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Európai Számvevőszék: komoly a veszélye, hogy az uniós éghajlat-politika 20%-os 
kiadási célja nem teljesül 

Az Európai Számvevőszék legújabb jelentése szerint komoly a veszélye, hogy nem teljesül az Európai Unió 
azon célja, hogy a 2014–2020-as időszak uniós költségvetéséből legalább minden ötödik eurót éghajlat-
politikai célokra költsenek. Noha történtek előrelépések ezen a területen, a számvevők arra figyelmeztetnek, 
hogy az éghajlat-politika felé történő „valós elmozduláshoz” nagyobb erőfeszítésekre van szükség. 

Az éghajlatváltozásra reagálva az Európai Unió megállapodott abban, hogy a 2014–2020-as időszakra 
rendelkezésre álló költségvetésének legalább 20%-át az éghajlattal kapcsolatos fellépésre kell költeni. E cél 
eléréséhez az éghajlat-politikát be kell építeni a különböző szakpolitikai területekbe, illetve arra finanszírozást 
kell biztosítani az uniós költségvetésből nyújtandó különböző forrásokból. A számvevők megvizsgálták, hogy 
valószínű-e e cél megvalósulása és az, hogy az Európai Bizottság megközelítése révén több és célirányosabb 
finanszírozási összeg jut majd az éghajlattal kapcsolatos fellépésekre. 

Megállapították, hogy ambiciózus munkavégzés folyik, és előrehaladás történt e téren. Továbbra is komoly 
azonban annak a veszélye, hogy további erőfeszítések híján a 20%-os cél nem teljesül. A célérték teljesítésére 
való törekvés az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap esetében azt eredményezte, hogy több és 
nagyobb hangsúly került az éghajlat-politikára. A mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a halászat, valamint az 
Európai Szociális Alap esetében azonban nem történt jelentős elmozdulás e politika irányába. 

„Komoly a veszélye, hogy nem teljesül az Unió azon célja, hogy 2014 és 2020 között legalább minden ötödik eurót 
éghajlat-politikai célokra költsenek – jelentette ki Phil Wynn Owen, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. 
Történtek ugyan előrelépések, de egyes fő kiadási területeken továbbra is leginkább csak »normál ügymenet« 
folyik. A Bizottságnak és a tagállamoknak fel kell tárniuk minden potenciális lehetőséget és gondoskodniuk kell 
arról, hogy valós elmozdulás történjék az éghajlat-politika felé.” 

A Bizottság szerint 2014 és 2016 között az éghajlat-politikára szánt finanszírozás aránya átlagosan 17,6 % volt. 
A számvevők becslése szerint 2017-től 2020 végéig az éghajlat-politikára szánt pénzösszegek arányát átlagosan 
22%-ra kellene növelni ahhoz, hogy 2020 végére megvalósulhasson az uniós költségvetésre átfogóan érvényes 
célkitűzés.  

A számvevők megállapították, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépésekre fordított mezőgazdasági 
kiadásokkal kapcsolatos bizottsági becslések olyan feltevéseken alapulnak, amelyek nem mindig megfelelően 
indokoltak és néhol túlbecslést is eredményeznek. A számvevők kiszámították, hogy a nemzetközileg elfogadott 
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módszerek szerint számolva a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés 2014–2020-as időszakra várható hozzájárulása 
akár mintegy 33 milliárd euróval is csökkenhet. Ez az átfogó cél mintegy 15%-ának felel meg. 

A kutatás területén a „Horizont 2020” program nem érte el azt a célt, hogy 35%-ot szánjon éghajlattal 
kapcsolatos fellépésekre, jelenlegi hozzájárulása a 2014–2017-es időszakra 24%-os. A számvevők szerint a 
Bizottság nem készített részletes cselekvési tervet arra, hogyan szándékozik behozni ezt a lemaradást. 

A számvevők Bizottság számára megfogalmazott ajánlásai a következőkre vonatkoznak: a Bizottság végezzen 
éves rendszerességgel megbízható többéves konszolidációt és ezzel haladjon előre a 20%-os cél elérése felé, az 
elért eredményekről készítsen átfogó jelentéseket és azokat teljes körűen kísérje figyelemmel, valamint 
készüljön reális és megbízható felmérés az éghajlatváltozásból fakadó szükségletekről. A számvevők javasolták 
továbbá a vidékfejlesztési kiadásokra jellemző túlbecslések korrigálását és az elmaradást mutató területekre 
vonatkozóan cselekvési tervek kidolgozását. Végezetül javasolták minden olyan potenciális lehetőség feltárását, 
amely biztosítja az éghajlat-politika felé történő további valós elmozdulást. 

A Bizottság1 2016. szeptemberi becslése szerint 2014 és 2020 között összesen 18,9%-ot fordítanak majd 
éghajlat-politikára az uniós költségvetésből, elmaradva így a 20%-os célkitűzéstől2

„Az uniós költségvetés legalább egyötöde szolgáljon éghajlat-politikai célt: halad az ambiciózus munka, de nagy a 
kockázata, hogy nem teljesülnek a várakozások” című 31/2016. sz. különjelentés 23 uniós nyelven érhető el. 
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1 A többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatához (COM(2016) 603 final) csatolt bizottsági munkadokumentum, 
SWD(2016) 299, 2016. szeptember 14. 

2 A 2014–2020-as időszakra tervezett uniós kiadások halmozott összege 1062,6 milliárd euró. A Bizottság módszerét 
alkalmazva egy 1,1%-os elmaradás az éghajlat-politikát érintő több mint 11 milliárd eurós veszteséget jelentene (azaz 
212,5 milliárd euró helyett csak 201 milliárd euró ráfordítását). 
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