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DURABILITATE, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI LUPTA ÎMPOTRIVA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
DE CE ESTE ACEST SUBIECT O PRIORITATE?
Uniunea Europeană este un lider mondial în ceea ce privește durabilitatea și politicile privind schimbările climatice.
Aceasta și-a demonstrat angajamentul de a pune în aplicare Acordul de la Paris și lupta împotriva schimbărilor climatice prin integrarea cheltuielilor legate de politicile climatice în toate programele UE.
Comisia a integrat acțiunile climatice în toate programele majore de cheltuieli ale UE, în special politica de coeziune,
dezvoltarea regională, energia, transporturile, cercetarea și inovarea, politica agricolă comună, precum și politica de
dezvoltare a UE, făcând din bugetul UE un factor determinant al durabilității.
Comisia va adopta la sfârșitul anului un document de reflecție intitulat „Către o Europă durabilă până în 2030, referitor la implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU, inclusiv la Acordul de la Paris privind schimbările climatice” pentru a
examina diferite modalități de a continua integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în procesul de elaborare a politicilor UE.



CARE SUNT IMPLICAȚIILE FINANCIARE?

Pentru a pune în aplicare Acordul de la Paris și angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației
Națiunilor Unite, Comisia propune ridicarea nivelului de ambiție pentru integrarea acțiunilor climatice în toate programele UE, cu obiectivul ca cel puțin 25 % din cheltuielile UE să contribuie la obiectivele climatice.

20% INTEGRAREA POLITICILOR CLIMATICE
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25% INTEGRAREA POLITICILOR CLIMATICE

2021-2027

CE ELEMENTE NOI INTRODUC
PROPUNERILE COMISIEI?
O politică agricolă comună modernizată va pune un accent mai mare asupra mediului și a climei. Aceasta va sprijini
tranziția către modalități mai durabile de a furniza produse alimentare sigure și de înaltă calitate pentru cei 500 de
milioane de consumatori din UE. Politica agricolă comună reformată va avea obiective de mediu care vor fi consolidate
prin intermediul unor norme îmbunătățite. Toți fermierii care primesc plăți pe suprafață vor trebui să respecte o serie de
cerințe legate de schimbările climatice, apă, sol, biodiversitate și peisaje. În același timp, noua politică agricolă comună
oferă statelor membre multe posibilități de simplificare a punerii sale în aplicare pentru fermieri.

 rizont Europa, al cărui buget se ridică la 97,6 miliarde EUR, este un program de cercetare și inovare și un vecO
tor al creșterii economice și al ocupării forței de muncă. Funcția sa este de a sprijini politicile UE, cum ar fi tranziția
către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, protecția mediului și politicile climatice.
InvestEU este noul instrument al UE în favoarea investițiilor. Acesta oferă o garanție a UE în vederea mobilizării
de finanțare publică și privată pentru investiții strategice în sprijinul politicilor UE. InvestEU include o verificare a
caracterului durabil al investițiilor și contribuie la orientarea fluxurilor de capital către investiții durabile.
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 olitica de coeziune, cu un buget total de 273 de miliarde EUR, sprijină dezvoltarea durabilă prin intermediul
P
investițiilor în domeniul adaptării la schimbările climatice și al prevenirii riscurilor, precum și în domeniul infrastructurii și măsurilor de protecție a mediului. Dezvoltarea durabilă este un principiu consacrat în regulamentele de
instituire a acestor fonduri și trebuie să fie promovată în toate etapele de pregătire și de punere în aplicare.
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 IFE este programul pentru mediu și politici climatice. Acesta se concentrează pe elaborarea și punerea în aplicare
L
a unor soluții inovatoare pentru a răspunde provocărilor în materie de mediu și de climă, cum ar fi tranziția către o
energie curată. LIFE va dispune de un pachet financiar specific în valoare de 5,4 miliarde EUR în cadrul viitorului
buget al UE.
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CE ALT IMPACT VA AVEA VIITORUL BUGET
AL UE ÎN ACEST DOMENIU?
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