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CEEweb a Biológiai Sokféleségért

Nem csak a természetvédők szorgalmazzák az EU erősebb természetvédelmi
költségvetését

Az Európai Bizottság 2011. december 12-én hozta nyilvánosságra a „Programme for the
Environment and Climate Action” (az EU környezet és természetvédelmi LIFE
programjának folytatása) tervezetét. A 2007-2013 közötti időszakra szóló, jelenleg is futó
LIFE költségvetés 2,1 milliárd euró, a teljes EU költségvetés 0,23%-a. A bizottság tervezete
szerint a 2014-2020 közötti időszakban a LIFE költségvetése 3,6 milliárd euró -ra emelkedik
(0,3 %-a a teljes EU költségvetésnek). A szakszervezetek, a gazdálkodók, a helyi és
regionális hatóságok, a természetvédő civil szervezetek és a turisztikai szolgáltatók
véleménye szerint azonban ez nem elég. Nyílt levélben szólítják fel az Európai Unió vezetőit,
hogy növeljék a közösség környezetvédelmi célokra fordítható pénzalapját és az európai
környezetvédelem költségvetését, hogy a LIFE költségvetés elérje a körülbelüli 12 milliárd
eurót, vagy legyen a teljes költségvetés 1%-a.

Az EU költségvetéséről tárgyaló politikusok, nyaralásukból visszatérve, egy erős civil összefogással találták
szemben magukat, amely a LIFE program finanszírozásának növelését szorgalmazza. A szakszervezetektől
kezdve, az idegenforgalmi szolgáltatókig, különböző szektorok széles csoportja a természetvédőkkel együtt
írta alá azt a nyílt levelet, amelyben azt kérik a döntéshozóktól, hogy növeljék az EU legfontosabb
természetvédelmi programjának, a LIFE programnak a költségvetését. Az aláírók arra szólították fel az
Európai Parlament, az Európai Tanács és a Bizottság valamennyi képviselőjét, hogy a következő EU
költségvetés egyeztetései során szavazzanak amellett, hogy az EU teljes költségvetésének 1%-a a LIFE
program célkitűzéseit támogassa. Ez az európai lakosságra vetítve évente 3,4 eurót jelent fejenként, szemben
a jelenlegi, a Bizottság által javasolt 1 euró /év/fő ráfordítással.
„Csak az európai természeti tőke megőrzése biztosíthatja, hogy a jelenlegi válságból Európa fenntartható
módon lábaljon ki. Ez nem költséget, hanem befektetési prioritást kell, hogy jelentsen az EU számára.” –
mondja az EEB főtitkára, Jeremy Wates.
„Magyarországon, a program indulása óta, összesen 43 LIFE projekt valósult meg, amelyekhez az Európai
Unió összesen 37 millió euró támogatást biztosított. Ezek a projektek nagymértékben hozzájárultak számos
ikonikus faj és élőhely – például a kerecsensólyom, parlagi sas, kékvércse, pannon gyepek és
életközösségeik – hazai megőrzéséhez. Az Unió támogatása nélkül ezek a programok nem, vagy csak
sokkal szerényebb formában valósultak volna meg. Hazánk – jelentős természeti értékei miatt – azon
kevés EU tagállam között van, amelyben a természetvédelmi LIFE projektek többsége a kiemelt, 75%-os
támogatottságú kategóriába esik, azaz a költségek 3/4-ét az Európai Unió állja. A legtöbb tagállamban a
programok támogatása csak 50%-os intenzitású. Magyarország számára ezért kiemelten fontos, hogy az
elkövetkező uniós költségvetés kiemelten kezelje a természetvédelem kérdését. A természetvédelmi
projektek további támogatása elengedhetetlen ahhoz, hogy megőrizhessük természeti örökségünket –
önmagunkért és az elkövetkező generációk számára.” – mondja Prommer Mátyás, a CEEweb a Biológiai
Sokféleségért főtitkára.
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Bernadette Ségol, az ETUC (Európai Szakszervezetek Konföderációja) főtitkára szerint: “Az EU egyetlen
esélye arra, hogy a jelenlegi válságból fenntartható módon kerüljön ki az, ha közösen kialakított EU-s
politikai célkitűzéseken alapuló, erős költségvetést hoz létre. Egy erős LIFE-finanszírozás ehhez
elengedhetetlen“
„A LIFE program, a természetvédelmi programok finanszírozásán túl, az önkormányzatok egyik fő
pénzügyi eszköze lesz a környezeti, energia és klíma projektek megvalósításában. A már megvalósult LIFE
döntő szerepet játszott az unió környezetvédelmi jogi szabályainak lefektetésében, és az erőforráshatékony zöld gazdaságra és a fenntartható fejlődésre való áttérésben.” – nyilatkozta Frédéric Vallier, a
CEMR (Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa) képviseletében.
“A LIFE az elmúlt években már bizonyította, hogy a csökkenő európai biológiai sokféleség megőrzésének
egyik leghatékonyabb eszköze, illetve a természeti erőforrások fenntartható használatának legfőbb
előmozdítója.” - mutatott rá Angus Middleton a FACE (Vadászati és Természetvédelmi Szervezetek
Szövetsége) képviselője.
“A megfelelően megőrzött és megóvott környezet, a versenyképes és fenntartható turizmus legfontosabb
alappillére, hiszen erősíti a régiók identitását. Mi is szükségesnek tartjuk, hogy az EU több forrást
biztosítson a régiók fenntartható fejlődésére a LIFE programon keresztül.” – tette hozzá Ms. Cristina
Scaletti, a NECSTouR (Európai Régiók Hálózata a Fenntartható és Versenyképes Turizmusért) képviselője.
További információ:
Prommer Mátyás, CEEweb a Biológóai Sokféleségért, prommer@ceeweb.org, +36 1 398 0135
Tripolszky Sarolta, EEB, sarolta.tripolszky@eeb.org, +32 (0) 2 289 10 93
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