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A LIFE újragondolásáról: a többéves pénzügyi keret fenntarthatatlan elemeinek 
kiiktatása

A fenntartható, szén-dioxid-mentes, biológiailag sokféle, erőforrás-hatékony és inkluzív 
gazdaság felé való elmozdulás nem csak azt jelenti, hogy az alapokat a saját céljainkra 
fordítjuk, hanem azt is, hogy biztosítjuk, hogy egyik alapot sem használják sem a 
rendeltetésével ellentétes, sem pedig az átfogó célkitűzéseket veszélyeztető módon. 
Nem vitás, hogy szükség van az Unió által társfinanszírozott nagy infrastrukturális 
projektekre, viszont számos példa bizonyítja, hogy a környezettel kapcsolatos 
megfontolásokat nem vették annyira figyelembe a projekt vagy a program hasznosságának 
elemzésekor. Ilyen ellentmondásos pénzügyi támogatásban részesülnek például az útépítések 
a biológiai sokféleséget mutató területeken, a magas szén-dioxid-kibocsátással járó  
közlekedési intézkedések, valamint ide tartoznak azok az uniós alapok, amelyek 
fenntarthatatlan infrastruktúrát (például hulladéklerakókat) jelentenek a társadalom számára, 
továbbá a halászati kapacitást növelik olyan területeken, ahol már amúgy is túlhalászott a 
halállomány1. A jelenlegi pénzügyi időszakban az infrastruktúrát érintő ráfordítások 51%-át 
repülőterek vagy utak építéséhez rendelték hozzá, ezzel szemben csupán 29%-ot fordítottak a 
vasúti és 1%-ot az intelligens közlekedési rendszerekre2.

Az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács már több alkalommal is elkötelezte magát a 
káros környezeti hatással járó támogatások fokozatos megszüntetése mellett3. Ennek az 
elgondolásnak a körülhatárolása nemcsak kihívást jelent, hanem tekintettel kell lennie a 
regionális fejlesztés témakörére is. Ugyanakkor nem kétséges, hogy a nem megfelelő célú 
befektetések csökkentik az uniós támogatások potenciális hozzáadott értékét, ezért jelentősen 
csökkenteni kell az ilyen befektetések számát. 
A Bizottság többéves pénzügyi keretet (MFF) érintő javaslataiban jelenleg vagy szerepelnek 
már a környezetet, a biológiai sokféleséget vagy éghajlatot védő mechanizmusok, vagy 
tervként jelennek meg:

 Környezetvédelem, és az éghajlat-változási hatások enyhítése: A Bizottság az MFF-ről 
szóló javaslatot kísérő belső munkadokumentumában a programokkal kapcsolatban a 

                                               
1 A Bizottság az MFF-ről szóló javaslatot kísérő belső munkadokumentumában példaként rámutat, hogy az olyan 
tevékenységek, mint az új repülőterek kohéziós alapokból való finanszírozása, illetve a túlzott öntözés és a 
földterületek szétaprózottságának vidékfejlesztési tervek keretében való támogatása a környezetre és az 
éghajlatra nézve káros hatásokat okozhattak vagy megerősíthettek nem fenntartható gyakorlatokat. A Bizottság a 
KHP reformjáról szóló zöld könyvében (COM(2009)0163), valamint az Európai Számvevőszék 12/2011. számú 
különjelentésében elismerik, hogy a halászati támogatásokat a túlzott halászati kapacitás mesterséges 
fenntartására fordítják. Az Európai Parlament által készített „A környezetszennyező és nem fenntartható 
gyakorlatok uniós támogatásáról” szóló 2011. februári, DG IPOL-tanulmány mellett más tanulmányok is 
foglalkoznak ezzel a kérdéssel.
2 „A környezetszennyező és nem fenntartható gyakorlatok uniós támogatásáról” szóló 2011. februári DG IPOL-
tanulmány, 42. o.
3 „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” című fehér könyvre vonatkozó 2009/2152. számú saját 
kezdeményezésű jelentés; a Környezetvédelmi Tanács 2009. októberi és 2010. decemberi következtetései; az 
„Európa 2020” stratégia (COM(2010)2020); A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program félidős 
értékelése COM(2007)0225; Európai Bizottság (2006): A megújult uniós fenntartható fejlődési stratégia, 
nemzetközileg: a biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiai terv 2011–2020 (Nagoja), A G20-ak 2009-es 
pittsburghi nyilatkozata. 
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környezetvédelem és az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenállás biztosításának fő 
eszközeiként a stratégiai környezeti vizsgálatokra (SKV), a projektekkel kapcsolatban 
pedig a környezeti hatásvizsgálatra (KHV) hivatkozik. 

 Az SKV/KHV-kereteket érintő előzetes feltételek: A közös stratégiai keretet (CSF) jelentő 
alapok egyik általános előfeltétele olyan mechanizmus megléte, amely biztosítja a KHV-
hoz és az SKV-hoz kapcsolódó uniós környezetvédelmi jogszabályok hatékonyabb 
végrehajtását és alkalmazását (a közös rendelkezésekről szóló rendelet IV. melléklete).

 Kohéziós politika: A közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) rendelkezéseket ír elő a 
partnerségi szerződésekkel kapcsolatban azért, hogy a fentebb említetteknek megfelelően 
tartalmazzanak értékelést az előfeltételek megvalósulásáról, valamint adott esetben SKV-t 
is (14. cikk). A fő projekteknek át kell esnie egy KHV-n, valamint egy, az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz 
kapcsolódó értékelésen (91. cikk). 

 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), TEN-T, TEN-E: A Bizottság az MFF-ről 
szóló javaslatában fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kritériumokat javasol támasztani a 
műszaki és az informatikai infrastruktúrával szemben az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz keretében. A javaslatokban a TEN-T (42. cikk) és TEN-E (8. cikk) 
dokumentumokkal kapcsolatban említenek meg a környezeti hatás csökkentésére 
vonatkozó eljárásokat. Ami a CEF által finanszírozott utak építését illeti, ezt a támogatást 
csak a Kohéziós Alap országai kaphatják (a Kohéziós Alapból 10 milliárd euró alatti 
összeget különítettek el erre a célra), és csak a határokon átnyúló közúti szakaszokra 
fordíthatják. A kohéziós politika keretében az utakat érintő társfinanszírozás továbbra is 
lehetséges marad (CEF 11. cikk (3) bekezdés). A TEN-E iránymutatások kritériumként 
szolgálnak a közérdekű projektek kiválasztásához, a környezeti fenntarthatóság 
megvalósulásához, valamint a fenntarthatósághoz, például a megújuló forrásból előállított 
energia továbbítása révén (4. cikk).  

 EMVA: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról szóló javaslat tartalmaz 
több új rendelkezést is, amelyeknek célja a környezeti károk megelőzése, például az 
öntözőrendszerek pénzügyi támogatása esetén feltételeket szab meg a vízhasználat 
csökkentése érdekében1. Az EMVA IV. mellékletében található speciális előfeltételek is 
azt hivatottak biztosítani, hogy a környezetet érő káros hatások elkerülése céljából 
érvényben legyen egy szabályozási rendszer.

 Halászati támogatások: A javasolt Európai Tengerügyi és Halászati Alap kizár a 
támogatásból bizonyos tevékenységeket, amelyek hozzájárulhatnak a túlhalászáshoz, mint 
például új kikötők és árverési csarnokok létesítése vagy motorcsere támogatása (39. és 41. 
cikk). A 13. cikk biztosítja, hogy az EHA keretein belül ne legyen lehetőség a hajók 
halászati kapacitásának növelését célzó intézkedésekre. Jelenleg ez még nem tükrözi a 
halászati kapacitás fenntartásának káros hatásait. Sok potenciálisan kapacitásnövelő vagy 
környezetileg káros befektetés (feldolgozás, értékesítési intézkedések, kikötők fejlesztése 
és korszerűsítése, akvakultúra) még mindig támogatáshoz juthatna. Az általános és a 
környezetre vonatkozó speciális előfeltételek (EHA, III. melléklet) – beleértve a javasolt 
KHP-rendeletben lefektetett adatgyűjtési követelményeknek való megfelelést segítő 

                                               
1 Lásd: vidékfejlesztési rendelet 46. cikk (1) bekezdés; öntözéses területek növelése: 46. cikk (3) bekezdés; 
beruházási küszöbértékek: 18. cikk (2) bekezdés.
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adminisztratív kapacitást is – segítenek majd abban, hogy az Unió halászatának 
fenntarthatóságát érintő káros hatásokat megelőzzük.

 Natura 2000: A Bizottság a Natura 2000 finanszírozásáról szóló közleményében 
elkötelezi magát amellett, hogy továbbra is együtt dolgozzon a tagállamokkal annak 
biztosítása érdekében, hogy az uniós alapokat ne a Natura 2000 területek megkárosítására 
fordítsák. Ez azt jelenti, hogy az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (3) és (4) bekezdésével 
összhangban, megfelelő módon kell alkalmazni az eljárási biztosítékokat azon tervek és 
projektek – többek között nagy infrastrukturális projektek – esetében, amelyek 
valószínűleg hatással lesznek a Natura 2000-re. A biológiai sokféleség védelmének 
figyelembevétele az integráció létfontosságú eszköze. 

Az MFF-ről szóló állásfoglalásában az Európai Parlament támogatja azt az ötletet, hogy az 
összes uniós támogatásnak az európai környezet általános állapotának javulásához kellene 
vezetnie, és ezért azt javasolja, hogy az uniós alapok pozitív és káros éghajlati és környezeti 
hatásait összesítve elemezzék.

A Parlament az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemtervéről szóló állásfoglalásában kéri a tervezett új közlekedési 
infrastrukturális beruházások ütemtervben meghatározott prioritásainak tiszteletben tartását, 
mivel fennáll annak a veszélye, hogy az Európai Bizottság által a 2010–2030 közötti 
időszakra kért 1,5 billió eurót nem az alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó prioritásokra 
fordítják.
 A Parlament ezért hangsúlyozza, hogy környezetbaráttá kell tenni az Unió infrastrukturális 
költségvetését, különös tekintettel a strukturális alapokra és a Kohéziós Alapra. Továbbá az 
Európai Parlament többek között összehangolt fellépésre szólít fel, amelynek célja az összes, 
környezeti szempontból káros támogatás azonosítása és felszámolása 2020-ig. Az uniós 
költségvetés főbb kiadási kategóriáit már számos átfogó elemzésnek vetették alá az elmúlt 
évtizedekben a kohéziós és az agrárpolitika keretében. A Parlament most először egyenrangú 
partner az összes fontos uniós alapra vonatkozó jogalkotási döntéshozatali folyamatban. A 
következő hónapokban fog eldőlni, hogy a jelenlegi tárgyalások képesek lesznek-e biztosítani, 
hogy a rosszul szétosztott és felelőtlenül elköltött források előző finanszírozási periódusában 
levont tanulságok ténylegesen megjelenjenek a következő MFF keretében átdolgozott 
alapokban. 

Megfontolandó elemek

1. A közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) szerint általános előfeltételként kötelező a 
KHV- és SKV-jogszabályok hathatós végrehajtása és alkalmazása. Elegendő-e lesz ez 
ahhoz, hogy, amennyire csak lehetséges, elejét vegyük az alapok környezetre káros módon 
való felhasználásának? Hogyan lehet azt biztosítani, hogy a megerősített KHV/SKV-t már az 
előkészítő szakaszban, vagyis 2014 előtt, alkalmazzák a partnerségi szerződések és az 
operatív programok esetében? Milyen további intézkedéseket kellene tenni annak érdekében, 
hogy kiküszöböljük az olyan infrastruktúrák finanszírozását, amelyek már nem igazodnak az 
uniós környezeti jogszabályokhoz és a fenntarthatósági célkitűzésekhez?

2. Jelenleg a KHV és az SKV nem képesek hatásosan megakadályozni az alapoknak az 
éghajlatra és a környezetre nézve káros következményekkel járó elköltését. Az ENVI 
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bizottság a hetedik közösségi környezetvédelmi cselekvési programról szóló állásfoglalás 
tervezetében a KHV-irányelv felülvizsgálatát kéri, amely felülvizsgálatot a Bizottság 2012-
re irányozza elő. Melyek azok a rendszerszintű változások, amelyeket nem lehet kivitelezni az 
irányelveken belül, ám bele kellene foglalni a jelenleg tárgyalás alatt álló MFF-alapok 
finanszírozási szabályaiba?

3. Az Európai Parlament az MFF-ről szóló állásfoglalásában kérte a környezetvédelemre és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre fordított kiadások összesített szintű vizsgálatát. Az 
úgynevezett „riói mutatók” módszere az éghajlattal, környezettel és biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos pozitív hatású ráfordításokat hivatott figyelemmel kísérni, viszont nem 
számol a káros hatású kiadásokkal.  Hogyan lehetne javítani ezen a helyzeten? 

4. Megfigyelték, hogy a rövid távú növekedés napjainkban érezhető kényszerének jelentős 
következményei vannak a nagy infrastrukturális projektek engedélyezési eljárására és 
általában a fenntarthatósági megfontolásokra nézve, különösen az adósság és a gazdasági 
válság által leginkább sújtott országokban.  Hogyan tud a következő MFF hozzájárulni ahhoz, 
hogy határozottan véget vessen azoknak a nem fenntartható és szűk látókörű befektetési 
döntéseknek, amelyeket az uniós alapok támogatásával hoztak meg?


