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RÖVID INDOKOLÁS

Az éghajlatváltozás és a környezetkárosodás olyan nagyszabású globális problémák, amelyek 
egyre nagyobb hatást gyakorolnak társadalmainkra. A környezetvédelmi kihívások nem 
állnak meg a határoknál. A környezetvédelmi kihívások felelősségteljes és fenntartható
módon történő kezelése minden szinten fokozott együttműködést igényel.

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) a legfontosabb uniós eszköz, és az 
egyetlen olyan uniós alap, amelyet kizárólag a környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célkitűzésekre különítettek el. Figyelembe véve az előttünk álló problémák körét, indokolt a 
program költségvetésének megerősítése. 

A következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó március 14-i[1] és május 30-i európai 
parlamenti állásfoglalásokban szorgalmazottaknak megfelelően, a program pénzügyi 
keretösszegét a jelenlegi többéves pénzügyi keretből rendelkezésre álló finanszírozási szint 
kétszeresére kell növelni.

Az előadó támogatja az Európai Parlament azon álláspontját, hogy a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb 2027-ig az éghajlat-politikai célkitűzéseket támogató átfogó uniós költségvetési 
kiadások célértékét 25%-ról 30%-ra kell növelni. Emellett az éghajlati szempontok 
érvényesítésével kapcsolatos célkitűzés nyomán az éghajlatváltozással kapcsolatos 
intézkedések a következő többéves pénzügyi keret számos más programjából is 
finanszírozásban részesülnek. 

Az előadó fontosnak ítéli a környezetvédelmi intézkedések pénzügyi megerősítésének 
biztosítását. Ezért azt javasolja, hogy a LIFE programon belül különítsenek el több 
finanszírozást a Környezetvédelem alprogram számára.

Az előadó elismeri a Bizottság által végzett jó munkát, különösen kiemelve a LIFE keretében 
rendelkezésre álló finanszírozás katalizátorszerepét és a többi uniós eszköz tekintetében 
betöltött kiegészítő szerepét. 

Az előadó üdvözli továbbá a Bizottság azon javaslatát, hogy terjesszék ki és erősítsék meg a 
stratégiai integrált projektek használatát, amelyek pozitív hatást gyakoroltak a környezeti 
területen végrehajtott innovációra.

MÓDOSÍTÁS:

A Költségvetési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

                                               
[1] Az Európai Parlament 2018. március 14-i állásfoglalása a következő többéves pénzügyi keretről: a Parlament 
2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése (2017/2052(INI))
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Szem előtt tartva az 
éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, 
összhangban az Unió által a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak 
megvalósítása érdekében vállalt 
kötelezettségekkel, ez a program hozzá fog 
járulni az éghajlati cselekvés általános 
érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban 
és ahhoz, hogy összességében az uniós 
költségvetési kiadások 25 %-a támogassa 
az éghajlat-politikai célok elérését. A 
program keretében végrehajtott 
intézkedések nyomán a teljes 
programköltségvetés 61 %-a fog 
hozzájárulni éghajlat-politikai célokhoz. A 
program előkészítése és végrehajtása során 
azonosítani kell a megfelelő 
intézkedéseket, majd azokat újra el kell 
bírálni a vonatkozó értékelések és 
felülvizsgálati eljárások alkalmával.

(24) Szem előtt tartva az 
éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, 
összhangban az Unió által a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak 
megvalósítása érdekében vállalt 
kötelezettségekkel, ez a program hozzá fog 
járulni az éghajlati cselekvés általános 
érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban 
és ahhoz, hogy összességében az uniós 
költségvetési kiadások 30 %-a támogassa 
az éghajlat-politikai célok elérését. A 
program keretében végrehajtott 
intézkedések nyomán a teljes 
programköltségvetés 61 %-a fog 
hozzájárulni éghajlat-politikai célokhoz. A 
program előkészítése és végrehajtása során 
azonosítani kell a megfelelő 
intézkedéseket, majd azokat újra el kell 
bírálni a vonatkozó értékelések és 
felülvizsgálati eljárások alkalmával.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament „A következő többéves pénzügyi keretről: a Parlament 2020 utáni 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése” című 
2018. március 14-i állásfoglalásában (2017/2052(INI)) felszólított arra, hogy az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos célkitűzéseket támogató uniós költségvetési 
kiadások tekintetében 30%-os célértéket kell elérni mielőbb, de legkésőbb 2027-ig.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program 2021 és 2027 közötti 
időszakban történő végrehajtásának 

(1) A program 2021 és 2027 közötti 
időszakban történő végrehajtásának 
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pénzügyi keretösszege folyó árakon 5 450 
000 000 EUR.

pénzügyi keretösszege 2018. évi árakon 
6 442 000 000 EUR (folyó árakon 
7 272 000 000 EUR).

Or. en

Indokolás

Javasoljuk a pénzügyi keretösszeg módosítását a következő többéves pénzügyi keretről szóló 
március 14-i és május 30-i európai parlamenti állásfoglalásokkal összhangban.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) EUR 3 500 000 000 a 
„Környezetvédelem” területre, azon belül

a) 70%, amely 2018. évi árakon 
4 509 400 000 EUR-nak (folyó árakon 
5 090 400 000 EUR) felel meg, a 
„Környezetvédelem” területre, azon belül

Or. en

Indokolás

A LIFE az egyetlen olyan uniós alap, amely teljes egészében környezet- és éghajlatvédelmi 
célokat szolgál. Ugyanakkor, mivel az éghajlati szempontok érvényesítését szolgáló uniós cél 
megvalósítására irányuló éghajlat-politikai intézkedéseket a következő többéves pénzügyi 
keret számos más programjából is finanszírozni fogják, elengedhetetlen a környezetvédelmi 
intézkedések pénzügyi megerősítésének biztosítása. Ezért indokolt több finanszírozás 
elkülönítése a LIFE programon belül a Környezetvédelem alprogram számára (70%-ot a 
64,2%-os bizottsági javaslat helyett).

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. EUR 2 150 000 000 a „Természet és 
biológiai sokféleség” alprogramra és

1. 61%, amely 2018. évi árakon
2 750 734 000 EUR-nak (folyó árakon 
3 105 144 000 EUR) felel meg, a 
„Természet és biológiai sokféleség” 
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alprogramra és

Or. en

Indokolás

A LIFE az egyetlen olyan uniós alap, amely teljes egészében környezet- és éghajlatvédelmi 
célokat szolgál. Ugyanakkor, mivel az éghajlati szempontok érvényesítését szolgáló uniós cél 
megvalósítására irányuló éghajlat-politikai intézkedéseket a következő többéves pénzügyi 
keret számos más programjából is finanszírozni fogják, elengedhetetlen a környezetvédelmi 
intézkedések pénzügyi megerősítésének biztosítása. Ezért indokolt több finanszírozás 
elkülönítése a LIFE programon belül a Környezetvédelem alprogram számára (70%-ot a 
64,2%-os bizottsági javaslat helyett).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. EUR 1 350 000 000 a „Körforgásos 
gazdaság és életminőség” alprogramra;

2. 39%, amely 2018. évi árakon 
1 758 666 000 EUR-nak (folyó árakon 
1 958 256 000 EUR) felel meg, a 
„Körforgásos gazdaság és életminőség” 
alprogramra;

Or. en

Indokolás

A LIFE az egyetlen olyan uniós alap, amely teljes egészében környezet- és éghajlatvédelmi 
célokat szolgál. Ugyanakkor, mivel az éghajlati szempontok érvényesítését szolgáló uniós cél 
megvalósítására irányuló éghajlat-politikai intézkedéseket a következő többéves pénzügyi 
keret számos más programjából is finanszírozni fogják, elengedhetetlen a környezetvédelmi 
intézkedések pénzügyi megerősítésének biztosítása. Ezért indokolt több finanszírozás 
elkülönítése a LIFE programon belül a Környezetvédelem alprogram számára (70%-ot a 
64,2%-os bizottsági javaslat helyett).

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) EUR 1 950 000 000 az „Éghajlat-
politika” területre, azon belül

b) 30%, amely 2018. évi árakon 
1 932 600 000 EUR-nak (folyó árakon 
2 182 000 000 EUR) felel meg, az 
„Éghajlat-politika” területre, azon belül

Or. en

Indokolás

A LIFE az egyetlen olyan uniós alap, amely teljes egészében környezet- és éghajlatvédelmi 
célokat szolgál. Ugyanakkor, mivel az éghajlati szempontok érvényesítését szolgáló uniós cél 
megvalósítására irányuló éghajlat-politikai intézkedéseket a következő többéves pénzügyi 
keret számos más programjából is finanszírozni fogják, elengedhetetlen a környezetvédelmi 
intézkedések pénzügyi megerősítésének biztosítása. Ezért indokolt több finanszírozás 
elkülönítése a LIFE programon belül a Környezetvédelem alprogram számára (70%-ot a 
64,2%-os bizottsági javaslat helyett).

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. EUR 950 000 000 az „Az 
éghajlatváltozás mérséklése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” 
alprogramra és

1. 49%, amely 2018. évi árakon 
946 974 000 EUR-nak (folyó árakon 
1 069 180 000 EUR) felel meg, az „Az 
éghajlatváltozás mérséklése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” 
alprogramra és

Or. en

Indokolás

A LIFE az egyetlen olyan uniós alap, amely teljes egészében környezet- és éghajlatvédelmi 
célokat szolgál. Ugyanakkor, mivel az éghajlati szempontok érvényesítését szolgáló uniós cél 
megvalósítására irányuló éghajlat-politikai intézkedéseket a következő többéves pénzügyi 
keret számos más programjából is finanszírozni fogják, elengedhetetlen a környezetvédelmi 
intézkedések pénzügyi megerősítésének biztosítása. Ezért indokolt több finanszírozás 
elkülönítése a LIFE programon belül a Környezetvédelem alprogram számára (70%-ot a 
64,2%-os bizottsági javaslat helyett).
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. EUR 1 000 000 000 a „Tiszta energiákra 
való átállás” alprogramra.

2. 51%, amely 2018. évi árakon 
985 626 000 EUR-nak (folyó árakon 
1 112 820 000 EUR) felel meg, a „Tiszta 
energiákra való átállás” alprogramra.

Or. en

Indokolás

A LIFE az egyetlen olyan uniós alap, amely teljes egészében környezet- és éghajlatvédelmi 
célokat szolgál. Az éghajlati szempontok érvényesítését szolgáló uniós cél mellett, az éghajlat-
politikával foglalkozó intézkedéseket a következő többéves pénzügyi keret számos más 
programjából is finanszírozni fogják, ami elengedhetetlen a környezetvédelmi intézkedések 
pénzügyi megerősítésének biztosításához. Ezért indokolt több finanszírozás elkülönítése a 
LIFE programon belül a Környezetvédelem alprogram számára (70%-ot a 64,2%-os 
bizottsági javaslat helyett).

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
és jelenti az éghajlathoz és a biológiai 
sokféleséghez kapcsolódó célok 
horizontális érvényesítésével kapcsolatos 
helyzetet, kitérve e kiadások összegére. 
Uniós éghajlat-politikai markerek 
segítségével kell nyomon követni, hogy ez 
a rendelet miként járult hozzá az éghajlat-
politikai célokra meghatározott 25 %-os 
költségvetési ráfordításhoz. A biológiai 
sokféleségre fordított kiadásokat külön 
markerkészlettel kell nyomon követni. Az 
említett nyomonkövetési módszereket kell 
használni az éghajlat-politikai, illetve a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célokhoz várhatóan hozzájáruló 
kötelezettségvállalási előirányzatok 

(4) A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
és jelenti az éghajlathoz és a biológiai 
sokféleséghez kapcsolódó célok 
horizontális érvényesítésével kapcsolatos 
helyzetet, kitérve e kiadások összegére. 
Uniós éghajlat-politikai markerek 
segítségével kell nyomon követni, hogy ez 
a rendelet miként járult hozzá az éghajlat-
politikai célokra meghatározott 30%-os 
költségvetési ráfordításhoz. A biológiai 
sokféleségre fordított kiadásokat külön 
markerkészlettel kell nyomon követni. Az 
említett nyomonkövetési módszereket kell 
használni az éghajlat-politikai, illetve a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célokhoz várhatóan hozzájáruló 
kötelezettségvállalási előirányzatok 



PA\1159763HU.docx 9/9 PE625.571v01-00

HU

számszerűsítésére a 2021 és 2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves 
költségvetési keretben a megfelelő bontási 
szinten. A kiadásokat évente be kell 
mutatni a költségvetési 
programindoklásban. A programnak az 
uniós éghajlat-politikai és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célokhoz való 
hozzájárulásáról rendszeresen be kell 
számolni az értékelések és az éves 
jelentések alkalmával.

számszerűsítésére a 2021 és 2027 közötti 
időszakra vonatkozó többéves 
költségvetési keretben a megfelelő bontási 
szinten. A kiadásokat évente be kell 
mutatni a költségvetési 
programindoklásban. A programnak az 
uniós éghajlat-politikai és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célokhoz való 
hozzájárulásáról rendszeresen be kell
számolni az értékelések és az éves 
jelentések alkalmával.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament „A következő többéves pénzügyi keretről: a Parlament 2020 utáni 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése” című 
2018. március 14-i állásfoglalásában (2017/2052(INI)) felszólított arra, hogy az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos célkitűzéseket támogató uniós költségvetési 
kiadások tekintetében 30%-os célértéket kell elérni mielőbb, de legkésőbb 2027-ig.
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