
 
Πρόγραμμα LIFE: ενίσχυση της δράσης για το κλίμα
 

Η ΕΕ συμφώνησε να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα LIFE με 5,4 δισ. ευρώ. Δείτε το
βίντεο μας για να μάθετε τους τρόπους με τους οποίους τα κονδύλια θα στηρίξουν τη
δράση της ΕΕ για το κλίμα.
 
Το πρόγραμμα LIFE είναι το μοναδικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που εξυπηρετεί
αποκλειστικά περιβαλλοντικούς και κλιματικούς σκοπούς και το πρόγραμμα για την
περίοδο 2021-2027 είναι πιο φιλόδοξο από ποτέ. 3,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε
περιβαλλοντικές δραστηριότητες και 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε δράσεις
για το κλίμα. Το πρόγραμμα είναι μέρος της Πράσινης Συμφωνίας που πρότεινε η
Ευρωπαϊκή Επιροπή.
 
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής.
 
 
Η οικοδόμηση μιας πιο καθαρής και κυκλικής οικονομίας που εστιάζει στην
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση προϊόντων αποτελεί βασική προτεραιότητα της
ΕΕ. Το πρόγραμμα LIFE αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη
αυτού του στόχου, στηρίζοντας τη μετάβαση προς τις καθαρές μορφές ενέργειας και
την εκπλήρωση του στόχου της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα. Στοχεύει επίσης στην
προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και στην ανάσχεση και
αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας.
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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/el/headlines/society/20200618STO81513/prasini-sumfonia-to-kleidi-gia-mia-klimatika-oudeteri-kai-viosimi-ee
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180703STO07129/pos-katapolema-i-ee-tin-klimatiki-allagi
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20180703STO07129/pos-katapolema-i-ee-tin-klimatiki-allagi
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-meiosi-apovliton/20210128STO96607/to-schedio-drasis-tis-ee-gia-ti-metavasi-se-mia-kukliki-oikonomia-eos-to-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20190926STO62270/ti-einai-i-oudeterotita-tou-anthraka-kai-pos-mporei-na-epiteuchthei-eos-to-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200519STO79422/i-politiki-tis-ee-gia-ti-diatirisi-tis-viopoikilotitas
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200519STO79422/i-politiki-tis-ee-gia-ti-diatirisi-tis-viopoikilotitas


•
•

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού και των
σχεδίων ανάκαμψης της ΕΕ, που δεσμεύθηκαν να διαθέσουν το 30% των κονδυλίων σε
δράσεις για το κλίμα. Στα άλλα προγράμματα συγκαταλέγονται ο Μηχανισμός Δίκαιης
Μετάβασης για τη στήριξη των περιφερειών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της
πράσινης μετάβασης, το πρόγραμμα επενδύσεων InvestEU για τη χρηματοδότηση έργων
για το κλίμα και το Horizon Europe για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της
καινοτομίας στον τομέα του κλίματος.
 
 
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2021.
 
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για το κλίμα.
 

Το φιλόδοξο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
Ενισχύωντας τη βιώσιμη χρηματοδότηση
 

Μάθετε περισσότερα
Δελτίο Τύπου (17/12/2020)
Νόμος για το κλίμα: αύξηση στο 60% του στόχου μείωσης των εκπομπών ως το 2030
Νομοθετικό παρατηρητήριο
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Το πρόγραμμα LIFE
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/poluetes-dimosionomiko-plaisio/20200429STO78172/to-schedio-anakampsis-tis-ee-prepei-na-dinei-proteraiotita-se-draseis-gia-to-klima
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/poluetes-dimosionomiko-plaisio/20200429STO78172/to-schedio-anakampsis-tis-ee-prepei-na-dinei-proteraiotita-se-draseis-gia-to-klima
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20200903STO86310/dikaii-metavasi-se-mia-prasini-oikonomia-gia-oles-tis-europaikes-perifereies
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20200903STO86310/dikaii-metavasi-se-mia-prasini-oikonomia-gia-oles-tis-europaikes-perifereies
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/poluetes-dimosionomiko-plaisio/20210225STO98708/investeu-to-programma-tis-ee-gia-ti-stirixi-viosimon-kai-kainotomon-ependuseon
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/poluetes-dimosionomiko-plaisio/20210225STO98708/investeu-to-programma-tis-ee-gia-ti-stirixi-viosimon-kai-kainotomon-ependuseon
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20210422STO02652/orizon-europi-pos-ependuei-i-ee-stin-epistimi-grafimata
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20210422STO02652/orizon-europi-pos-ependuei-i-ee-stin-epistimi-grafimata
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210422IPR02614/meps-approve-deal-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201217IPR94213/life-deal-reached-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/klimatiki-allagi/20201002IPR88431/nomos-gia-to-klima-auxisi-sto-60-tou-stochou-meiosis-ton-ekpompon-os-to-2030
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0209(COD)&l=en
https://cinea.ec.europa.eu/life_el

