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A környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE) és azon túl:
fenntarthatóság a következő többéves pénzügyi keret (MFF) segítségével (2014–

2020)

A LIFE-fal kapcsolatos megbeszéléseknek tágabb szemszögből kellene vizsgálnia, hogy az 
Unió hogyan tudja biztosan megvalósítani az Európa 2020 stratégia fenntarthatósági 
célkitűzéseit. Ezért ez a munkadokumentum konkrét észrevételt fogalmaz meg a LIFE-fal 
kapcsolatban annak érdekében, hogy a fenntarthatósági elemek nagyobb hangsúlyt kapjanak a 
következő MFF-ben. 

Biztosan állíthatjuk, hogy a környezetvédelemre és az éghajlatváltozásra vonatkozó szilárd 
szabályozási keret létfontosságú előfeltétele a fenntartható fejlődésnek. Ugyanakkor az, hogy 
a teljes költségvetési kereten belül mely befektetéseket választjuk, jelentősen növelheti a 
változás lehetőségét.

Az uniós költségvetésnek csupán 0,3%-át teszi ki az a rész, amelyet a javasolt LIFE eszköz 
keretén belül eredendően a környezetvédelemmel kapcsolatos célokra szánnak. Ha az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású és erőforrás-hatékony gazdaságra való átállás valóban 
fontos cél, akkor nyilvánvaló, hogy ez az anyagi háttér erre nem elég. A LIFE csak azokon a 
területeken jelent segítséget, amelyeket nem fedez a fenntarthatóság szempontjainak az összes 
többi uniós alapban történő általános érvényesítése.

Ugyan csak bizonyos területeket vettek górcső alá, de a Bizottság becslése szerint még így is 
körülbelül évi 316 milliárd euróra van szükség a környezetvédelemmel kapcsolatos és az 
éghajlatváltozás ellen folytatott uniós célkitűzések eléréséhez1. Jelenleg tárgyalások folynak a 
teljes MFF-ről és 58 ágazati jogalkotási javaslatról, ami kiváló alkalom arra, hogy közelebbről 
is megvizsgáljuk, hogy az MFF fő kiadási kategóriái milyen mértékben képesek kielégíteni a 
fenntartható fejlődés pénzügyi igényét. 
Ezeket az észrevételeket többek között a költséghatékony és következetes uniós 
költségvetésre irányuló igény hívta életre. Az általános érvényesítés elősegíti, hogy több 
politikai célkitűzést érjünk el egyidejűleg; már széles körben megmutatkozott az, hogy az 
erőforrás-hatékony gazdaság milyen hatalmas lehetőséget rejt magában a foglalkoztatás és a 
technológiai fejlődés tekintetében. Nagy felelőtlenség lenne, ha nem élnénk ezzel a 
lehetőséggel, főleg ilyen kis uniós költségvetés mellett.

A fenntarthatóság megjelenése a Bizottságnak az MFF-re vonatkozó javaslataiban

A Bizottság „Az Európa 2020 stratégia költségvetése” című közleményében és a kísérő 
dokumentumokban azt javasolja, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos és az 
éghajlatváltozás visszaszorítását célzó befektetéseket az általános érvényesítés és a LIFE, 
mint célzott eszköz kombinációjának segítségével támogassák még jobban. Továbbá az egyéb 
alapok felhasználásának feltételekhez kötését, valamint a mezőgazdasági politikában a 
kölcsönös megfeleltetést e befektetések beindításának kulcsfontosságú elemeiként határozza 
meg. A Bizottság azt javasolja, hogy különítsenek el 20%-ot az MFF alapokból az 
éghajlatváltozás visszaszorítását célzó tevékenységekre. Részletesebben kifejtve a 
javaslatokban a következő fontosabb fenntarthatósági elemek szerepelnek: 

                                               
1 Az Európa 2020 stratégia költségvetése, SEC(2011)0868,  11. fejezet
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Horizontális rendelkezések
 Intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés: Kiemelten fontos, hogy egyértelműen 

látszódjon a költségvetésben az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és erőforrás-hatékony 
gazdaság felé való elmozdulás.

 A biológiai sokféleséghez és az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez kapcsolódó 
kiadások figyelemmel kísérése1: A Bizottság azt javasolja, hogy minden kiadást 
jelöljenek meg kizárólag az éghajlathoz kapcsolódó (100%), jelentősen az éghajlathoz 
kapcsolódó (40%) vagy nem az éghajlathoz kapcsolódó (0%) címkékkel. Hasonló eljárást 
kell alkalmazni a környezetvédelmet és a biológiai sokféleséget érintő ráfordítások 
esetében is. 

 Közös stratégiai keret (CSF) és közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR)2: A CSF az 
Európa 2020 stratégiát 11 tematikus célkitűzésre bontja az Unió helyszíni befektetéseit 
illetően, amelyek közül három egyértelműen az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és a 
környezetvédelemhez kapcsolódik. A CSF célja, hogy együttműködés jöjjön létre az általa 
lefedett öt alap3, valamint más uniós alapok és szakpolitikák között. Említést tesz a LIFE-
ról is, mint olyan politikai területről, ahol a különböző nemzeti és regionális szintű uniós 
eszközök közötti kiegészítő jelleget ki kell aknázni, különösen ami a LIFE integrált 
projekteket (IP) illeti.
A CSF-et alapul véve a CPR több technikai szabályt is nyújt a végrehajtással 
kapcsolatban, valamint új fogalomként bevezeti az előzetes feltételrendszert, számos 
olyan feltétellel, amely mind az éghajlatváltozással kapcsolatos küzdelemre, mind pedig a 
környezetvédelemre vonatkozik (CPR IV. melléklet). E feltételek teljesítését a tagállam és 
a Bizottság közötti partnerségről szóló szerződésben fogják számon tartani, és ha tartósan 
nem teljesülnek a feltételek, akkor ez az alapokból származó támogatás felfüggesztéséhez 
vezethet.

 Célkitűzések/nyomon követés: Az MFF legtöbb jogalkotási javaslata részben a 
környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás elleni harchoz kapcsolódó egyértelmű, 
mérhető célokat tartalmaz, továbbá keretet ad a teljesítményvizsgálatnak. 

Az egyes alapokra vonatkozó rendelkezések

 Európai Regionális Fejlesztési Alap4: Javasolt, hogy a fejlettebb régiók esetén az 
erőforrások legalább 80, a fejletlenebb régiók esetén legalább 50%-át az 
energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások, valamint az innováció és a KKV-k 
támogatásának céljaira különítsék el. Az erőforrások 5%-át a fenntartható 
városfejlesztésre kell fordítani.

 Kohéziós Alap5: Javasolt, hogy fektessenek hangsúlyt a hatékonyabb környezetvédelemre, 
a fenntartható fejlődésre és a transzeurópai közlekedési hálózatokra (TEN-T). A biológiai 
sokféleség védelmével és helyreállításával, a városi környezet fejlesztésével, valamint a 
légszennyezés csökkentésével is foglalkozni kell. 

                                               
1 COM(2011)0500; CPR COM(2011)0615: (12) preambulumbekezdés és 8. cikk
2 CPR COM(2011)0615: 9. cikk, 17. cikk, IV. melléklet, 47. és 54. cikk; CSF: SWD(2012) 61 I/II.
3 Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA), Kohéziós Alap, Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), Európai Tengerügyi és Halászati Alap.
4 COM(2011)0614: 4., 5. és 7. cikk
5 COM(2011)0612: 2..és 3. cikk
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 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF)1: A TEN-T irányelveknek megfelelően a 
CEF költségvetéséből a javasolt 50 milliárd euró nagy részét közlekedési hálózatokra 
irányozták elő, különös hangsúlyt fektetve a vasúti ágazatra. A CEF egyik általános 
célkitűzése az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos uniós 20-20-20-as célok 
elérése. A transzeurópai energiahálózat (TEN-E) célja a már meglévő energetikai 
infrastruktúra felújításának felgyorsítása, valamint újak telepítése az uniós energetikai és 
éghajlati célkitűzések megvalósítása érdekében.

 Európai Szociális Alap: Az ESZA, bár nem közvetlenül járul hozzá a 
környezetvédelemmel és éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos célkitűzések 
megvalósításához, megfelelő oktatással és képzési tevékenységekkel részben elő tudja 
segíteni az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és erőforrás-hatékony gazdaság felé való 
elmozdulást.

 KAP közvetlen kifizetési rendszer2: A Bizottság javasolja a KAP első pillérének 
környezetbarátabbá tételét, amelynek keretében a közvetlen kifizetések 30%-át 
elsődlegesen a környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedésekre fordítanák, úgymint 
állandó rétek és legelők, növényi diverzifikáció és ökológiai jelentőségű területek. Ezen 
kívül javasolt megerősíteni néhány kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó rendelkezést.

 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap3: Az EMVA fő célkitűzései között szerepel 
a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az 
inkluzív vidékfejlesztés. A Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy vidékfejlesztési 
keretük legalább 25%-át továbbra is fordítsák területrendezésre, valamint az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos 
intézkedésekre, és integrálja a Natura 2000 programban érintett területek speciális 
igényeinek kielégítését célzó megközelítéseiket. 

 Európai Tengerügyi és Halászati Alap4: Ez az alap kiemelten foglalkozik a halászat 
tengeri környezetre gyakorolt hatásának csökkentésével, valamint a tengeri élővilág 
sokféleségének és ökoszisztémájának védelmével és helyreállításával, továbbá a 
fenntartható akvakultúra támogatásával. Ez az egyetlen alap, amely kifejezetten ösztönzi a 
LIFE-hoz kapcsolódó integrált projektekkel való együttműködést.

 Horizont 20205: A kutatási és innovációs keretprogram különösen az erőforrás-
hatékonyságot, az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a nyersanyagokat fogja megcélozni 
egy kizárólag ezekre a célokra létrehozott (2011-es árakon számítva) 3,1 milliárd eurós 
kerettel. Ezenkívül támogatnia kell az erőforrás-hatékonyságot és az éghajlatváltozás 
elleni küzdelmet minden érintett cselekvési irányvonalon keresztül.

A fenntarthatóság megjelenése a Parlament MFF-javaslatokkal kapcsolatos álláspontjában

A Parlament már több dokumentumban is kifejtette véleményét az uniós támogatások 
fenntarthatóságával kapcsolatban. Az MFF-fel kapcsolatos állásfoglalás hangsúlyozza, hogy 
amennyire csak lehetséges, az uniós támogatásoknak egyidejűleg több uniós szakpolitikai 
célkitűzéshez is hozzá kell járulniuk. Az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek valamennyi 
                                               
1 COM(2011)0665; TEN-T: COM(2011)0650/2; TEN-E: COM(2011)0658
2 COM(2011)0625: 29–33. cikk; COM(2011)0628: VI. cím, II. melléklet
3 COM(2011)0627: (28) és (31) preambulumbekezdés, 9., 22–26., 29–32., 35., 39. és 74–76. cikk. 
4 COM(2011)0804: 6., 10., 36., 37., 38., 52–54. és 81.cikk (d) bekezdés.
5 COM(2011)0809, COM(2011)0811: mellékletek; COM(2011)0808: 3. szakasz
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lényeges kiadási területen érvényesülnie kell. A környezetvédelemre és az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemre fordított költségek figyelemmel kísérését illetően a Parlament támogatja, 
hogy kötelező legyen meghatározni, az ágazati programok hol járultak eddig hozzá az 
éghajlattal kapcsolatos 20-20-20-as célkitűzések és az „Erőforrás-hatékony Európa” kiemelt 
kezdeményezés céljainak eléréséhez. Pontosabban a Parlament kérése az, hogy az éghajlattal 
és a környezetvédelemmel kapcsolatos célokat szilárdan rögzítsék a kutatáspolitikában, az 
energetikai és közlekedési infrastruktúrában, valamint a közös agrárpolitikában és kohéziós 
politikában1.

A Parlament „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemtervéről” szóló állásfoglalásában nagyobb összhangra szólít fel a 
közösségi szakpolitikák között azért, hogy elérjék az ütemterv célkitűzéseit, és biztosítsák, 
hogy az ütemterv elsőbbséget élvező pontjai maradéktalanul bekerülnek a 2014–2020-ra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretbe. A Parlament támogatja azt a törekvést, hogy a 
hangsúly az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez kapcsolódó támogatásokon legyen, és hogy 
az ERFA-ból 20%-ot a megújuló energiaforrásokkal és az energia-hatékonysággal 
kapcsolatos befektetések részére különítsenek el.

Megfontolandó elemek
1. A Parlament és a Bizottság szándéka az, hogy a LIFE-ot csak a környezetvédelem és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem főbb uniós alapokban történő általános érvényesítésének 
kiegészítő eszközeként használnák, de vajon a jelenlegi javaslatok elérik-e ezt a célkitűzést? 

2. A Natura 2000-hez szükséges támogatást legalább évi 5,8 milliárd euróra becsülik. Mivel 
nehéz meghatározni a Natura 2000-hez kapcsolódó uniós támogatások pontos elosztását, a 
kohéziós politika keretében megvalósuló, biológiai sokféleséget érintő finanszírozás más 
kiadási kategóriák átlaga alatt marad, és a becslés szerint az összes alap a Natura 2000-hez 
szükséges pénzügyi igénynek csupán 20%-át fedezi. Hogyan lehet megfelelő támogatást 
biztosítani az Unió biológiai sokféleségről szóló szakpolitikájának?

3. Folyamatos kritika tárgya, hogy nehéz figyelemmel kísérni a környezetvédelemmel és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos kiadásokat. Elegendőek a kódrendszert 
érintő javasolt változtatások ahhoz, hogy bizonyítsuk az embereknek, hogy pontosan milyen, 
a köz javát szolgáló környezetvédelmi intézkedésekbe fektet be az Unió?

4. A CSF-alapok előzetes feltételrendszere, valamint az első KAP-pillér kölcsönös 
megfeleltetésekre vonatkozó rendelkezései az alapok kifizetését az uniós jogszabályoknak 
való megfeleléshez kötik. Ebbe vajon beletartozik az összes, környezettel kapcsolatos 
vonatkozó jogszabályi előírás?

5. Az előzetes feltételrendszer egy statisztikai rendszer és eredménymutatók kötelező 
létrehozását irányozza elő. Mit ajánl az új MFF a környezeti-gazdasági számlákról szóló, a 
Parlament által elfogadott jogszabály és a „GDP-n túli” mutatóról szóló állásfoglalás 
célkitűzéseinek megvalósításához?

                                               
1 Lásd a MFF-állásfoglalást és az ENVI bizottság erre vonatkozó, 2011. január 27-i véleményét.


