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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 2013 
utáni Fenntartható Európai Unióval Kapcsolatos Politikai Kihívásokkal és Költségvetési 
Forrásokkal Foglalkozó Különbizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy egy jövőbeni fenntartható gazdaság nem csak morális célkitűzés, 
hanem gazdasági szükségszerűség is; úgy véli, hogy az EU-nak vezető szerepet kell 
vállalnia ezen átalakulásban, valamint a csökkentett energiafogyasztás, az energiaellátás 
decentralizálása, a megújuló energia fokozott használata és az ökoszisztéma ellenálló 
képességének biztosítása révén elő kell mozdítania a fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra történő átállást az európai ipar versenyképességének megtartása, 
valamint a tiszta és egészséges életkörülmények biztosítása érdekében;

2. emlékeztet arra, hogy a következő pénzügyi tervnek meg kell valósítania az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseit, különös tekintettel az éghajlatváltozással és az energiával 
kapcsolatos úgynevezett 20/20/20-as célkitűzésekre, ideértve a kibocsátáscsökkentésre 
irányuló cél 30%-ra történő emelését is, továbbá meg kell felelnie az „Erőforrás-hatékony 
Európa” elnevezésű kiemelt kezdeményezés céljainak is;

3. ismételten hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy az Unió gazdasága erőforrás-hatékony 
gazdasággá váljon; ezért úgy véli, hogy az uniós költségvetést az erőforrás-felhasználás és 
a behozataltól való függőség csökkentésére kell használni, fokozva ugyanakkor az 
újrahasznosítást és helyreállítást a hulladék, a víz, az anyagok és a termőföld terén;

4. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az uniós környezetvédelmi, közegészségügyi és 
éghajlati jogszabályoknak és célkitűzéseknek az ágazati politikákba (többek között a 
KAP-ba, a kohéziós politikába, a fogyasztóvédelmi politikába, a KHP-ba és a fejlesztési 
politikába) történő integrációját; ezért javasolja az uniós finanszírozás központosítását az 
uniós környezetvédelmi és közegészségügyi jogszabályoknak való megfelelés, valamint a 
kiadásoknak a környezetvédelmi politikai célkitűzésekhez az uniós költségvetésen 
keresztül történő aktív hozzájárulásának biztosítása érdekében, és – a Bizottság 
költségvetési felülvizsgálata által javasolt módon – egy olyan kötelezettség beemelését, 
amely átlátható módon azonosítja azokat a területeket, amelyeken az ágazati programok 
hozzájárultak az Európa 2020 stratégiában megállapított éghajlati célkitűzések 
megvalósításához; kiemeli a jövőbeni kutatási és innovációs programok fontosságát az 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós célkitűzéseinek megvalósításában;

5. meg van győződve arról, hogy az uniós költségvetésnek támogatnia kell azon közjavak 
nyújtását, amelyeket a piac nagy valószínűséggel nem tud megfelelő módon biztosítani; a 
környezetvédelmi közjavak közé tartozik a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák 
megőrzése, valamint az érintetlen természeti területek védelme, az éghajlat stabilitásának 
fenntartása, a szén-dioxid-megkötő kapacitás, a vízellátás és a vízminőség, a levegő és a 
talaj minőségének, valamint a tűzzel és az árvizekkel szembeni ellenállás védelme, illetve 
az értékes kulturális és történelmi tájak megőrzése; ezért úgy véli, hogy a közös 
agrárpolitikának jutalmaznia kellene azokat a gazdálkodókat és földkezelőket, akik 
közjavakat – például nagy fajgazdagságú és vonzó tájat – nyújtanak, valamint hogy a 
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strukturális és kohéziós alapoknak elő kellene segíteniük a fenntartható ökológiai fejlődést 
és az alacsony energiafelhasználású és erőforrás-hatékony társadalomra történő átállást;

6. felszólít arra, hogy az új pénzügyi időszakra szóló strukturális és kohéziós politikai 
eszközöket oly módon alakítsák ki, hogy azok segítsék az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának költséghatékony csökkentését, a 2°C-os célkitűzésnek megfelelő, 2020-ra 
szóló magasabb kibocsátáscsökkentési célkitűzés szerint; 

7. hangsúlyozza, hogy az európai gazdaság környezetbarát gazdasággá történő alakításának 
elősegítése érdekében a nemzeti és európai számlákat ki kell terjeszteni a 
környezetvédelmi kérdésekre is, ami hosszú távú gazdasági növekedéshez és jóléthez 
vezet, ahogyan azt az európai környezet állapotáról és kilátásairól szóló 2010-es 
jelentésében többek között az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is megállapította;

8. meg van győződve arról, hogy a maximális eredményeket csak következetes uniós 
költségvetés révén lehet valóban elérni; ismételten hangsúlyozza, hogy a következetesebb 
költségvetési politika azt jelenti, hogy a következetesség nemcsak a különböző politikák 
között áll fenn, hanem a nemzeti költségvetések és az uniós költségvetés között is;

9. hangsúlyozza, hogy az Unió kiadásait célirányosabban kell meghatározni, és olyan 
projektekre kell összpontosítani, amelyek európai szinten a legtöbb közhaszonnal járnak, 
és amelyek olyan fontos európai célokat szolgálnak, mint például az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való áttérés, valamint a tiszta és környezetbarát növekedés 
következetes támogatása;

10. aggódik a környezetvédelmi szempontból káros támogatások pénzügyi és politikai hatásai 
miatt; úgy véli, hogy az európai finanszírozásnak nem szabad negatívan hatnia a 
környezetvédelemre, az éghajlatváltozásra, az ökoszisztémákra és a biológiai sokféleségre 
az Európai Unión belül és kívül; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy azonosítsa a 
környezetvédelmi szempontból káros támogatásokat, azt követően pedig az Uniót, hogy a 
nagoyai Biológiai Sokféleség Egyezményben (CBD) foglalt kötelezettségvállalásnak 
megfelelően mihamarabb, de legkésőbb 2020-ig fokozatosan szüntesse meg azokat, 
továbbá felszólít arra, hogy a teljes költségvetést ellenőrizzék az éghajlat és a biológiai 
sokféleség szempontjából; e káros támogatások megszüntetése pénzeszközöket fog 
felszabadítani, amelyeket például zöld munkahelyek teremtésére lehet fordítani; kéri 
továbbá, hogy az európai kifizetéseket végrehajtásuk előtt vizsgálják meg annak 
biztosítása érdekében, hogy ne legyenek negatív hatással az éghajlati, az energiaügyi, a 
biológiai sokféleséggel és az erőforrásokkal kapcsolatos európai célkitűzésekre, illetve ne 
ássák alá azokat;

11. ezért meg van győződve arról, hogy valamennyi uniós támogatást végrehajtásukat 
megelőzően éghajlati és környezetvédelmi szempontból ellenőrizni kell annak biztosítása 
érdekében, hogy ne legyenek negatív hatással a környezetvédelemmel, az 
éghajlatváltozással, a biológiai sokféleséggel és az erőforrás-használattal kapcsolatos 
európai célkitűzésekre; ismételten hangsúlyozza, hogy ezt megfelelő módon nyomon kell 
követni annak biztosítása érdekében, hogy a kitűzött célokat elérték, és hogy az 
előírásoknak megfeleltek, valamint hogy aktívan támogatni kell a 2020-ra kitűzött 
éghajlati, energiaügyi és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos célok megvalósítását;;
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12. aggodalmát fejezi ki az uniós kiadásokkal kapcsolatos átláthatóság hiánya miatt, és 
meggyőződése, hogy a valamennyi polgár számára biztosított nyitott és átlátható 
tájékoztatási folyamat megerősíti a közösség jövőjét, és hogy ezért teljes körű, időben 
történő és elérhető módon biztosítani kell az uniós költségvetés kiadásainak közzétételét;

13. megismétli az uniós éghajlati és biodiverzitási célok elérésének fontosságát, valamint 
sürgeti az Uniót annak biztosítására, hogy e célok valamennyi egyéb szakpolitikában 
megjelenjenek; felszólítja az Uniót, hogy vállaljon kötelezettséget a strukturális alapon 
történő elégséges finanszírozásra e célok elérése, valamint annak érdekében, hogy tovább 
erősítse a fejlődő országok képességét a környezetvédelem és az éghajlatváltozás, 
valamint az utóbbihoz való alkalmazkodás központi elemmé tételében mind az egyes 
ágazatok, mind a gazdasági fejlesztési tervek tekintetében;

14. sürgeti, hogy az uniós költségvetés strukturális alapon biztosítson elegendő pénzeszközt 
legfontosabb környezetvédelmi célkitűzéseinek megvalósítására, illetve hogy a különböző 
uniós alapokon belül különítsen el pénzt az olyan környezetbarát ágazatok számára, mint 
például az energiamegtakarítás, a megújuló energia, valamint a fenntartható 
mezőgazdaság és tömegközlekedés, melyek hozzájárulnak az erősebb és ellenállóbb uniós 
gazdaság létrehozásához;

15. továbbra is úgy véli, hogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós és globális 
célkitűzések megvalósítása érdekében az Unió új költségvetési keretén belül célzott 
forrásból biztosítani kell a Natura 2000 kezelésének társfinanszírozását; rámutat arra, 
hogy „Az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség gazdaságtana” című jelentés (TTEB) 
szerint a biológiai sokféleség megőrzésébe történő beruházás esetén a megtérülés akár 
százszoros is lehet;

16. hangsúlyozza, hogy hosszú távú pénzügyi előirányzatok biztosítására van szükség a 
következő többéves pénzügyi keretben a közegészségügyi prioritások, az 
egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés vonatkozásában, elsősorban a meglévő uniós 
közegészségügyi program hatékonyabban kezelt stratégiai nyomon követési cselekvési 
terve révén;

17. elismeri, hogy az egészségügyi infrastruktúrába történő beruházások pozitív hatással 
vannak az egészségügyi ágazat strukturális reformjára, és hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani és meg kell erősíteni az egészségügyi infrastruktúrára szánt strukturális alapokat, 
ezzel támogatva az egészségügyi rendszereknek a növekedésre és a fenntarthatóságra 
történő alkalmassá tételét;

18. felszólít arra, hogy a következő többéves pénzügyi keret biztosítson megfelelő 
finanszírozást a képzések, a kutatás és az ügynökségek számára az EU élelmiszer-
biztonsági integrált megközelítésének támogatása céljából, ezáltal hosszú távon magas 
szintű élelmiszer-biztonságot, illetve állategészségügyet és állatjólétet biztosítva az EU 
egészében;

19. sürgeti, hogy az oktatást és az egész életen át tartó tanulást tekintsék a közegészségügy 
fejlesztése kulcsfontosságú tényezőinek;

20. hangsúlyozza a LIFE+ program mint a legfontosabb, teljes mértékben a környezetvédelem 
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finanszírozására szánt uniós eszköz jelentőségét, és kiemeli, hogy az uniós 
környezetvédelmi célkitűzések megvalósítása érdekében a jövőbeli pénzügyi keretben 
meg kell erősíteni a LIFE+ programot, a többi uniós pénzügyi eszközzel fennálló 
szinergiák előmozdítása mellett;

21. hangsúlyozza, hogy az Európai Számvevőszéknek és az illetékes nemzeti hatóságoknak az 
európai kiadások jogszerűségén kívül vizsgálniuk kell azok hatékonyságát is, valamint 
azt, hogy a szóban forgó intézkedések milyen mértékben járulnak hozzá a 
környezetvédelmi célkitűzések megvalósításához;

22. felszólítja a Bizottságot, hogy fejlessze tovább és a Parlamentnek rendszeresen nyújtsa be 
a költségvetés következő pénzügyi keret során történő végrehajtására vonatkozó, a 
fennálló kötelezettségvállalásokat és a még lekötendő eszközöket kiegészítő alapvető 
minőségi és mennyiségi teljesítménymutatókat;

23. sürgeti a Bizottságot, hogy a minőségi teljesítménymutatók jobb nyomon követése és az 
azokról szóló jelentések javítása révén növelje a jövőbeli pénzügyi eszközök 
hatékonyságát és eredményességét;

24. felszólítja a Bizottságot, hogy mutassa be a következő pénzügyi kereten belül 
megvalósítani kívánt éves politikai célkitűzéseket, melynek révén a pénzügyi keret 
időszakának végére jobban nyomon lehet majd követni az eredményeket.
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