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Európai
Számvevőszék:
Megbízható
nyomonkövetési módszer nélkül fennáll az uniós
éghajlat-politikai
kiadások
túlbecslésének
kockázata
A Bizottság a 2014–2020-as időszakra kötelezettséget vállalt arra, hogy az uniós költségvetésből
legalább minden ötödik eurót (20%) éghajlatpolitikai célokra költi. Ezt a célértéket a 2021–2027es időszakra most 25%-ra növelte, azaz minden negyedik eurót tervezi erre a célra költeni. Az
Európai Számvevőszék legújabb áttekintése szerint az éghajlat-politikai célkitűzések elérésének
eredményes módja lehet egy ilyen célérték meghatározása, de csak akkor, ha a pénzeszközök
nyomon követésére használt módszer megbízható és azt valamennyi szakpolitikai területen
következetesen alkalmazzák.
Az éghajlatváltozás kezelése az Unió egyik kiemelt prioritása. A Bizottság úgy döntött, hogy az
éghajlatváltozás kezelésére irányuló külön finanszírozási eszköz létrehozatala helyett az uniós
költségvetés meghatározott célérték szerinti hányadát éghajlat-politikai intézkedésekre kell
fordítani. Mindezek fényében az éghajlat-politikai kiadások nyomon követése annak mérését jelenti,
hogy a különböző uniós finanszírozási forrásokból milyen pénzügyi hozzájárulást biztosítanak az
éghajlat-politikai célkitűzésekre és annak értékelését, hogy sikerült-e elérni a kiadási célszámokat.
„Mindannyian azt szeretnénk, hogy az uniós költségvetés valóban környezetbarátabbá váljon–
nyilatkozta Joëlle Elvinger, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Történt előrelépés, de
továbbra fennáll a kockázata annak, hogy az uniós éghajlat-politikai kiadások szintjét a valósnál
magasabbra becsülik. Az éghajlat-politikai kiadásokra vonatkozó beszámolást megbízhatóbbá kell
tennünk, hogy felkészülten nézhessünk a 2020 utáni időszak, a Bizottság által bevezetett zöld
megállapodás és a korábbinál nagyratörőbb 25%-os célérték elé.”
A számvevők vizsgálatának középpontjában a mezőgazdaság, a kohézió és a kutatás szakpolitikai
területén megvalósuló éghajlat-politikai fellépések nyomon követése állt, együttesen ez a három
terület teszi ki az éghajlat-politikai kiadások döntő részét. Korábbi jelentésükben (31/2016. sz.
különjelentés) már felhívták a figyelmet arra a veszélyre, hogy nem teljesül az uniós éghajlat-politikai
kiadásokra vonatkozó 20%-os cél. Az új áttekintésben ismét aggályukat fejezik ki a Bizottság éghajlatE sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett áttekintésről. Az áttekintés teljes szövege
letölthető a Számvevőszék honlapján: www.eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu
@EUAuditors
eca.europa.eu

HU
politikai kiadásokra vonatkozó nyomon követési módszertana kapcsán. A módszertan nem veszi
figyelembe a kibocsátások növekedését eredményező kiadások negatív hatását. Ezenkívül túlbecsüli
azt, hogy az uniós kiadások – különösen a közös agrárpolitika (KAP) egyes rendszerei – milyen
mértékben tudnak hozzájárulni az éghajlatváltozás kezeléséhez.
A Bizottság 2018 májusában az Unió hosszú távú költségvetésére vagyis a 2021–2027-es többéves
pénzügyi keretre (TPK) vonatkozó első javaslatában 20%-ról 25%-ra növelte az Unió éghajlat-politikai
kiadásainak célértékét. 2019 decemberében előterjesztett, az európai zöld megállapodásról szóló
javaslatában megerősítette e magasabb célértéket.
A COVID-19 válság miatt változhatnak a politikai prioritások és a hangsúly áthelyeződhet a
közegészségügyi veszélyek kezelésére, a gazdaság fellendítésére vagy a munkahelyteremtésre.
A Bizottság az Európai Tanács és az Európai Parlament felkérésére 2020 májusában előterjesztette
2021–2027-es TPK-időszakra vonatkozó felülvizsgált javaslatát, amelyben szerepel a COVID-19
válság hatásait ellensúlyozó hitelfinanszírozású helyreállítási terv. A javaslatról jelenleg is folynak a
tárgyalások. Az Unió átfogó éghajlat-politikai kiadásait nagymértékben meghatározza e tárgyalások
eredménye és azon beruházástípusok, amelyekre az újabb uniós forrásokat ténylegesen fordítani
fogják. Az éghajlatváltozás azonban továbbra is globális kihívás és a lakosság, a döntéshozók és az
érdekelt felek számára a leginkább aggodalomra okot adó kérdés marad.
A szerkesztők figyelmébe
Az Európai Számvevőszék 31/2016. sz. különjelentésében megállapította, hogy az uniós költségvetés
éghajlat-politikai kiadásainak nyomon követésére szolgáló bizottsági módszer egyszerű és
pragmatikus, azonban több szempontból hiányosságokat mutat, többek között nem becsüli meg az
egyes fellépések szénlábnyomát.
A fenntarthatóságra és az éghajlatváltozásra vonatkozó uniós fellépés az Európai Számvevőszék
munkájának középpontjában áll és a felülvizsgált 2020. évi munkaprogramban is kiemelt helyen
szerepel. A témában közzétett legutóbbi kiadványok között található egy, a mezőgazdasági területek
biodiverzitásáról és egy másik, a növényvédelmi szerek használatáról szóló különjelentés. A
legutóbbi ECA Journal fő témája is az éghajlatváltozás.
„Az uniós költségvetés éghajlat-politikai kiadásainak nyomon követése ” című számvevőszéki
áttekintés 23 uniós nyelven érhető el a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). Ez az áttekintés
nem minősül ellenőrzésnek. Célja, hogy a Tanács és az Európai Parlament felkérésének megfelelően
naprakésszé tegye az uniós költségvetés éghajlat-politikai kiadásainak nyomon követéséről szóló
korábbi számvevőszéki elemzést.
A COVID-19 világjárvány kapcsán hozott számvevőszéki intézkedésekről itt találhat információt.
Az áttekintéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll:
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 4398 45 547 / M: (+352) 691 553547

2

