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hatalmas előrehaladást. Javaslatokat fogalmaz meg a strukturális alapok 
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BEVEZETŐ ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Háttér 
Az éghajlatváltozás elsődleges fontosságú kérdéssé vált a világban és az uniós politikai 
programokban is. A tudományos eredmények és a közvélemény egymással versengve 
próbálják a kérdést az előttünk álló egyik legnagyobb kihívásként beállítani, nemcsak 
politikai, hanem szélesebb értelemben vett társadalmi-gazdasági szempontból is. Az 
éghajlatváltozásra a gazdasági fellendülés és a társadalmi-gazdasági fejlődés új alapjaira 
való áttéréshez vezető út egyik eszközeként tekintenek.  
 
Az EU e téren élen jár az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését célzó 
nagyra törő, hosszútávú programjának elfogadásával. E tekintetben az európai uniós 
kohéziós politika várhatóan fontos szerepet fog játszani az európai szintű célkitűzések 
elérésének elősegítése terén, mert az éghajlatváltozás a régiókat sújtja, és így saját 
hatásköri szintjükön kell megfelelő választ találniuk. Az európai uniós kohéziós politikára e 
tekintetben nehezedő elvárások szintén nagyok, mivel e politika olyan ágazatokat és 
országokat támogatott a múltban, amelyekről utóbb derült ki, hogy az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának legfőbb forrásai. 
 
Cél 
A tanulmány célja egy olyan mélyreható elemzést nyújtani, amely arról szól, hogyan 
járulhat hozzá az európai uniós kohéziós politika az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. A 
két vonatkozó célkitűzés a következő:  

• a főbb megközelítéseket, stratégiákat és az éghajlatváltozás problémájának kezelésére 
a 2000–2006, valamint a 2007–2013 közötti időszakra elfogadott egyedi intézkedéseket 
és eszközöket tartalmazó átfogó kép alkotása; 

• annak értékelése, hogy az európai uniós kohéziós politika hogyan járulhat hozzá az 
éghajlatváltozás problémájának jobb kezeléséhez, valamint operatív javaslatok 
megfogalmazása.  

 
Módszertan 
A tanulmány készítése során alkalmazott módszertan hármas megközelítésen alapul: 

• a tanulmány első sorban az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos eredményeket 
vizsgálja, valamint azt, hogy a másodlagos bizonyítékok alapján milyen politikai 
válaszok születtek globális és uniós szinten; 

• a tanulmány másodsorban a 2000–2006-os és 2007–2013-as programidőszak 
strukturális alapjainak költségvetéséről szóló statisztikai adatokat használja fel. A 
strukturális alapok programjai által hozott azon intézkedések főbb jellegzetességeinek 
meghatározása a cél, amelyek az éghajlatváltozás problémáját kezelik (mely 
szakpolitikai területek élveznek előnyt, melyek a legaktívabb tagállamok és régiók);  

• végül két esettanulmány elvégzésére is sor került két, az éghajlatváltozás által jelentett 
kihívás, és az arra adott válaszok szempontjából reprezentatívnak ítélt tagországban: 
Finnországban és Olaszországban.  
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Megállapítások 
Számos forrásból származó, nagyszámú tudományos bizonyíték áll rendelkezésre a 
tekintetben, hogy bolygónk éghajlata változik, és abban is bizonyos egyetértés 
tapasztalható, hogy e változást az ember tevékenysége váltotta ki. Az éghajlatváltozás fő 
okaként az üvegházhatást okozó gázkibocsátást nevezték meg. Az Európai Unió 27 
tagállamában az öt legnagyobb kibocsátó mindegyike az EU 15-ök közé tartozik: 
Németország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Franciaország és Spanyolország. Az EU-
15-ök üvegházhatást okozó összes gázkibocsátásáért leginkább két tevékenység felelős: az 
energiatermelés és a közúti fuvarozás (80% és 21%). Az éghajlatváltozásra nemcsak az 
üvegházhatást okozó gázok hatnak, hanem a természeti veszélyekből adódó kockázatok is 
jelentősek. Európa természeti veszélyekkel szembeni sebezhetősége egyre inkább csökken 
keletről nyugat felé haladva az egy főre jutó alacsonyabb GDP-ből eredő, a természeti 
katasztrófák következményeit illetően kevésbé eredményes kezelési képességnek 
köszönhetően.  
 
Számos nagyra törő politikai kezdeményezés nyert támogatást európai uniós szinten az 
éghajlatváltozás kockázatainak kezelésére. Az ilyen kezdeményezések középpontjában az 
EU-nak az éghajlattal és energiával kapcsolatos egy sor, nagyra törő célkitűzést 
megvalósító, a 2008. januári csomagban megtestesülő elkötelezettsége áll, hogy az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátást drasztikusan csökkentse és az európai gazdaságot 
magas energiahatékonyságú, alacsony szén-dioxid-kibocsátású rendszerré alakítsa át.  A 
Kiotói Jegyzőkönyv mikro (vállalati) és makro (tagországi) szintű csökkentési kvótáján 
alapuló, a kibocsátás korlátozására és kereskedelmére irányuló rendszereket állítanak fel, 
azonban az ilyen rendszerek egyik legnagyobb gyengéje az, hogy nem tartalmaz büntetést 
azok számára, akik a jogilag kötelező érvényű kötelezettségeket nem tartják be.  
 
Az éghajlatváltozás az európai régiót rendkívüli mértékben sújtja. Hatása régiótól függően 
közvetett vagy közvetlen jellegű és ezt figyelembe kell venni az EU jövőbeli kohéziós 
politikájának meghatározásakor.  
 
A kohéziós politikának az EU éghajlatváltozással és energiával kapcsolatos célkitűzéseinek 
elérésében kulcsszerepet kellene játszania. A legtöbb olyan ágazat, amely az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának legfőbb potenciális forrása, egyúttal az európai 
uniós kohéziós politika hagyományos intervenciós területe is (közlekedés, építkezés, 
szolgáltatások, kis- és középvállalkozások, mezőgazdaság és hulladékgazdálkodás), és az 
európai uniós kohéziós politika fő kedvezményezettjei szintén a legnagyobb kibocsátók (az 
EU strukturális és kohéziós alapjaiból négy ország részesült – Spanyolország, Portugália, 
Görögország és Írország – az egy főre jutó legnagyobb támogatásban, és az egész EU-ban 
az üvegházhatást okozó gázkibocsátás ugyanezekben az országokban növekedett a 
legnagyobb mértékben).  
 
A jelentésben egy teljes fejezet foglalkozik a 2000–2006 és a 2007–2013 közötti 
időszakban a strukturális alapokban az éghajlatváltozás problémájának kezelésére szánt 
kiadások elemzésével. Ebből az derül ki, hogy a 2000–2006 közötti időszakban a 
tagállamok (EU–25) mintegy 14 milliárd eurót szántak az éghajlatváltozással kapcsolatos 
intézkedésekre (a strukturális alapok teljes költségvetésének 6,4%-át). A 2007–2013 
közötti időszak tekintetében drasztikus változás figyelhető meg, mivel az Európai Unió 
mintegy 51 milliárd eurót kíván befektetni az európai uniós éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések elérésére, valamint egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
megteremtésére szánt intézkedésekbe. Lengyelország (több mint 10 milliárd euróval), 
Olaszország és Spanyolország azok az országok, amelyek a strukturális alapokból abszolút 
értékben a legtöbbet fordították az éghajlatváltozással kapcsolatos problémák kezelésére, 
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ugyanakkor relatív érték tekintetében Görögország (23.7%), Magyarország (19.8%) és 
Szlovénia (19.5%) áll az első helyen. 
 
A kiadásokat szakpolitikai területenként szintén elemezték. Az éghajlatváltozás kezelése 
szempontjából fontosnak ítélt intervenciós területek a következők: környezetbarát 
technológiák, energia, környezeti infrastruktúra, szénelnyelés, fenntartható mobilitás, az 
éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, kockázatkezelés és 
kockázatmegelőzés.  
 
A strukturális alapok szakpolitika szerinti összetétele, 2000-2006 és 2007-2013 
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Forrás: A szerzők a Regionális Politikai Főigazgatóság adatait használták fel  

 
2000-2006    2007-2013 
 
Környezetbarát technológiák 10,7% Az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás  0,6% 
Energia 6,0%    Kockázatkezelés és kockázatmegelőzés 12,8% 
Környezeti infrastruktúra (LEVEGŐ) 2,4% Környezetbarát technológiák 4,9% 
Szénelnyelés 2,5%   Energia 17,4% 
Fenntartható mobilitás 78,3%  Környezeti infrastruktúra (LEVEGŐ) 2,0% 

Fenntartható mobilitás 62,4% 
 
 

Amint az a fenti ábrán is látható, a fenntartható mobilitás az a terület, amely mindkét 
programidőszak során a legtöbb forrást viszi el. A 2000–2006-os költségvetési időszak 
során az éghajlatváltozás problémájának kezelésébe fektetett összes forrás 78%-át 
fordították a fenntartható mobilitás elősegítésére, 11%-át környezetbarát technológiákra, 
6%-át energiahatékonyságra és megújuló energiaforrásokra, 3%-át szénelnyelőkre (pl. 
újraerdősítésre) és 2%-át környezeti infrastruktúra létrehozására (levegő). A jelenlegi 
programidőszak során ezek a számok a következőképpen alakulnak: 62,4% a fenntartható 
mobilitásra, 17,4% a megújuló energiaforrásokra és az energiahatékonyságra, 12,8% 
kockázatkezelésre és kockázatmegelőzésre, 5% támogatás a kkv-k számára a 
környezetbarát termékek és gyártási folyamatok népszerűsítésére és mintegy 2% a 
légszennyeződéssel kapcsolatos környezeti infrastruktúrára. 
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A strukturális alapok által támogatott intervenciók vegyesen hatnak az éghajlatváltozásra. 
A kohéziós politika keretén belül támogatott leggyakoribb beruházások némelyike a magas 
kibocsátású infrastruktúrákat érinti. E tekintetben az intervenciós területek a következők: 
utak, országutak, repülőterek, elektromos áram, gáz, benzin és szilárd tüzelőanyag. A 
strukturális alapok költségvetésének e téren történő elemzése azt mutatja, hogy a 2000–
2006 közötti időszakban ilyen típusú intézkedések (9,1%) az éghajlatbarát intézkedéseknél 
(6,5%) nagyobb arányban fordultak elő, ám a jelenlegi időszakra ennek ellenkezője igaz 
(12,9% és 14,9%). Egyértelmű, hogy az ilyen infrastruktúrák támogatása (annak ellenére, 
hogy a régió fejlődése szempontjából szükséges) növeli annak kockázatát, hogy a 
hagyományos, magas kibocsátású infrastrukturális rendszerben maradunk hosszú évekig 
bezárva. Amennyiben járható út, megfontolandó e lehetőségek alternatíváinak és a káros 
hatásokat enyhítő intézkedések felkutatása.  
 
A strukturális alapoknak az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentéséhez történő 
lehetséges hozzájárulásának vizsgálatára egyszerű korrelációs elemzést végeztek a 
strukturális alapok költségvetésének éghajlatváltozással kapcsolatos (az éghajlatra negatív 
hatást gyakorló) intézkedései és az üvegházhatást okozó gázkibocsátás között. Kicsi vagy 
semmilyen korrelációt sem fedeztek fel, és ebből az következik, hogy ugyan a strukturális 
jellegű ráfordítás fontos finanszírozási forrás, önmagában még sincs jelentős hatással az 
éghajlatváltozás főbb tendenciáira. Ugyanakkor azt is jelzi, hogy néhány tagország olyan 
politikai döntéseket hoz, amelyek nincsenek mindig összhangban a kiotói célok 
megvalósítására irányuló célkitűzéssel (néha még hozzá is járulnak a kibocsátások 
növeléséhez).  
 
Végül két esettanulmányt is végeztek Olaszországban és Finnországban annak 
megállapítására, hogy a strukturális alapok az éghajlatváltozást hogyan kezelik ebben a két 
reprezentatívnak ítélt országban, amelyeknek az éghajlatváltozás folytán eltérő 
kihívásokkal kell szembenézniük, és hogy ezekre milyen konkrét válaszok születtek. Az 
elemzés célja közvetítő mechanizmusok meghatározása, valamint a szakpolitikai 
választásokban és a végrehajtási mechanizmusokban megmutatkozó országos és regionális 
különbségek kimutatása volt az éghajlatváltozással kapcsolatos kezdeményezések 
végrehajtása során. A következő fő megállapításokat tették:  
 
• ugyan az előző időszakban finanszírozott legtöbb projektet inkább a környezetvédelmi 

politika, mint az éghajlatváltozás alá lehetne besorolni, ám ezek a projektek közvetett 
módon hozzájárultak az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkenéséhez (például a 
bioenergia termelésének és felhasználásának népszerűsítésével) és a természeti károk 
hatásainak enyhítéséhez (a hidrogeológiai kockázatok csökkentésére irányuló fellépések 
támogatásával); 

• a strukturális alapok programjainak új generációja nyíltan elkötelezett az 
éghajlatváltozással kapcsolatos határozott fellépések mellett, és elmozdulás 
tapasztalható a hagyományosabb, szélesebb körű környezetvédelmi politikától 
(vízgazdálkodás, energiahatékonyság és hulladékgazdálkodás) az éghajlatváltozást 
jobban megcélzó intézkedések felé (kibocsátáscsökkentés, kockázatmegelőzés és 
megújuló energia); 

• a források legnagyobb részét a 2. célkitűzés alá tartozó régiók a fenntarthatóbb 
termékek, termelési eljárások és környezetbarát technológiák kidolgozására irányuló 
kutatást és innovációt végző cégek számára különítik el, míg az 1. célkitűzés alá tartozó 
régiók infrastrukturális befektetései (főként a fenntartható mobilitás terén) pénzügyi 
szempontból még mindig jelentősebbek; 
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• haladás történt a szén-dioxid-csökkentésre, a környezetvédelmi politikához való 
hozzájárulás ellenőrzésekor a projektkiválasztási eljárásokra és a stratégiai 
környezetvédelmi értékeléshez hasonló konkrét értékelési módszerek alkalmazására 
vonatkozó célkitűzésekről szóló jelentésnél alkalmazott monitoringmutatók használata 
tekintetében is. 

 
Következtetések és javaslatok 

• Annak ellenére, hogy széles körű az egyetértés abban, hogy az éghajlatváltozás nem 
csak a természeti változásoknak, hanem az emberi tevékenységnek is köszönhető, 
országoktól és ágazatoktól függően sok a tétlenkedés és késlekedés az éghajlatváltozás 
megelőzése terén, ami igen sokba kerül. 

• Németország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Franciaország és Spanyolország az 
EU-27-ek üvegházhatást okozó összes gázkibocsátásának több mint 60%-ért felelős, 
elsősorban az energiatermelés és a közúti fuvarozás miatt.  

• Kutatáson alapuló felmérések szerint Európa sebezhetősége egyre inkább csökken 
keletről nyugat felé haladva az EU-15-ök jobb felkészültségének köszönhetően.  

• A kohéziós politika az éghajlatváltozás kihívásainak kezelését szolgáló eszközök széles 
tárházát kínálja a regionális és helyi gazdaságok számára. Az éghajlatra negatív hatást 
gyakorló intézkedésekre azonban a 2000–2006-os időszak során több anyagi forrást 
fordítottak, mint éghajlatbarát intézkedésekre. 

• Az új tervezési időszakban az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések egyre inkább 
beépülnek a politikákba, és az energiahatékonyság, a fenntartható mobilitás és a 
társaságoknak nyújtott támogatások terén megvalósuló intervenciók közvetlenebbül és 
integráltabb módon épülnek be a finanszírozott operatív programokba, ami azt igazolja, 
hogy a strukturális alapok programjainak új generációja nyíltan elkötelezett az 
éghajlatváltozással kapcsolatos konkrét fellépések mellett.  

• A 2. célkitűzés alá tartozó régiók különítik el a legtöbb forrást a fenntarthatóbb 
termékek és termelési eljárások kidolgozására irányuló kutatást és innovációt végző 
cégek számára, míg az 1. célkitűzés alá tartozó régiók inkább infrastrukturális 
fejlesztésbe fektetnek be. 

A jelentést az alábbi javaslatokkal zárjuk:  

• Az Európai Uniónak határozottabban és következetesebben kell magát elköteleznie a 
kiotói célkitűzések megvalósítása mellett:  
· Az előírt kibocsátási kvótát be nem tartó tagállamokkal szembeni szankciókat 

minden, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését célzó 
jogalkotási javaslatnak tartalmaznia kellene (többek között az ETS- és a terhek 
közös vállalásáról szóló irányelv). A jogsértő tagállamoktól befolyó büntetéseket az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és a hatások enyhítésére irányuló 
intézkedések finanszírozására lehetne fordítani; 

· az éghajlatváltozást kiemelt módon kell kezelni, ugyanakkor lehetőség szerint el kell 
kerülni a magas kibocsátások támogatását. Minden politikai területen ki kell dolgozni 
a célkitűzéseket és azokról meg kell állapodni, továbbá megfelelő értékelési 
eljárásokat kell bevezetni annak kimutatására, hogy a konkrét fellépések és 
projektek összhangban vannak-e a célkitűzésekkel.  
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• A kohéziós politikát illetően a Bizottságnak:  
· határozottabban el kell köteleznie a kohéziós politika programjait az 

energiahatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságok támogatása mellett, 
és a 2014–2021-es időszakban a strukturális alapok teljes költségvetésének 
legalább 30%-át az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések finanszírozására 
kellene elkülönítenie, belefoglalva ezt az irányvonalat az összes támogatási 
tevékenységbe. Ez azt jelenti, hogy a kohéziós politikai támogatásban részesülő 
beruházást, bármely ágazatról legyen is szó, az éghajlatváltozás káros hatásainak 
enyhítéséhez és az alkalmazkodáshoz való hozzájárulás fényében kell értékelni. 

· megfelelőbb és célirányosabb eszközöket kellene kidolgoznia a strukturális alapok 
által támogatott fellépések éghajlatváltozásra gyakorolt hatásának vizsgálata 
érdekében (pl. az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenállás mérése, a 
kockázatos projektek kiszűrése stb.); 

· a 2007–2013-as időszakban támogatnia kellene a regionális gazdaságok átállását az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású infrastruktúrákra azáltal, hogy nyomást gyakorol 
az irányító hatóságokra, hogy azok a kitűzött célok megvalósítása érdekében csak 
éghajlatbarát projekteket válasszanak.   

• A tagállamoknak:  
· hosszú távú, átfogó stratégiai terveket kellene elfogadniuk a kiotói célkitűzések 

megvalósításához szükséges jogalkotási keret kidolgozására. A 
kibocsátáscsökkentést illető eredményeket nyomon kell követni és megfelelően 
értékelni kell, továbbá ösztönzőket kell nyújtani a helyi szereplőknek 
(magánvállalatoknak, önkormányzatoknak és üzleti társulásoknak), hogy 
beruházásaikkal ebbe az irányba haladjanak; 

· elő kell mozdítaniuk, hogy a kohéziós politika forrásait az energiahatékonyság, a 
fenntartható mobilitás, az éghajlatváltozás káros hatásainak enyhítésére és az 
alkalmazkodás támogatására fordítsák, ezzel egy időben elkerülve a magas 
kibocsátásokba való befektetést, amennyiben rendelkezésre áll „tisztább” megoldás. 
Noha a strukturális alapok önmagukban nem tudják jelentősen befolyásolni az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását nemzeti szinten, pénzügyi és politikai téren 
ki tudnak fejteni némi nyomást az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás érdekében; 

· regionális szinten támogatniuk kell a kutatási és technikai segítségnyújtási 
tevékenységeket, ezzel segítve a kohéziós politikáért felelős döntéshozókat az 
éghajlatváltozással kapcsolatos problémák kezelésére irányuló innovatív stratégiák 
végrehajtásában. Az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos ismeretek 
megszerzését és a technikai kapacitást helyi szinten is támogatni kell. 

• A strukturális alapok irányító szerveinek:  
· a strukturális alapok forrásait a hosszú távú nemzeti stratégiákkal összhangban lévő 

intézkedésekre kellene fordítaniuk. A célkitűzések eléréséhez hozzá nem járulókra 
büntetést lehetne kiróni. Az ilyen irányú kísérleti intézkedéseket a kohéziós politika 
fellépéseinek keretében, a 2000–2006-os tervezési időszakban bevezetett, 
teljesítéshez kötött tartalékképzési eljárás1 tükrében lehetne megvalósítani;  

                                    
1  Az 1260/1999/EK rendelet 44. cikke értelmében minden tagállam a hatékonyságot, az irányítást és a pénzügyi 

lebonyolítást tükröző, valamint a félidős eredményeket a konkrét kezdeti célokhoz viszonyítva mérő, 
korlátozott számú monitoringmutatóra támaszkodva felméri az operatív programok, illetve egységes 
programozási dokumentumok teljesítését. A kitűzött célt elérő programok a strukturális alapok 
költségvetésének az időszak elején nem allokált részéből 4%-os tartalék-kiutalást kaptak. Ez volt az első eset, 
hogy közvetlen összefüggés jött létre az elért eredmény és a részfinanszírozás között. 
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· jobban kellene ismerniük az éghajlatváltozást érintő, az egyéb politikai területeken 
már működő tudományos értékelési technikákat és a politikát végrehajtó 
gyakorlatokat, ami hozzájárulna a helyi szintű támogatások tervezése és 
népszerűsítése során az ágazatok közötti tapasztalatcsere előmozdításához;  

· a hasonló kihívásokkal szembesülő régiókkal történő tapasztalatcsere révén a 
kiszolgáltatottság mértékének megfelelő stratégiát kellene kidolgozniuk. Tudatában 
kell lenniük annak, hogy a területi adottságok szubregionális szinten igenis 
számítanak (például a belterületekkel szemben teljesen más igényekkel rendelkező 
parti részek esetében); 

· átfogóbb ellenőrzési rendszert kellene előmozdítaniuk, melyben legalább az 
üvegházhatást okozó gáz- és szén-dioxid-kibocsátási értékek szerepelnek regionális 
szinten. A környezetvédelmi horizontális politikának egyértelműbben kellene 
kötődnie az éghajlat-változási kérdéskörhöz, és a programok és projektek 
környezeti értékelésének alapjául elérhető kibocsátáscsökkentési célkitűzéseknek 
kellene szolgálni.  


