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Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Europeană a aprobat un pachet de investiții în valoare de 243 de milioane EUR din
bugetul UE pentru proiecte din cadrul programului LIFE care sprijină natura, mediul și
calitatea vieții în cadrul tranziției Europei către un viitor mai sustenabil și cu emisii scăzute
de dioxid de carbon.

Finanțarea UE în cadrul programului LIFE pentru mediu și politici climatice va mobiliza investiții
suplimentare, ajungând la un total de 430,7 milioane EUR, destinate unui număr de 142 de proiecte
noi. Prin finanțarea a numeroase proiecte transnaționale, LIFE va avea un impact în fiecare stat
membru al UE.

Comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, domnul Karmenu Vella, a declarat: „Programul
LIFE continuă să investească în proiecte care îmbunătățesc calitatea vieții noastre, mediul nostru
înconjurător și natura. Acesta ajută mulți europeni talentați să găsească soluții pentru unele dintre cele
mai grave probleme de mediu cu care ne confruntăm în prezent – poluarea aerului, deficitul de apă,
deșeurile de plastic, declinul biodiversității și pierderile de resurse, menținând în același timp un bun
raport costuri-beneficii.”

Comisarul pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, a afirmat: „Aceste proiecte
inovatoare demonstrează valoarea adăugată a cooperării europene. Prin dezvoltarea și partajarea celor
mai bune modalități de reducere a emisiilor și de creștere a rezilienței la schimbările climatice, acestea
sprijină punerea în aplicare a cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030 în întreaga UE.”

Abordarea celor mai importante provocări
Fonduri în valoare de 196,2 milioane EUR vor fi alocate pentru proiecte în domeniul mediului și al
utilizării eficiente a resurselor, al naturii și biodiversității, precum și al guvernanței și
informării în domeniul mediului.
Aceasta include investiții majore în proiecte care vor permite reutilizarea unei cantități mai mari de
materiale plastice. Transformarea acestor deșeuri în materii prime de înaltă calitate pentru industria
automobilelor, a construcțiilor și a ambalajelor este doar una dintre modalitățile prin care LIFE oferă
sprijin practic pentru realizarea obiectivelor Strategiei europene pentru materialele plastice într-o
economie circulară dezvoltată de Comisia Europeană.

LIFE rămâne în prima linie în ceea ce privește eforturile de sensibilizare cu privire la valoarea serviciilor
ecosistemice oferite de natură și de conservare a habitatelor și a speciilor pe cale de dispariție. De la
reducerea conflictelor dintre oameni și fauna sălbatică în Grecia, Italia, România și Spania, până la
promovarea practicilor agricole durabile în Italia, Malta și Spania, numeroasele proiecte LIFE Natură
vor contribui la punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE pentru natură.

În domeniul politicilor climatice, UE va investi 46,8 milioane EUR pentru a sprijini proiecte de atenuare,
adaptare, guvernanță și informare în domeniul schimbărilor climatice. Aceasta include sprijinul practic
pentru elaborarea de către statele membre a planurilor energetice și climatice naționale pentru 2030,
care le vor ajuta să reducă în mod colectiv emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în
2030, comparativ cu nivelurile din 1990. De asemenea, finanțarea LIFE va contribui la adaptarea
sectorului agricol și a sectorului silviculturii la schimbările climatice și la îmbunătățirea rezilienței
comunităților la fenomenele meteorologice extreme, de la inundații și valuri de căldură până la penurii
de apă.

55 de proiecte LIFE în domeniul mediului și al utilizării eficiente a resurselor vor mobiliza
163,5 milioane EUR, din care UE va furniza 82,4 milioane EUR. Aceste proiecte vizează
întreprinderea de acțiuni în cinci domenii tematice: aer, mediu și sănătate, utilizarea eficientă a
resurselor, deșeuri și apă. Cele 20 de proiecte din domeniul utilizării eficiente a resurselor vor
mobiliza doar ele 43,8 milioane EUR pentru facilitarea tranziției Europei către o economie mai
circulară, ceea ce reprezintă o creștere cu 15 % față de anul anterior. O sumă de aproximativ 14,9
milioane EUR va contribui la îmbunătățirea calității aerului în Europa.

-

http://ec.europa.eu/environment/life/
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_ro
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&amp;format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&amp;format=PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
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Cele 40 de proiecte LIFE Natură și biodiversitate sprijină punerea în aplicare a directivelor UE
privind păsările și habitatele, precum și a Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2020.
Acestea au un buget total de 153 de milioane EUR, din care 97,5 milioane EUR vor reprezenta
contribuția UE.

-

15 proiecte LIFE pentru guvernanță și informare în domeniul mediului vor spori gradul de
informare cu privire la problemele de mediu. Acestea au un buget total de 27,2 milioane EUR, din
care 16,2 milioane EUR vor reprezenta contribuția UE.

-

11 proiecte LIFE în domeniul atenuării schimbărilor climatice au un buget total de 33,7
milioane EUR, din care UE va furniza 18,6 milioane EUR. Aceste granturi pentru acțiuni sunt
acordate pentru proiecte legate de cele mai bune practici, pentru proiecte-pilot și proiecte
demonstrative în trei domenii tematice: industrie, contabilizarea/raportarea emisiilor de gaze cu
efect de seră și amenajarea teritoriului, silvicultură și agricultură.

-

17 proiecte LIFE în domeniul adaptării la schimbările climatice vor mobiliza 44,2 milioane
EUR, din care UE va furniza 22,9 milioane EUR. Aceste granturi pentru acțiuni sunt acordate
proiectelor din șase domenii tematice: adaptarea bazată pe ecosisteme, sănătatea și bunăstarea,
adaptarea în zonele montane sau insulare, cu accent pe sectorul agricol, adaptarea
urbană/urbanismul, evaluările vulnerabilității/strategiile de adaptare și apa (inclusiv gestionarea
inundațiilor, zonele de coastă și deșertificarea).

-

4 proiecte LIFE pentru guvernanță și informare în domeniul climei vor îmbunătăți
guvernanța și vor spori gradul de informare cu privire la schimbările climatice. Acestea au un buget
total de 9,1 milioane EUR, din care 5,2 milioane EUR vor reprezenta contribuția UE.

-

Pentru descrierile acestor proiecte și alte detalii suplimentare, puteți consulta anexa la prezentul
comunicat de presă.

Context
Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru mediu și politicile climatice. Acesta a fost
lansat în 1992 și de atunci a cofinanțat peste 4 600 de proiecte în întreaga UE și în țări terțe,
mobilizând aproape 10 miliarde EUR și contribuind cu peste 4,2 miliarde EUR la protecția mediului și a
climei. În orice moment, sunt în curs de desfășurare aproximativ 1 100 de proiecte. Bugetul pentru
perioada 2014-2020 este de 3,4 miliarde EUR în prețuri curente și cuprinde un subprogram pentru
mediu și un subprogram pentru politicile climatice. În cadrul următorului buget pe termen lung al UE
pentru perioada 2021-2027, Comisia propune majorarea finanțării pentru programul LIFE cu aproape
60 %.

Pentru informații privind programul LIFE
Link către anexă

Programul LIFE

Persoane de contact pentru presă:
Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)
Daniela STOYCHEVA (+32 2 295 36 64)
Lynn RIETDORF (+32 2 297 49 59)

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin
email

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6163_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6163_en.htm
http://ec.europa.eu/life
mailto:enrico.brivio@ec.europa.eu
mailto:daniela.stoycheva@ec.europa.eu
mailto:Lynn.Rietdorf@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_ro.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_ro.htm

	Programul LIFE: Statele membre vor beneficia de investiții în domeniile mediului, naturii și politicilor climatice în valoare de un sfert de miliard de euro

