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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felszólítja a 

Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

1. tudomásul veszi a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 

Bizottság véleményét a 2013 utáni Fenntartható Európai Unióval Kapcsolatos Politikai 

Kihívásokkal és Költségvetési Forrásokkal Foglalkozó Különbizottság „Befektetés a 

jövőbe: új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” 

című jelentéséről (2010/2211(INI)); 

2. üdvözli „A környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE) és azon túl: fenntarthatóság a 

következő többéves pénzügyi keret (MFF) segítségével (2014–2020)” című, Jutta Haug 

előadó által 2012. április 16-án benyújtott munkadokumentumot1; 

3. tudomásul veszi a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 

Bizottság jelentését az Egészségügy a növekedésért program, az egészségügyre vonatkozó 

harmadik többéves uniós cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 

2011/0339(COD)); 

4. úgy véli, hogy a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretnek 

lehetővé kell tennie a „20–20–20” éghajlat- és energiapolitikai célkitűzések elérését, 

ideértve az üvegházhatású gázok kibocsátásra vonatkozó cél 30%-ra történő növelését is; 

5. úgy véli, hogy valamennyi – különösen a környezetvédelemmel, a polgári védelemmel, az 

éghajlatváltozással és az élelmezésbiztonsággal kapcsolatos – pénzeszköznek és 

intézkedésnek a többéves pénzügyi keret égisze alatt kell megvalósulnia, tekintettel arra, 

hogy az Európai Parlament síkra száll a közösségi módszer, valamint az uniós erőforrások 

hozzáadott értékének maximalizálása mellett; 

6. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keretnek lehetővé kell tennie az Unió számára, hogy a 

biológiai sokféleséggel kapcsolatos általános célkitűzéseit elérje, és biztosítsa a Natura 

2000 hálózat kezelésének társfinanszírozását; 

7. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keretnek összhangban kell állnia a Bizottság arra 

irányuló javaslatával, hogy az élelmezésbiztonságra fordított finanszírozás kerüljön át a 

költségvetés 3. fejezetébe; 

8. véleménye szerint a többéves pénzügyi keretnek biztosítania kell a szükséges eszközöket a 

környezetvédelmi és éghajlat-politikai programhoz, a megfelelő eszközök jobb 

kihasználásához, az energiabiztonság megerősítéséhez, az erőforrás-hatékony és az 

éghajlatnak ellenálló gazdaság kialakításához és több és zöldebb munkahelyek 

létrehozásával az uniós versenyképesség erősítéséhez, valamint az energiaellátás 

biztonságának fokozásához, és tisztább levegő révén egészségügyi előnyök nyújtásához; 
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Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE)  

9. határozottan kéri, hogy az uniós költségvetés legalább 0,5%-át irányozzák elő a LIFE 

program számára, mivel az rendkívül jó teljesítményt mutat mint kisméretű, ám célzott és 

hatékony, magas hozzáadott értéket képviselő egyedüli olyan eszköz, amely kizárólag az 

éghajlatváltozással és környezetvédelemmel kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik; 

hangsúlyozza, hogy a vonatkozó uniós alapokon belül – a LIFE program integrált 

projektjei útján – aktívan támogatni kell az éghajlati és környezeti vonatkozású integrált 

kiadásokat; felszólít arra, hogy – az egyéb uniós alapokból nyújtott biztos hozzájárulást is 

figyelembe véve – biztosítsák a LIFE program megfelelő költségvetési részesedését, hogy 

az hozzájárulhasson a Natura 2000 hálózat hatékony és biztos kezeléséhez; 

10. véleménye szerint a többéves pénzügyi keretnek mindenképpen horizontális megközelítést 

kell alkalmaznia, amely valamennyi beavatkozási területen – így külpolitikai szinten is – 

összehangolja az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket; ennek 

megfelelően javasolja, hogy a valamennyi szakpolitikára és intézkedésre előirányzott 

összeg 30%-át fordítsák az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos célkitűzésre; 

11. véleménye szerint a többéves pénzügyi keretnek biztosítania kell a Natura 2000 hálózat 

megfelelő finanszírozását azáltal, hogy uniós és tagállami forrásokból évente legalább 

5,8 milliárd eurót irányoz elő e célra a különböző uniós alapokon (KAP, kohéziós politika, 

LIFE, ETHA, Horizont 2020) keresztül, miközben a kiemelt fellépések nemzeti szintű 

keretei révén fokozott egységet és szinergiát kell biztosítani ezen alapok között, a közös 

stratégiai kerettel összhangban; 

12. véleménye szerint a többéves pénzügyi keretnek biztosítania kell, hogy sor kerüljön a 

Globális Éghajlatpolitikai és Biodiverzitási Alapnak szánt források számszerűsítésére; 

13. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keretnek támogatnia kell az olyan közjavakat, mint a 

biológiai sokféleség megőrzése, az éghajlat stabilitása, valamint a levegő-, víz- és 

talajvízminőség, ugyanakkor nem szabad aláásnia az Unió politikai célkitűzéseit; 

14. hangsúlyozza, hogy a koncessziós tenderek vagy közbeszerzések kiírásakor a 

környezetvédelemmel kapcsolatban egyértelmű feltételeket kell meghatározni; 

15. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keretnek magában kell foglalnia és számszerűsítenie 

kell a fejlődő országokra irányuló, éghajlati vonatkozású tervezett nemzetközi 

finanszírozást, amelynek az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményével 

(UNFCCC) kapcsolatos tárgyalások során megállapodottak szerint 2020-ig el kell érnie az 

évi 100 milliárd dollárt; 

16. emlékeztet korábbi kérésére, miszerint valamennyi kiadási politikában érvényesítsék a 

fenntartható és alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fejlődésre irányuló uniós 

törekvést; hangsúlyozza, hogy ha az Unió kohéziós, infrastrukturális, mezőgazdasági és 

kutatási politikájában a források felhasználásakor nem helyeznek erőteljes hangsúlyt a 

fenntarthatóságra, az rövid távon látszólag fokozott rugalmasságot eredményez, miközben 

jelentősen csökkenti a jövőbeli generációk rugalmasságát; ezért felszólít arra, hogy az 

ENVI bizottság vonatkozó véleményeiben javasoltaknak megfelelően valamennyi alapon 

belül rendelkezzenek a források intelligens elkülönítéséről, ami az éghajlati vonatkozású 
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kiadások esetében legalább 20%-ot eredményez1; 

17. határozottan úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégiát és az azt kísérő kiemelt 

kezdeményezéseket, amelyeket konkrét fellépésekre, kötelezettségvállalásokra és 

jogszabályi keretekre kell váltani, a következő többéves pénzügyi keret fő politikai 

hivatkozási pontjának kell tekinteni; meggyőződése, hogy valamennyi belső politikának 

hozzá kell járulnia az Európa 2020 stratégiában foglalt célok eléréséhez; ennélfogva úgy 

véli, hogy a többéves pénzügyi keret felépítésének tükröznie kell ezeket a stratégiai 

prioritásokat; elkötelezett amellett, hogy az Európai Uniót – a magasabb szintű 

fenntarthatóság iránti fokozott kötelezettségvállalás mellett – intelligens, inkluzív és 

versenyképes Európává alakítsa át; meggyőződése szerint a biológiai sokféleséggel és az 

ökoszisztémával kapcsolatos intézkedésekbe és az erőforrás-hatékonyságba történő 

befektetések, valamint az uniós szintű kiegészítő közegészségügyi fellépések 

hozzájárulnak majd a fenntartható növekedéshez és munkahelyekhez; hangsúlyozza, hogy 

meg kell erősíteni a környezetvédelmi, közegészségügyi és éghajlatváltozással 

kapcsolatos uniós jogszabályok és célkitűzések ágazati politikákba (például a KAP-ba, a 

kohéziós politikába, a fogyasztóvédelmi politikába, a KHP-be és a fejlesztési politikába) 

történő integrációját; 

18. hangsúlyozza, hogy szilárd biztosítékokat kell kialakítani annak garantálása érdekében, 

hogy az Unió fenntarthatósággal kapcsolatos célkitűzéseit ne ássa alá a környezetre káros, 

magas szén-dioxid-kibocsátású tevékenységek, illetve olyan hosszú élettartamú 

infrastruktúrák támogatása, amelyek tartósan a fenntarthatatlanság pályájára kényszerítik 

társadalmainkat; véleménye szerint e törekvések fényében elengedhetetlen, hogy az uniós 

kiadásokra konkrét horizontális védintézkedéseket – így átfogó előzetes feltételeket, 

hathatós kölcsönös megfeleltetési szabályokat, a programok és projektek környezeti és 

éghajlati szempontú szigorú hatásvizsgálatát (SKV, KHV), valamint az éghajlatváltozás és 

a biológiai sokféleség vonatkozásában pozitív és negatív nyomon követést – 

alkalmazzanak; rámutat arra, hogy ennek hiányában tudatosan elfogadjuk annak 

kockázatát, hogy a következetlen befektetések csökkenthetik az uniós kiadások 

költséghatékonyságát és hozzáadott értékét; 

19. határozott meggyőződése, hogy a jelenlegi adósságválság nem eredményezhet olyan 

megfontolatlan befektetéseket, amelyek pénztőkéjén túl az Unió természeti tőkéjét is 

veszélyeztetik azáltal, hogy tovább rombolják a biológiai sokféleséget és az ökoszisztéma-

szolgáltatásokat; ehelyett a válság leküzdésére alkalmas megfelelő keret kialakítására 

szólít fel, amelyen belül a főbb jövőbeli kihívásokkal, így az erőforrás-hatékonysággal, az 

éghajlatváltozással és az ökoszisztéma megőrzésével kapcsolatos előrelátó befektetésekre 

kerülne sor, hiszen az említett területeken jelentősek lennének a potenciális gazdasági és 

társadalmi előnyök; 

20. felszólít annak biztosítására, hogy a többéves pénzügyi keret forrásaiból ne nyújtsanak 

környezetvédelmi szempontból káros támogatásokat, így ne támogassanak magas szén-

dioxid-kibocsátással járó, fokozottan erőforrás- és energiaintenzív, valamint az 

ökoszisztémákat és a biológiai sokféleséget károsító tevékenységeket, és ne nyújtsanak 

tüzelőanyag-támogatást; 

                                                 
1 „Az Európa 2020 stratégia költségvetése” című bizottsági közlemény (COM(2011)0500) II. részében a 

Bizottság az éghajlati vonatkozású kiadások esetében 20%-ot javasol. 
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21. hangsúlyozza, hogy a Horizont 2020 keretprogram forrásainak jelentős részét a kiemelt 

uniós területeken – így például az éghajlat-politikai fellépés, a megújuló energia, a 

természeti erőforrások és a biológiai sokféleség fenntartható kezelése, valamint az 

ökoinnováció terén – folytatott kutatás előmozdítására kellene fordítani; emlékeztet, hogy 

az ökoinnováció egyedi célkitűzése az új termékeket, folyamatokat és szolgáltatásokat 

létrehozó innovatív európai ipari és innovációs közösség előmozdítása, amely fenntartható 

növekedést és környezetvédelmi előnyöket biztosít; hangsúlyozza, hogy a cél az erőforrás-

hatékonyság növelése, a környezeti hatások csökkentése, a (víz)szennyezés megelőzése és 

a természeti erőforrások hatékonyabb, eredményesebb és felelősebb felhasználásának 

elérése; 

22. véleménye szerint a többéves pénzügyi keretnek a közös agrárpolitika (KAP) révén 

támogatnia kellene a fenntartható mezőgazdaságot, a biológia sokféleséget és az 

ökoszisztéma-szolgáltatásokat azáltal, hogy a KAP teljes költségvetésének felét 

vidékfejlesztésre, a vidéki területekre és közösségekre fordítja, ezen belül pedig több mint 

50%-ot a környezetvédelmi előnyök megteremtésére azáltal, hogy biztosítja a biológiai 

sokféleség megőrzését a szélesebb megművelt tájakon, javítja az összeköttetéseket, 

valamint mérsékli az éghajlatváltozás hatásait, illetve elősegíti az azokhoz való 

alkalmazkodást, ösztönözve a fenntartható mezőgazdaságra és az erőforrás-hatékonyságra 

irányuló innovációt; üdvözli a KAP reformjára irányuló bizottsági javaslatot, amely oly 

módon „zöldítené ki” a KAP-ot, hogy az első pillér szerinti kifizetések 30%-át a 

mezőgazdasági üzemek szintjén alkalmazott érdemi, helyes és alapvető gyakorlatok 

csomagjának támogatására fordítaná, ilyen többek között a vetésforgó és a 

növénytermesztés diverzifikálása, az állandó legelők, valamint az ökológiai jelentőségű 

területek minimális nagyságának megállapítása, továbbá a helyes mezőgazdasági 

gyakorlatok támogatása; 

23. határozott meggyőződése, hogy a közös halászati politikának (KHP) elő kell segítenie a 

hosszú távú környezeti fenntarthatóságot, ami a gazdasági és társadalmi stabilitás 

előfeltétele, és hozzájárul az élelmiszerkészletek rendelkezésre állásához; ezért felszólít 

arra, hogy a többéves pénzügyi keret támogassa a hatékony és fenntartható halászat 

irányába való átmenetet, ami biztosítja például a maximális fenntartható hozam 2015-ig 

történő elérését és a visszadobás gyakorlatának megszüntetését; 

24. véleménye szerint fenn kell tartani az élelmezésbiztonságra fordított forrásokat annak 

szem előtt tartásával, hogy állat- és növény-egészségügyi járványok megjelenése esetén 

garantálni kell az uniós fellépés hatékonyságát; rámutat, hogy az Unió időről időre 

váratlan egészségügyi fenyegetésekkel szembesül, ezért nem indokolt az Unió 

költségvetésének 3. fejezetén belül a szóban forgó tétel számára elkülönített összeg 

csökkentése; 

Kohéziós politika 

25. véleménye szerint a többéves pénzügyi keretnek támogatást kell biztosítania a Kohéziós 

Alapból a környezetvédelmi terület projektjei számára, különösen a biológiai sokféleség, 

az erőforrás-hatékonyság, a városi környezet és a levegőszennyezés vonatkozásában; 

26. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keretnek az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

forrásaiból összegeket kellene előirányoznia az energiahatékonyságra, a megújuló 
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energiákra, az innovációra és a kkv-k támogatására; 

27. véleménye szerint a többéves pénzügyi keretnek az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

forrásainak egy részét elő kell irányoznia az energiahatékonyságra, a megújuló energiákra, 

a környezeti és erőforrás-hatékonyságra, az ökoinnovációra és a kkv-k támogatására; 

28. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keretnek a környezetre káros kiadások megelőzéséhez 

hozzájáruló és az operatív programok minőségét fokozó előzetes feltételek révén javítania 

kell a kohéziós politika kiadásainak környezeti szempontú értékeléseit; 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

29. véleménye szerint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és a pénzügyi eszközök, 

köztük a projektkötvények által támogatott jelentős infrastrukturális projektek hosszú 

élettartama miatt kiemelt fontosságú annak biztosítása, hogy az alapok, eszközök és 

projektek mérhető módon hozzájáruljanak az Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez, 

valamint a „20–20–20” energia- és éghajlat-politikai célok teljesítéséhez, továbbá az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-ig történő megvalósításának bizottsági 

ütemtervéhez; úgy véli, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből és a 

projektkötvényekből támogatott, az energia, a közlekedés és a kommunikáció terén 

megvalósuló infrastrukturális projekteknek mérhető pozitív hatást kell gyakorolniuk a 

környezetre, az éghajlatra és az alacsony szén-dioxid-kibocsátással párosuló 

energiabiztonságra; véleménye szerint a projektek értékelésének, felmérésének és az 

azokról való jelentéstételnek kimutatható módon hozzá kell járulnia az Unió éghajlat- és 

energiapolitikai céljaihoz, és tiszteletben kell tartania minden vonatkozó 

környezetvédelmi politikát (SKV, KHV); 

Egészségügy a növekedésért 

30. véleménye szerint a többéves pénzügyi keretnek a válságban lévő Európában kiemelkedő 

jelentőségűnek kellene tekintenie az egészségügyi ágazatot (amely az uniós gazdasági 

ágazatok egyik legnagyobbja, mivel az uniós GDP 10%-át teszi ki és az uniós 

foglalkoztatásnak is 10%-át adja, és amely ágazatban a munkavállalók átlagosnál nagyobb 

százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel); hangsúlyozza a 2014–2020 közötti 

időszakra szóló „Egészségügy a növekedésért” program jelentőségét, és kiemeli, hogy 

2020-ra a szükségesnél egymillió egészségügyi munkavállalóval kevesebb lesz az EU-

ban, rámutatva, hogy a programnak segítenie kellene a munkaerő-piaci ösztönzők 

nyújtásában; 

31. hangsúlyozza, hogy szem előtt kell tartani a hosszabb távon stabil gazdasághoz fűződő 

érdekeket, mivel az idősödő európai polgárok egészségügyi ellátását és kedvező egészségi 

állapotának fenntartását célzó rövid távú beruházások hosszú távon csökkentik az 

egészségügyi és gondozási költségeket; 

Uniós polgári védelmi mechanizmus 

32. véleménye szerint a többéves pénzügyi keretnek ki kellene emelnie a természeti és ember 

okozta katasztrófák növekvő számát és súlyosságát, és azt, hogy az éghajlatváltozás még 

szélsőségesebb katasztrófákat okozhat; úgy véli, hogy ennek az uniós polgári védelmi 
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mechanizmust az Unión belüli fellépésekre kell irányítania, megfelelő költségvetési 

forrásokat biztosítva részére; 

33. üdvözli a Polgári Védelmi Pénzügyi Eszköz (CPI) megújítására irányuló bizottsági 

javaslatot, amely alapján pénzügyi támogatást nyújtanának a katasztrófavédelem egyes 

területeinek különböző szempontjaival foglalkozó tevékenységek, különösen az 

egységesebb és integráltabb vészhelyzeti válaszadás, a jobb katasztrófavédelmi 

felkészültség, valamint a katasztrófák kockázatának csökkentésére irányuló innovatív 

fellépések számára; rámutat, hogy a CPI-t egyúttal az összes tagállam polgári védelmi 

eszközeinek részvételével működő Európai Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás 

létrehozására is fel kellene használni annak érdekében, hogy a polgári védelmi eszközök 

összehangolt módon való rendelkezésre állása révén fokozott költséghatékonyságot 

érjenek el; 

34. véleménye szerint a többéves pénzügyi keretnek támogatnia kellene a CPI megújítását 

annak érdekében, hogy a katasztrófavédelem egyes területeinek különböző szempontjait 

érintő tevékenységek pénzügyi támogatásban részesüljenek; véleménye szerint az ezen 

eszköznek előirányzott összeget rugalmasan kell kezelni, hogy a körülményektől függően 

meg lehessen azt növelni; 

35. úgy véli, hogy az Európai Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás kialakítása elsősorban a 

meglévő tagállami kapacitásokra épít majd, ezáltal pedig elkerülhetők a többletköltségek; 

rámutat, hogy uniós szinten a megerősített tervezési és koordinációs feladatokkal 

megbízott Európai Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás létrehozása az Unió egésze 

számára előnyös lesz, mivel az uniós költségvetési kiadásokat meghaladó mértékű 

tagállami megtakarításokat eredményez, jóllehet a gyors és hatékony 

katasztrófaelhárításnak köszönhetően megmentett emberi életek értéke nem mérhető 

pusztán számokban; 

36. emlékeztet arra, hogy a polgári védelem terén folytatott uniós együttműködés általános 

célkitűzései közé sorolható a környezet, a tulajdon és a kulturális örökség fokozott 

védelmének biztosítása súlyos természeti, technológiai és ember okozta katasztrófák 

esetében, és a polgári védelem területén folytatott uniós együttműködés céljai a 

következők: 

 a) a katasztrófákra adott gyors és hatékony válasz elősegítése,  

b) a polgári védelmi szereplők kellő mértékű vészhelyzeti felkészültségének biztosítása, 

és   

c) a katasztrófák megelőzésére szolgáló intézkedések kidolgozása; 

Végrehajtás és nyomon követés 

37. kitart amellett, hogy az 5. fejezet szerinti kötelezettségvállalásokra vonatkozóan megfelelő 

felső határértéket kell megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy az intézmények és 

ügynökségek a leghatékonyabb módon teljesíthessék feladataikat; hangsúlyozza, hogy a 

többéves programok és szakpolitikák sikeres, mind az Unió, mind a tagállamok 

polgárainak érdekét szolgáló végrehajtásához és nyomon követéséhez magasan képzett, 

több nyelven beszélő és független személyzetet kell alkalmazni a lehető legtágabb 

földrajzi körből, akik teljes mértékben elkötelezettek az európai projekt értékei iránt; 
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38. úgy véli, hogy a következő többéves pénzügyi keretnek lehetővé kell tennie a nagyléptékű 

projekteket, így például a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES) 

programjának elkülönítését; úgy véli, hogy a tervezés folyamatossága és a szervezeti 

stabilitás érdekében az uniós költségvetésnek hosszú távon hozzá kell járulnia e 

programhoz; úgy véli, hogy amennyiben e nagyléptékű projekt esetében további pénzügyi 

forrásokra lenne szükség, azokat nem szabad az uniós költségvetésből finanszírozott 

kisebb, sikeres projektek kárára biztosítani; 

39. tudomásul veszi a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 

Bizottság tevékenységi körébe tartozó decentralizált ügynökségek esetében a Bizottság 

által javasolt indikatív összegeket; nincs meggyőződve arról, hogy ezek az összegek 

megfelelnek az ügynökségek számára meghatározott feladatok ellátásához szükséges 

igényeknek, mivel e javaslatok az ügynökségek költségvetésének befagyasztását jelentik; 

kéri, hogy biztosítsanak elegendő előirányzatot a környezetvédelem, a közegészségügy és 

az élelmezésbiztonság területén tevékenykedő ügynökséges számára. 
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