
 
LIFE-programma: meer EU-steun voor klimaatactie
 

De EU heeft ingestemd om het LIFE-programma te financieren met een budget van 5,4
miljard euro. Bekijk de video om erachter te komen hoe dit klimaatactie zal
ondersteunen.
 
LIFE is het enige programma op EU-niveau dat uitsluitend gewijd is aan milieu en klimaat. Het
programma voor 2021-2027 is het meest ambitieuze programma tot nu toe met 3,5 miljard euro
voor milieuactiviteiten en 1,9 miljard euro voor klimaatactie. Het programma maakt deel uit van
het door de Europese Commissie voorgestelde Green Deal-pakket.
 
 
 
Lees meer over EU-actie tegen klimaatverandering.
 
 
 
Het opbouwen van een schonere en circulaire economie waarin producten worden hergebruikt
en gerecycled, is een prioriteit voor de EU en het LIFE-programma zal daarin een belangrijke rol
spelen. Het programma ondersteunt de overgang naar schone energie en werkt samen met
andere EU-programma's aan de Europese doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraliteit te
bereiken. Het heeft ook tot doel de kwaliteit van het milieu te beschermen en te verbeteren en
het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en juist biodiversiteit te bevorderen.
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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/nl/headlines/society/20200618STO81513/green-deal-essentieel-voor-een-klimaatneutrale-en-duurzame-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20180703STO07129/eu-actie-tegen-klimaatverandering
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20210128STO96607/hoe-wil-de-eu-uiterlijk-in-2050-een-circulaire-economie-tot-stand-brengen
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20190926STO62270/wat-is-co2-neutraliteit-en-hoe-bereiken-we-het-tegen-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/klimaatverandering/20190926STO62270/wat-is-co2-neutraliteit-en-hoe-bereiken-we-het-tegen-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200519STO79422/hoe-kunnen-we-biodiversiteit-beschermen-eu-beleid


•

•

 
 
Het LIFE-programma maakt deel uit van de langetermijnbegroting en herstelplannen van de EU,
waarin werd toegezegd 30 procent van de begroting aan klimaatactie te besteden. De andere
programma's omvatten het Fonds voor een rechtvaardige transitie om EU-regio's te helpen zich
aan te passen aan de groene economie, InvestEU, dat klimaatprojecten zal financieren, en
Horizon Europa, dat EU-onderzoek en innovatie in de klimaatsector zal financieren.
 
 
 
 
Het programma werd in april 2021 door het parlement goedgekeurd.
 
Lees meer over EU-financiering voor klimaat:
 

Het klimaatfinancieringsplan van Europa
 
Duurzame beleggingen stimuleren
 

Lees meer
LIFE: deal bereikt om 5,4 miljard euro te investeren in klimaat- en milieuprojecten (17
december 2020)
EU-klimaatwet: EP-leden willen 60 procent minder uitstoot in 2030
Wetgevende procedure
Europese Commissie: LIFE programma
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/economy/20200903STO86310/een-rechtvaardige-transitie-naar-een-groene-economie-in-alle-europese-regio-s
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/economy/20200903STO86310/een-rechtvaardige-transitie-naar-een-groene-economie-in-alle-europese-regio-s
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/meerjarenbegroting-van-de-eu/20210225STO98708/investeu-eu-programma-om-investeringen-te-stimuleren
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/economy/20210422STO02652/horizon-europa-hoe-de-eu-investeert-in-wetenschap
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02614/meps-approve-deal-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201217IPR94213/life-deal-reached-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201217IPR94213/life-deal-reached-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201002IPR88431/eu-klimaatwet-ep-leden-willen-60-minder-uitstoot-in-2030
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0209(COD)&l=en
https://cinea.ec.europa.eu/life_en

