
 
Програма LIFE: по-голяма подкрепа от ЕС за
действия относно климата
 
Европейският съюз заделя 5,4 млрд. евро за програмата LIFE за околната среда и
климата за 2021-2027 г.  Вижте в какво ще се инвестират средствата.
 

LIFE е единствената програма на европейско ниво, посветена изцяло на опазването на
природата и на действия срещу климатичните изменения. Бюджетът ѝ за 2021-2027 г.
ще бъде по-голям от всякога. За екологични инициативи са заделени 3,5 млрд. евро, а
за действия относно климата - 1,9 млрд. евро. Програмата е част от предложенията на
Европейската комисия за Зеления пакт.
 
Научете повече относно отговора на ЕС на климатичните изменения. 
 
Изграждането на по-чиста, кръгова икономика, която оползотворява повторно и
рециклира продуктите, е приоритет за ЕС. Програмата LIFE има важна роля – тя ще
подкрепя прехода към чиста енергия и ще подпомага заедно с други програми целта на
ЕС за постигане на неутралност спрямо климата до 2050 г. В задачите ѝ се включва и
подобряване на качеството на околната среда и обръщане на процеса на загуба на
биоразнообразие.
 
Програмата LIFE е част от дългосрочния бюджет на ЕС и от плана за възстановяване от
пандемията, в рамките на които 30% от средствата се заделят за политиката относно
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/life-at-the-heart-of-climate-action_N01-AFPS-210416-LIFE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200618STO81513/zeleniiat-pakt-ptiat-km-klimatichno-neutralen-i-ustoychiv-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180703STO07129/politikata-na-es-otnosno-promenite-v-klimata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20210128STO96607/krghova-ikonomika-kak-es-iska-da-napravi-produktite-po-ustoychivi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20190926STO62270/vghlerodna-neutralnost-kak-mozhe-da-bde-dostighnata-do-2050-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200519STO79422/kak-da-zashchitim-bioraznoobrazieto-politikata-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200519STO79422/kak-da-zashchitim-bioraznoobrazieto-politikata-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200429STO78172/vzstanoviavaneto-sled-covid-19-aktsent-vrkhu-klimata
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климата. Другите европейски програми, свързани с климата, са:
 

Фондът за справедлив преход,  който ще помага на региони,  зависими от
изкопаемите горива,  да се приспособят към зелената икономика;
 
InvestEU, която ще инвестира в проекти, свързани с климата;
 
„Хоризонт Европа“, която ще финансира изследвания и иновации.
 

 
Парламентът одобри програмата LIFE за 2021-2027 г. през април 2021 г.
 
Научете повече по теми, свързани с финансирането на ЕС за климата:
 

инвестиционният план за Европейския зелен пакт 
инвестиционният план за Европейския зелен пакт
 
определя какво точно са „зелените инвестиции“ 
определя какво точно са „зелените инвестиции“
 

Допълнителна информация
Съобщение за достигнатото споразумение между Парламента и Съвета за програмата
LIFE (17.12.2020 г.) (EN)
Процедура и документи
Страница на Европейската комисия за програмата LIFE
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20200429STO78172/vzstanoviavaneto-sled-covid-19-aktsent-vrkhu-klimata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210422IPR02614/meps-approve-deal-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201217IPR94213/life-deal-reached-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201217IPR94213/life-deal-reached-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0209(COD)&l=en
https://cinea.ec.europa.eu/life_en

