
 
Programul LIFE: acțiunea UE împotriva
schimbărilor climatice
 
UE a aprobat finanțarea programului LIFE cu un buget de 5,4 miliarde EUR. Aflați cum
vor fi sprijinite acțiunile de combatere a schimbărilor climatice.
 

LIFE este singurul program la nivel UE dedicat exclusiv mediului și schimbărilor climatice, iar
etapa ce se va desfășura în intervalul 2021 - 2027 este cea mai ambițioasă de până acum. 3,5
miliarde EUR vor fi alocate pentru activități ce țin de mediu, în timp ce 1,9 miliarde EUR vor
merge către acțiuni pentru combaterea schimbărilor climatice. Programul face parte din Pactul
Verde propus de Comisia Europeană.
 
Citiți despre răspunsul UE la schimbările climatice.
 
 
Una dintre prioritățile UE - în care programul LIFE va juca un rol important - este construirea
unei economii mai curate și circulare, centrată pe reutilizarea și reciclarea produselor. LIFE va
sprijini tranziția către energia curată și va contribui, alături de alte programe, la obiectivul UE de
a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050. De asemenea, programul își propune să
protejeze și să valorifice mediul, dar și să frâneze pierderea biodiversității.
 
Programul LIFE face parte din bugetul pe termen lung al UE, precum și din planul de redresare
post-Covid, din care 30% sunt alocate pentru acțiuni climatice. Celelalte programe includ:
Fondul pentru o Tranziție Justă - care va ajuta regiunile UE să se adapteze la economia verde;
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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/ro/headlines/society/20200618STO81513/pactul-verde-un-pas-major-catre-o-uniune-climatic-neutra-si-sustenabila
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200618STO81513/pactul-verde-un-pas-major-catre-o-uniune-climatic-neutra-si-sustenabila
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180703STO07129/reactia-ue-la-schimbarile-climatice
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210128STO96607/cum-doreste-ue-sa-obtina-o-economie-circulara-pana-in-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20190926STO62270/ce-este-neutralitatea-emisiilor-de-dioxid-de-carbon
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200519STO79422/cum-sa-conservam-biodiversitatea-politica-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/bugetul-ue/20200429STO78172/planul-ue-de-redresare-in-urma-covid-19-ar-trebui-sa-acorde-prioritate-climei
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/bugetul-ue/20200429STO78172/planul-ue-de-redresare-in-urma-covid-19-ar-trebui-sa-acorde-prioritate-climei
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20200903STO86310/o-tranzitie-justa-catre-o-economie-ecologica-pentru-toate-regiunile-europene


•
•

InvestEU - care va finanța proiecte climatice; și Orizont Europa - care va finanța cercetarea și
inovarea UE în domeniul climatic.
 
 
Programul a fost aprobat de Parlament în aprilie 2021.
 
Mai multe informații despre finanțarea acțiunilor climatice de către UE:
 

Planul european de investiții Pactul Verde 
Stimularea finanțării durabile
 

Mai multe informații
LIFE: s-a ajuns la un acord pentru investiții de 5,4 miliarde EUR în proiecte legate de mediu și
schimbări climatice  (17/12/2020) (EN)
Legea europeană a climei: eurodeputații doresc să crească ținta de reducere a emisiilor la
60%   (8/10/2020)
Observator legislativ
Comisia Europeană: Programul Life (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/bugetul-ue/20210225STO98708/investeu-un-program-al-ue-pentru-stimularea-investitiilor
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20210422STO02652/orizont-europa-cum-investeste-ue-in-stiinta-infografice
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20210422STO02652/orizont-europa-cum-investeste-ue-in-stiinta-infografice
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/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20201002IPR88431/pe-doreste-sa-mareasca-la-60-obiectivul-de-reducere-a-emisiilor-pentru-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20201002IPR88431/pe-doreste-sa-mareasca-la-60-obiectivul-de-reducere-a-emisiilor-pentru-2030
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0209(COD)&l=en
https://cinea.ec.europa.eu/life_en

