
 
Life-programmet: Mer EU-stöd för klimatåtgärder
 
EU har enats om att finansiera Life-programmet med en budget på 5,4 miljarder euro. Se
vår video och ta reda på hur finansieringen ska stödja klimatinsatser.
 

Life är det enda program på EU-nivå som är särskilt inriktat på miljön och klimatet, och
programmet för åren 2021-2027 är det ambitiösaste hittills. 3,5 miljarder euro kommer att
avsättas till miljöinsatser, medan 1,9 miljarder euro ska gå till klimatåtgärder. Programmet är en
del av den gröna given som EU-kommissionen föreslagit.
 
Ta reda på mer om EU:s svar på klimatförändringarna. 
 
Bygga kretsloppssamhället 
Att bygga en renare och mer cirkulär ekonomi som återvinner och återanvänder produkter är en
viktig prioritering för EU och Life-programmet spelar en central roll. Programmet stödjer
omställningen till ren energi och kommer tillsammans med andra program att arbeta mot EU:s
mål om att uppnå klimatneutralitet år 2050. Det syftar också till att skydda och förbättra miljön
och för att stoppa och vända den minskande biologiska mångfalden.
 
Life-programmet är en del av EU:s långtidsbudget och återhämtningsplan, som ska avsätta 30
procent till klimatinsatser. De andra programmen inbegriper Fonden för en rättvis omställning
som ska hjälpa EU-regioner att ställa om till den gröna ekonomin, InvestEU som ska finansiera
klimatprojekt, och Horisont Europa som ska finansiera EU-forskning och innovation inom
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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/sv/headlines/society/20200618STO81513/green-deal-key-to-a-climate-neutral-and-sustainable-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20180703STO07129/eu-responses-to-climate-change
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/circular-economy/20210128STO96607/how-the-eu-wants-to-achieve-a-circular-economy-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200519STO79422/how-to-preserve-biodiversity-eu-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200429STO78172/the-eu-s-covid-19-recovery-plan-should-prioritise-climate
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200429STO78172/the-eu-s-covid-19-recovery-plan-should-prioritise-climate
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/economy/20200903STO86310/just-transition-fund-help-eu-regions-adapt-to-green-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20210225STO98708/investeu-eu-programme-to-encourage-investment
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20210225STO98708/investeu-eu-programme-to-encourage-investment
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/economy/20210422STO02652/horisont-europa-sa-investerar-eu-i-forskning-grafik


•
•

klimatsektorn.
 
Programmet godkändes av Europaparlamentet i april 2021.
 
Mer om EU:s finansiering för klimatet 

Europas finansieringsplan för klimatet 
Stimulera hållbar finansiering
 

Mer information
Pressmeddelande: "LIFE: Deal reached to invest €5.4 billion in climate and environmental
projects", 2020-12-17 (en)
Pressmeddelande: "EU:s klimatlag: Ledamöterna vill minska utsläppen med 60 % till 2030",
2020-10-08
Följ ärendet från förslag till beslut (en)
Life-programmet på EU-kommissionens webbplats (en)
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/economy/20210422STO02652/horisont-europa-sa-investerar-eu-i-forskning-grafik
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210422IPR02614/meps-approve-deal-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201217IPR94213/life-deal-reached-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201217IPR94213/life-deal-reached-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201002IPR88431/eu-s-klimatlag-ledamoterna-vill-minska-utslappen-med-60-till-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201002IPR88431/eu-s-klimatlag-ledamoterna-vill-minska-utslappen-med-60-till-2030
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0209(COD)&l=en
https://cinea.ec.europa.eu/life_sv

