
UNIUNEA EUROPEANĂ SUSŢINE STILUL DE VIAŢĂ DURABIL

Știai că la nivel global... 

Gospodăriile sunt responsabile
pentru 2/3 din emisiile de gaze 
cu efect de seră1

Sistemele alimentare sunt 
responsabile pentru 80% 
din pierderea 
biodiversității2

• Achiziții publice durabile
• Legislație privind etichetarea ecologică
• Sprijin pentru afacerile sustenabile

GUVERNE

• Eco-inovație 
• Locuri de muncă „verzi”
• Responsabilitate socială corporativă

MEDIUL DE AFACERI

Viaţa durabilă ar trebui să fie sprijinită de:

Cu toţii avem un rol de jucat
Redu impactul asupra planetei, economisind bani și îmbunătățindu-ți sănătatea 

și bunăstarea, în același timp

Cumpără doar lucrurile de 
care ai nevoie

Redu cantitatea de deșeuri 
Partajează și repară 

Redu răcirea și încălzirea casei
Izolează-ți locuința și ia în 

considerare energia 
regenerabilă

Mergi mai mult pe jos 
sau cu bicicleta și 
folosește mai des 

transportul în comun

Consumă mai multe plante
Risipește mai puține alimente

Cumpără produse locale și 
organice

Află mai multe despre acțiunile care fac diferența cu „Anatomy of Action” 3

1. Emission Gap Report (Capitolul 6), UNEP, 2020
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3. https://www.anatomyofaction.org
4. Enabling Sustainable Lifestyles in a Climate Emergency, UNEP, 2022

Pentru mai multe informații accesează:
www.eu4moldova.eu/make-it-clean

Viața noastră de zi cu zi are un impact mare asupra sănătății noastre și asupra planetei.

EU4Environment, finanțat de Uniunea Europeană, colaborează cu țările Parteneriatului Estic. Ajută la realizarea schimbărilor legislative și de politici, făcând 
planificarea și investițiile mai ecologice, stimulând adoptarea de tehnologii inovatoare, adoptarea de noi modele de afaceri și crearea de locuri de muncă „verzi”. 
Brieful de politici „Enabling Sustainable Lifestyles in a Climate Emergency” 4 oferă un cadru și strategii de politici publice concrete cu privire la ceea ce autoritățile 
locale și naționale pot face pentru a permite cetățenilor să trăiască mai durabil, sporind, în același timp, sănătatea și bunăstarea ecologică a tuturor.

Campanie implementată de:


