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Program LIFE na lata 2021–2027
Program LIFE funkcjonuje od 1992 r. i jest jedynym unijnym funduszem w całości przeznaczonym na cele
środowiskowe i klimatyczne. Wspiera wdrażanie odpowiednich przepisów UE i priorytety polityczne oraz
dofinansowuje projekty o europejskiej wartości dodanej. W czerwcu 2018 r. Komisja Europejska złożyła wniosek
dotyczący nowego rozporządzenia LIFE. W wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2021–2027
przeznaczono na program 5,45 mld EUR (po cenach bieżących). W negocjacjach trójstronnych osiągnięto z Radą
wczesne porozumienie w drugim czytaniu. Na sesji parlamentarnej w kwietniu 2021 r. zostanie ono poddane
pod głosowanie.

Kontekst
Z programu LIFE dofinansowuje się projekty, które testują i demonstrują rozwiązania środowiskowe lub
wypełniają lukę między unijnymi programami badań i innowacji a tymi, które finansują wdrażanie na dużą
skalę. Program LIFE odgrywa rolę katalizatora we wspieraniu projektów na małą skalę, którym ułatwia
rozwój i zdobycie dofinansowania z innych źródeł. Do chwili obecnej dofinansowano z niego ponad 5 tys.
projektów.

Wniosek Komisji Europejskiej
Nowy program LIFE na rzecz środowiska i klimatu przyspieszy przejście na czystą, energooszczędną,
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym przejście na czystą
energię, zwiększy ochronę i poprawi stan środowiska naturalnego oraz zatrzyma i odwróci proces utraty
różnorodności biologicznej, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju. Wspiera projekty w czterech
obszarach: przyroda i różnorodność biologiczna, gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia,
łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, przejście na czystą energię. We wniosku
wprowadzono szereg zmian, np. nowy rodzaj projektów – strategiczne projekty przyrodnicze i strategiczne
projekty zintegrowane – o dużym potencjale przyciągnięcia dodatkowego finansowania publicznego i
prywatnego, podprogram poświęcony przejściu na czystą energię oraz działania łączone. W programie nie
wyznaczono stóp współfinansowania zależnie od rodzaju projektu i priorytetowo potraktowano projekty o
największym potencjale katalitycznym lub przynoszące dodatkowe korzyści i promujące synergię między
obszarami LIFE.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
11 grudnia 2018 r. Parlament Europejski przegłosował wniosek, zdecydowaną większością głosów
popierając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności (ENVI). Posłowie zaproponowali zwiększenie puli środków finansowych programu LIFE do 7,272
mld EUR, przeznaczając 73,2% na ochronę środowiska. Negocjacje międzyinstytucjonalne doprowadziły do
wypracowania wspólnego porozumienia w sprawie aspektów pozabudżetowych, które następnie
17 kwietnia 2019 r. przyjęto na posiedzeniu plenarnym w pierwszym czytaniu. Negocjacje w sprawie
rozporządzenia LIFE wznowiono w grudniu 2020 r. po osiągnięciu porozumienia w sprawie WRF.
Współprawodawcy osiągnęli wstępne porozumienie, które komisja ENVI zatwierdziła 15 stycznia 2021 r. W
porozumieniu ustalono, że budżet programu LIFE będzie wynosił 5,432 mld EUR, z czego 64% zostanie
przeznaczone na działania w zakresie środowiska. Kwota 2,143 mld EUR zostanie przeznaczona na
podprogram „Przyroda i różnorodność biologiczna”. Z programu LIFE będzie zatem dofinansowywana duża
liczba projektów w zakresie różnorodności biologicznej i przeciwdziałania degradacji ekosystemów. Te
dwie kwestie uwzględniono po zmianach w celach ogólnych programu. Program przyspieszy również
osiągnięcie ogólnounijnego celu, którym jest przeznaczenie co najmniej 30% wydatków na cele
klimatyczne. Przywrócono stopy współfinansowania, a projekty o największym potencjale z punktu
widzenia celów programu LIFE będą traktowane priorytetowo. 16 kwietnia komisja ENVI przyjęła zalecenie
do drugiego czytania, które ma zostać poddane pod dyskusję na kwietniowej sesji plenarnej.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2018:385:FIN


EPRS Program LIFE na lata 2021–2027

Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o posłach do Parlamentu Europejskiego i członkach personelu parlamentarnego. Zawiera
informacje, które mogą być pomocne w pracach parlamentarnych. Wyłączną odpowiedzialność za jego treść ponoszą autorzy, a wyrażonych w nim
opinii nie należy traktować jako oficjalnego stanowiska Parlamentu. Powielanie i tłumaczenie dokumentu do celów niekomercyjnych jest
dozwolone, pod warunkiem że podane zostanie źródło, a Parlament Europejski zostanie wcześniej powiadomiony i otrzyma egzemplarz
publikacji.© Unia Europejska, 2021.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

Zalecenie do drugiego czytania: 2018/0209(COD); komisja
przedmiotowo właściwa: ENVI; sprawozdawca: Nils Torvalds
(Renew, Finlandia).
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