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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a kohéziós politikáról és regionális környezetvédelmi stratégiákról az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemben
(2020/2074(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 3. és 21. cikkére, az 
Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen annak 4., 11., 
173–178., 191. és 194. cikkére, valamint a Szerződésekhez csatolt, a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióról szóló 28. sz. jegyzőkönyvre,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye Feleinek 21. 
Konferenciáján (COP 21), 2015. december 12-én, Párizsban elfogadott megállapodásra 
(Párizsi Megállapodás), különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére és 11. cikke (2) 
bekezdésére, amelyek elismerik az éghajlatváltozás és az éghajlat-politika helyi, 
szubnacionális és regionális dimenzióit;

– tekintettel az ENSZ Közgyűlése által 2015. szeptember 25-én elfogadott, a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendre és a fenntartható fejlődési 
célokra,

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-i bizottsági 
közleményre (COM(2019)0640),

– tekintettel „az éghajlatváltozásról: európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, 
modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról a Párizsi Megállapodással 
összhangban” című, 2019. március 14-i állásfoglalására1,

– tekintettel az éghajlati és környezeti vészhelyzetről szóló, 2019. november 28-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására3,

– tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló 
összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalására4,

– tekintettel a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló, 2020. január 14-i bizottsági javaslatra (COM(2020)0022) 
és a Bizottság 2020. május 28-i módosított javaslatára (COM(2020)0460),

– tekintettel a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 
rendelet (az európai klímarendelet) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0217.
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0078.
3 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054.



PE660.259v01-00 4/9 PR\1217839HU.docx

HU

rendeletre irányuló, 2020. március 4-i bizottsági javaslatra (COM(2020)0080),

– tekintettel az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a Covid19-világjárvány okozta válság 
elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás 
előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos 
végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-EU) szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, 2020. május 28-i bizottsági javaslatra 
(COM(2020)0451), 

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a 
Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre5,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 
1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre6,

– tekintettel az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre7,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi 
együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről 
szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre8,

– tekintettel a Kohéziós Alapról és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1300/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre9,

– tekintettel a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint 
az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/852 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre10,

– tekintettel eljárási szabályzatának 52. cikkére, továbbá az Elnökök Értekezlete saját 
kezdeményezésű jelentések készítésére vonatkozó engedélyezési eljárásról szóló, 2002. 
december 12-i határozata 1. cikke (1) bekezdésének e) pontjára, valamint 3. 
mellékletére,

5 HL L 347., 2013.12.20., 320. o.
6 HL L 347., 2013.12.20., 289. o.
7 HL L 347., 2013.12.20., 470. o.
8 HL L 347., 2013.12.20., 259. o.
9 HL L 347., 2013.12.20., 281. o.
10 HL L 198., 2020.6.22., 13. o.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.198.01.0013.01.HUN
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– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottság véleményére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel az éghajlatváltozás határokon átívelő kihívás, amely azonnali és ambiciózus 
fellépést követel meg uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten a globális felmelegedés 
növekedésének az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 °C-ra történő korlátozása és a 
biológiai sokféleség tömeges csökkenésének megakadályozása érdekében;

B. mivel a közelmúltban készült tanulmányok azt mutatják, hogy a fosszilis földgázból 
(metán – CH4) származó globális felmelegedési potenciál jelentősen magasabb a 
korábban feltételezettnél;

C. mivel a globális felmelegedés már a kohéziós politika 2021–2027-es programozási 
időszaka során elérheti az 1,5 °C-ot az iparosodás előtti szinthez képest, ami azonnali 
fellépést tesz szükségessé az éghajlati vészhelyzet kezelése érdekében;

D. mivel a klímasemleges gazdaságra történő átállás egyszerre jelent nagy lehetőséget és 
kihívást az Unió, a tagállamok, a régiók, a városok, a helyi közösségek és a polgárok 
számára;

E. mivel a kohéziós politika nem csupán beruházási lehetőségeket kínál az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) révén a helyi és regionális igények 
kielégítésére, hanem integrált szakpolitikai keretet is biztosít, hogy csökkentse az 
európai régiók közötti fejlettségbeli különbségeket és segítse őket a fejlődésüket 
akadályozó számos kihívás kezelésében, többek között a környezetvédelem és a 
fenntartható fejlődés révén;

F. mivel az éghajlatváltozás és annak hosszú távú következményei is súlyosbíthatják 
azokat a gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségeket, amelyek kezelése a 
kohéziós politika elsődleges célja;

G. mivel a helyi és regionális önkormányzatok kulcsszerepet játszanak a kohéziós politika 
tényleges végrehajtásában és az éghajlatváltozás jelentette sürgető fenyegetésre való 
hatékony reagálásban;

H. mivel az éghajlati válság szorosan kapcsolódik más válságokhoz, így például a biológiai 
sokféleséggel és a Covid19-világjárvánnyal összefüggő válsághoz;

I. mivel a klímasemleges, fenntartható és körforgásos gazdaságra való átállásba be kell 
vonni a polgárokat és a társadalom valamennyi részét, többek között a helyi és 
regionális önkormányzatokat is, és ezt erőteljes és inkluzív szociális intézkedésekkel 
kell elősegíteni egy olyan méltányos átállás megvalósítása érdekében, amely támogatja 
a munkahelyek megtartását és létrehozását;

J. mivel a fosszilis tüzelőanyagokból származó energiaforrások aláássák a 
klímasemlegesség elérésére irányuló erőfeszítéseket;
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K. mivel a regionális környezetvédelmi stratégiáknak a teljes foglalkoztatottságot és a 
társadalmi haladást kell szolgálniuk;

L. mivel a különböző kormányzati szintek és az érdekelt felek közötti aktív és konstruktív 
partnerségre épülő, többrétegű európai kormányzási modell kulcsfontosságú a 
klímasemlegességre való átállás szempontjából;

1. hangsúlyozza az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban a Párizsi 
Megállapodás és a fenntartható fejlődési célok végrehajtására az európai zöld 
megállapodás keretében vállalt uniós kötelezettségekkel, figyelembe véve az azzal 
kapcsolatos társadalmi és gazdasági szempontokat, hogy valamennyi területen, az ott 
élő minden polgár számára méltányos átmenetet lehessen biztosítani;

2. üdvözli az európai klímarendeletre irányuló bizottsági javaslatot, amely az uniós jogba 
foglalja a 2050-re vonatkozó klímasemlegességi célkitűzést, beleértve a 2030-ra és 
2040-re kitűzött köztes célokat is;

3. hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális önkormányzatoknak egyértelmű politikai 
kötelezettséget kell vállalniuk az éghajlat-politikai célok elérésére;

4. kiemeli a kohéziós politika kulcsfontosságú szerepét az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemben és a klímasemlegesség legkésőbb 2050-ig, illetve a köztes cél 2030-ig 
történő elérésében, továbbá hangsúlyozza a helyi és regionális önkormányzatok szerepét 
az éghajlatváltozás mérséklésében és az ahhoz való alkalmazkodásban, különösen a 
beruházási politikák mélyreható reformja révén;

5. emlékeztet arra, hogy az éghajlat-politikáknak a teljes foglalkoztatottságot, többek 
között a zöld munkahelyeket és a méltányos társadalmi haladást kell szolgálniuk;

6. hangsúlyozza az Európai Tanács azon álláspontját, hogy az uniós kiadásoknak 
összhangban kell lenniük a Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel és az európai zöld 
megállapodás „ne árts” elvével;

7. hangsúlyozza, hogy az uniós gazdaság hosszú távú versenyképességének biztosításához 
döntő fontosságú a fenntarthatóság, valamint a biztonságos, klímasemleges, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes, nagyobb erőforrás-hatékonyságú és 
körforgásos gazdaságra való átállás;

8. rámutat, hogy a kohéziós politika keretében rendkívül fontos a többszintű kormányzás 
és a partnerség elveinek teljes körű fenntartása, mivel a helyi és regionális 
önkormányzatok közvetlen hatáskörökkel rendelkeznek a környezetvédelem és az 
éghajlatváltozás kapcsán;

9. úgy véli, hogy a kohéziós politikának a Párizsi Megállapodás végrehajtására és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre kell összpontosítania az éghajlat-politikai kiadások 
és azok teljesítményének – többek között az uniós régiókra gyakorolt negatív 
hatásainak – nyomon követésére szolgáló hatékony módszertan révén;

10. hangsúlyozza a helyi és regionális önkormányzatok kulcsszerepét a klímasemleges 
gazdaságra való, mindenkire kiterjedő méltányos átállásban, amelynek középpontjában 
a társadalmi és gazdasági kohézió áll;
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11. felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a nemzeti kormányok és a helyi és 
regionális önkormányzatok által az éghajlatváltozás kezelése terén elért eredményeket; 
hangsúlyozza, hogy fokozni kell az esb-alapok hatékonyságát és egymást kiegészítő 
jellegét az éghajlatváltozás elleni küzdelemben;

12. üdvözli a Méltányos Átállást Támogató Alap kiegészítésére irányuló javaslatot; 
sajnálatosnak tartja azonban, hogy a Bizottság által javasolt kiegészítő összeget a Next 
Generation EU-ról szóló tanácsi megállapodás keretében csökkentették; hangsúlyozza, 
hogy ezek a csökkentések veszélyeztetnék az alap lényegi célkitűzéseit;

13. megismétli, hogy az átállási folyamatnak teljes mértékben tükröznie kell az EUMSZ 
174. cikkében meghatározott, valamennyi régióra jellemző sajátosságokat annak 
érdekében, hogy egyetlen régió se maradjon le; 

14. hangsúlyozza, hogy a szigeteknek – különösen a korlátozott kormányzási autonómiával 
rendelkező kis szigeteknek – elegendő gazdasági erőforráshoz kell hozzáférniük ahhoz, 
hogy integrált, ágazathoz kapcsolódó és innovatív beavatkozásokat hajthassanak végre 
az infrastruktúra és a helyi gazdasági fejlődés érdekében;

15. kiemeli, hogy a 2014–2020-as és a 2021–2027-es programozási időszak közötti 
funkcionális átmenet biztosítása érdekében ki kell aknázni az olyan kezdeményezések 
eredményeit, mint a New Energy Solutions Optimised for Islands (szigetek számára 
optimalizált új energetikai megoldások, NESOI) és a Tiszta energia az EU szigeteinek 
(CE4EUI); üdvözli a spliti memorandumot, amely elismeri a szigetközösségek vezető 
szerepét az energetikai átalakulásban;

16. hangsúlyozza, hogy minden ágazatot képviselni és támogatni kell a klímasemleges ipari 
folyamatokra való átállásban, a nemzetközi versenyképesség fenntartása mellett;

17. hangsúlyozza, hogy az energiaadó-irányelvet11 felül kell vizsgálni „a szennyező fizet” 
elvvel összhangban annak érdekében, hogy legkésőbb 2025-ig előtérbe helyezzék a 
fenntartható energiaforrásokat a fosszilis tüzelőanyagokkal szemben, különös figyelmet 
fordítva a társadalmi hatásokra;

18. kéri, hogy a körforgásos gazdaságra vonatkozó aktualizált cselekvési terv továbbra is 
támogassa a körforgásos gazdaságra való átállást, foglalkozzon az erőforrás-
hatékonysággal kapcsolatos kérdésekkel és ösztönözze a fenntartható fogyasztást;

19. kéri, hogy a kohéziós politika kapjon nagyobb szerepet az éghajlatváltozás jelenlegi és 
jövőbeli hatásaihoz való alkalmazkodásra irányuló kockázatmegelőzési erőfeszítések 
támogatásában regionális és helyi szinten;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

11 HL L 283., 2013.10.31., 51. o.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.283.01.0051.01.HUN
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INDOKOLÁS

Az éghajlatváltozás a 21. század fő kihívása, és ennek a „kohéziós politikáról és regionális 
környezetvédelmi stratégiákról az éghajlatváltozás elleni küzdelemben” című jelentésnek az a 
célja, hogy felvázolja e politikának az elkövetkező években játszott szerepét. Az elkövetkező 
évek különösen fontosak lesznek, mivel a globális átlaghőmérséklet már most 1,2 °C-kal 
magasabb (az iparosodás előtti szinthez képest), és a Párizsi Megállapodás 1,5 °C-os célja 
megvalósítható lehet 2027 végéig, tehát a 2021–2027-es kohéziós politikai keretein belül. Ha 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése nélkül folytatjuk jelenlegi pályánkat, a 
2040-es évekre elérhetjük a 2 °C-os határértéket, azt a fordulópontot, ahonnan – legalábbis a 
jelenleg rendelkezésre álló technológiával – már nincs visszaút. Nem szabad eljutnunk oda, 
hogy a hőmérséklet az évszázad végéig 4 °C-kal, a következő évszázad végéig pedig 8 °C-kal 
emelkedjen. A „Challenges and Choices for Europe – Global Trends to 2030” (Kihívások és 
választási lehetőségek Európa számára – Globális tendenciák 2030-ig) című uniós 
intézményközi tanulmány egyértelműen kijelöli a határokat: „A bolygó legfeljebb 1,5 fokos 
növekedést képes tolerálni; ha a hőmérséklet 2030 után tovább emelkedne, az még több 
aszályt, áradást, extrém hőséget, több százmillió ember elszegényedését, valószínűleg a 
népesség legsérülékenyebb csoportjainak halálát és a legrosszabb esetben az egész emberiség 
teljes kihalását fogja előidézni.”1

A kohéziós politika a legnagyobb és legfontosabb beruházási eszköz Európában, ezért döntő 
szerepet játszik az éghajlatváltozás kezelésében. A következő tíz év fogja meghatározni az 
eljövendő évtizedekre vonatkozó további lépéseket és politikai lehetőségeket. Az Európai 
Parlament 2019. november 28-án „éghajlati és környezeti vészhelyzetet” hirdetett, és a 
beruházási programra helyezte a hangsúlyt arra szólítva fel, hogy „sürgősen tegyék meg a 
szükséges konkrét lépéseket e fenyegetés leküzdése és megfékezése érdekében, még mielőtt 
túl késő lenne”, konkrétabban pedig „mezőgazdasági, kereskedelmi, közlekedési, energiaügyi 
és infrastrukturális beruházási politikák mélyreható reformja” révén.

Az európai zöld megállapodás és a klímasemleges Európa legkésőbb 2050-ig történő 
megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalás sürgős és konkrét helyszíni intézkedéseket 
követel meg a 2030-ra és 2040-re kitűzött köztes éghajlat-politikai célok elérése, a Párizsi 
Megállapodásból eredő jogi kötelezettségek teljesítése, valamint az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljai tekintetében vállalt kötelezettségek tiszteletben tartása érdekében. Az 
éghajlatváltozás nem csupán környezetvédelmi kérdés: a gazdasági és társadalmi 
változásokról is szól. A klímasemlegességre való átállást csak társadalmilag méltányos és 
igazságos módon lehet megvalósítani, senkit sem hagyva hátra. A gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió e tekintetben azt jelenti, hogy különös figyelmet kell fordítani az alábbi 
három elemre:

• Gazdasági kohézió, ezen belül fenntartható növekedés és zöld munkahelyek, szem 
előtt tartva a különböző ágazatok szükségleteit;

• Szociális kohézió, ezen belül a méltányos átállás, a társadalmi igazságosság, valamint 
az energiaszegénység és a sajátos szükségletek megértése. A világ népességének 
leggazdagabb 10%-a bocsátja ki az összes CO2 52%-át, míg a legszegényebb 50% 

1 https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf (page 8).
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csupán a CO2-kibocsátás 7%-áért felelős;

• Területi kohézió, ezen belül az uniós régiók – különösen a sziget- és határrégiók – 
eltérő szükségleteinek, a tengerszint emelkedésének, valamint a városi területek 
gyorsabb hőmérséklet-növekedésének megértése;

A kohéziós politika és a regionális környezetvédelmi stratégiák az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem releváns és fontos tényezői lesznek az elkövetkező években. Ez a saját 
kezdeményezésű jelentés regionális szempontból körvonalazza a szükséges lépéseket.


