τριπλασιασµό των πόρων 
για το κλίµα. Αυτό θα µας επιτρέψει να αυξήσουµε τη στήριξη των περιφερειακών 
στρατηγικών για τις χαµηλές ανθρακούχες εκποµπές και για την κλιµατική αντοχή 
και για τα µικρής κλίµακας κλιµατικά έργα από ΜΜΕ, ΜΚΟ και τις τοπικές αρχές. 
Μέσω του LIFE, µπορούµε επίσης να κινητοποιήσουµε άλλα ευρωπαϊκά και εθνικά 
κεφάλαια για σκοπούς κλιµατικής δράσης.»  

Μεταξύ των νέων πτυχών του µελλοντικού προγράµµατος LIFE συγκαταλέγονται : 

- Η δηµιουργία ενός νέου υποπρογράµµατος για τη δράση για το κλίµα·  
- Σαφέστερος ορισµός των προτεραιοτήτων µε πολυετή προγράµµατα εργασίας 

εγκρινόµενα σε συνεννόηση µε τα κράτη µέλη·  
- Νέες δυνατότητες εφαρµογής προγραµµάτων σε ευρύτερη κλίµακα, µέσω 

«ολοκληρωµένων έργων», τα οποία µπορούν να συµβάλουν στην 
κινητοποίηση ενωσιακών, εθνικών και ιδιωτικών κεφαλαίων για 
περιβαλλοντικούς ή κλιµατικούς στόχους.  

Το υποπρόγραµµα για το περιβάλλον θα στηρίξει τις προσπάθειες στους 
ακόλουθους τοµείς: 

- «Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων»· τοµές που θα επικεντρωθούν σε 
πιο καινοτόµες λύσεις για την καλύτερη εφαρµογή της περιβαλλοντικής 
πολιτικής και την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών στόχων σε άλλους τοµείς· 
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- «Βιοποικιλότητα»· τοµέας όπου θα αναπτυχθούν βέλτιστες πρακτικές 
προκειµένου να ανασχεθεί η απώλεια βιοποικιλότητας και να αποκατασταθούν 
οικοσυστηµικές υπηρεσίες, διατηρώντας ως κύριο στόχο τη στήριξη των 
περιοχών του δικτύου Natura 2000, ιδίως µέσω ολοκληρωµένων έργων που 
συνάδουν µε τα πλαίσια δράσης µε προτεραιότητα των κρατών µελών (όπως 
περιγράφονται στο νέο έγγραφο της Επιτροπής για τη χρηµατοδότηση του 
δικτύου Natura 2000)·  

- «Περιβαλλοντική ∆ιακυβέρνηση και ενηµέρωση»· τοµέας που θα προωθήσει 
την ανταλλαγή γνώσεων, τη διασπορά βέλτιστων πρακτικών και την καλύτερη 
συµµόρφωση, πέραν των εκστρατειών ευαισθητοποίησης. 

Το υποπρόγραµµα για τη δράση για το κλίµα καλύπτει τους ακόλουθους τοµείς:  

- «Μετριασµός της κλιµατικής αλλαγής»· θα επικεντρωθεί στον περιορισµό των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου·  

- «Προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος»· θα επικεντρωθεί στην αύξηση της 
αντοχής στην κλιµατική µεταβολή·  

- «Κλιµατική διακυβέρνηση και ενηµέρωση»· θα επικεντρωθεί στην 
ευαισθητοποίηση, την ενηµέρωση, τη συνεργασία και τη διάδοση 
πληροφοριών για την αλλαγή του κλίµατος και της δράσης προσαρµογής.  

Οι επιχορηγήσεις για τη χρηµατοδότηση έργων θα παραµείνουν ο κύριος τύπος 
παρέµβασης του προγράµµατος. Η επιχορήγηση ΜΚΟ και άλλων φορέων θα είναι 
ακόµη δυνατή, και θα υπάρχουν δυνατότητες συνεισφορών σε καινοτόµα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα.  

Το LIFE θα υιοθετήσει λιγότερο περίπλοκες και πλέον ευέλικτες διαδικασίες.  

Επόµενα βήµατα 
Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι προτάσεις θα ολοκληρώσουν την πορεία τους µέσω του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου έγκαιρα ως προς τη νέα 
προγραµµατική περίοδο (2014-2020).  

Ιστορικό 
Το πρόγραµµα LIFE αποτελεί τµήµα της πρότασης της Επιτροπής για το πολυετές 
χρηµατοδοτικό πλαίσιο 2014-2020, το οποίο καθορίζει το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 
και τις κύριες κατευθύνσεις για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η Επιτροπή 
αποφάσισε να αντιµετωπίσει την περιβαλλοντική και κλιµατική δράση ως 
ολοκληρωµένο τµήµα όλων των κύριων µέσων και παρεµβάσεων και, πέραν της 
αντίληψης της «ενσωµάτωσης», προτείνει να συνεχιστεί το πρόγραµµα LIFE, το 
οποίο διέπεται σήµερα από τον κανονισµό LIFE+. Ο συνδυασµός της 
ενσωµάτωσης µε ειδικό µέσο αποβλέπει στην αύξηση της συνοχής και της 
προστιθέµενης αξίας της παρέµβασης της ΕΕ.  

∆ροµολογηµένο το 1992, το πρόγραµµα LIFE είναι µία από τις αιχµές του δόρατος 
της ενωσιακής περιβαλλοντικής χρηµατοδότησης. Έχει χρηµατοδοτήσει πάνω από 
3.500 έργα, συνεισφέροντας 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ στην περιβαλλοντική 
προστασία. Το LIFE+, το οποίο δροµολογήθηκε το 2007 και θα συνεχιστεί µέχρι το 
2013 µε προϋπολογισµό κατά τι µεγαλύτερο των 2,1 δισεκατοµµύρια ευρώ, 
χρηµατοδοτεί κυρίως επιχορηγήσεις (αυτές καλύπτουν το 78% του 
προϋπολογισµού LIFE+).  
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Το LIFE έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή σηµαντικής 
περιβαλλοντικής ενωσιακής νοµοθεσίας, όπως είναι οι οδηγίες για τους οικοτόπους 
και για τα πτηνά καθώς και η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Οι προτάσεις για το νέο 
πρόγραµµα στηρίζονται σε αξιολόγηση της κτηθείσας πείρας και στα αποτελέσµατα 
πρόσφατων δηµόσιων διαβουλεύσεων. Από αυτά προκύπτει ότι τα έργα 
οικολογικής καινοτοµίας στον τοµέα της κλιµατικής αλλαγής, των υδάτων και των 
αποβλήτων απέδωσαν άµεσα περιβαλλοντικά οφέλη.  

Για περαιτέρω πληροφορίες: 
Πρόταση για κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 
θέσπιση προγράµµατος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίµα (LIFE) 

Για περισσότερες πληροφορίες για το LIFE+: 

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

MEMO/11/893 

Βλέπε επίσης 
Financing Nature 2000. Investing in Natura 2000: delivering benefits for nature and 
people (έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής) 

 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας : 
 Joe Hennon (+32 2 295 35 93) 
 Monica Westeren (+32 2 299 18 30) 
 Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71) 
 Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78) 
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