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Tárgy: A környezetszennyező és nem fenntartható gyakorlatok uniós támogatása

A mezőgazdaság, a kohéziós politika, a közlekedés, az energia és a halászat területén nyújtott 
uniós támogatások akaratlanul is káros hatással lehetnek a környezetre. Az elmúlt években 
számos tanulmány foglalkozott a környezetre káros támogatásokkal. Az OECD 
fogalommeghatározása alapján „Mivel minden egyéb tényező egyenlő, a [környezetre káros] 
támogatás növeli a természeti erőforrások kimeneti/használati szintjeit, és ezáltal növeli a 
hulladékok mennyiségét, a környezetszennyezés mértékét és a természet ehhez kapcsolódó 
kiaknázását”.

Az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságának felkérésére készített, 2011 februárjában közzétett tanulmány számos uniós 
ágazati politika kapcsán rávilágított a főbb költségvetési tételek negatív környezeti hatásaira. 
E tanulmány javaslata szerint az uniós intézményeknek mélyrehatóan fel kellene mérniük a 
jelenlegi uniós támogatási keret közvetlen és közvetett hatásait, és el kellene végezniük e 
keret reformját. 

A Tanács 2010. december 20-i következtetései megismétlik „a Bizottság arra irányuló, 
régóta fennálló felkérését, hogy nyújtson be egy menetrendet a jelentős negatív környezeti 
hatással járó támogatások megszüntetésére annak érdekében, hogy elvégezhessék a 2011-től 
elért előrelépések nyomon követését és a továbbiakban rendszeresen jelentés tegyenek erről, 
figyelembe véve az Európa 2020 stratégiát is”.

A halászati politika reformja útján és a KAP állapotfelmérésének részeként a Bizottság 
megtette az első lépéseket az ilyen támogatások felszámolása érdekében. Ugyanakkor még 
mindig sok a teendő egy fenntarthatóbb uniós költségvetés elérése és az uniós politikák 
koherenciájának fokozása érdekében. Ezenfelül a Bizottság nem biztosított részletes 
menetrendet az egyes uniós költségvetési tételek ellenőrzéséhez annak érdekében, hogy 
felmérjék az esetleges negatív környezeti hatásokat, és javaslatot tegyenek a költségvetési 
struktúra reformjára.

-        Hogyan halad a Bizottság munkája a kritikus költségvetési címek tekintetében a 
környezetre káros támogatások reformjának kivitelezésére szolgáló eszköz teljes elemzésével 
kapcsolatban?

-        Mikorra tervezi a Bizottság, hogy egyértelmű és megalapozott javaslatokat nyújt be a nem 
fenntartható elemek uniós költségvetésből való eltávolítására?
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