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Éghajlatpolitika: Az Európai Számvevőszék szerint az Unió 
nem tud eredményeket felmutatni a szén-dioxid-
leválasztás és az innovatív megújuló energiák 
kereskedelmi léptékű bevezetése terén  

Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett jelentése szerint a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás, 
valamint az innovatív megújuló energiák támogatását célzó uniós fellépések nem hoztak megfelelő 
eredményt. A 2008 és 2017 közötti időszakban nagyra törő célokat tűztek ki, a számvevők szerint 
azonban a demonstrációs projektek uniós támogatása csekély sikerrel járt a projektcélok 
megvalósulása és az elért eredmények tekintetében. A számvevők véleménye szerint az Uniónak a 
kitűzött célok eléréséhez át kell alakítania új Innovációs Alapját. 

2009-ben az Unió két nagyszabású finanszírozási programot indított el a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás, valamint az innovatív megújuló energiák támogatására: az európai energiaügyi 
gazdaságélénkítő programot (EEGP) és a NER300 programot. Mindkét program nagyra törő célokat 
tűzött ki a szén-dioxid-leválasztás megvalósítása és az innovatív megújuló energiák tekintetében: a 
kiadások célösszegét átfogóan 3,7 milliárd euróban határozták meg. A 2015-ben kötött Párizsi 
Megállapodás értelmében az Unió vállalta, hogy 2030-ig legalább 40%-kal csökkenti az üvegházhatású 
gázok kibocsátását, kiegészítve ezzel a karbonszegény gazdaság 2050-ig történő megvalósítására 
irányuló törekvését. 

A számvevők megvizsgálták a két program kialakítását, irányítását és koordinációját, és értékelték, 
hogy azok elérték-e a várt előrelépést a szén-dioxid-leválasztás és az innovatív megújuló energiák 
kereskedelmi hasznosításának segítése terén. Németországban, Spanyolországban, Hollandiában, 
Lengyelországban és az Egyesült Királyságban a helyszínen is felkerestek egyes projekteket. 

Megállapításuk szerint az energiaügyi gazdaságélénkítő program pozitívan járult hozzá a tengeri 
szélenergia-ágazat fejlesztéséhez, szén-dioxid-leválasztásra és -tárolásra vonatkozó törekvéseit 
azonban nem valósította meg. A NER300 program keretében ugyanakkor egyetlen sikeres szén-dioxid-
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tárolási projekt sem valósult meg, és azon a téren is alig haladt előre a program, hogy támogassa az 
innovatív megújulóenergia-technológiák szélesebb körének demonstrálását. 

„Az Unió arra törekszik, hogy világszinten vezető szerepet töltsön be az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemben – nyilatkozta Samo Jereb, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Ez csak akkor 
sikerülhet, ha az Unió tanul korábbi hibáiból, ha hatékonyabb mechanizmusokat alakít ki az innovatív 
karbonszegény technológiák támogatásához, és ha teljes körű elszámoltathatóságot biztosít arra 
nézve, hogyan használták fel a közforrásokat erre a célra.” 

 

A számvevők megjegyzik, hogy a két program kerékkötőjéül szolgáltak a kedvezőtlen beruházási 
feltételek. Sok innovatív megújuló energiával és szén-dioxid-leválasztással kapcsolatos projekt 
előrehaladását lassította a szabályozási keretek és a szakpolitikák bizonytalansága. A jelentés kiemeli 
azt is, hogy 2011 után az ingadozó és a vártnál alacsonyabb szén-dioxid-piaci árak alapvetően 
befolyásolták a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás bevezetésének sikerét. 

A számvevők megállapítása szerint a NER300 program kialakítása miatt az Európai Bizottság és a 
tagállamok csak kevéssé eredményesen tudtak reagálni a változó körülményekre. A projektkiválasztási 
és döntéshozatali folyamatok összetettek voltak, a kialakítás más jellemzői pedig korlátozták a 
program rugalmasságát. A számvevők szerint a koherencia és a pontosság növelése érdekében 
nagymértékben javítani kell a koordinációt. A számvevők emellett a NER300 programhoz kapcsolódó 
egyértelmű elszámolhatósági és kontrollmechanizmusok hiánya miatt is aggályukat fejezték ki. E 
program esetében a támogatásokat nem az uniós költségvetésen keresztül folyósították, így azok nem 
is jelennek meg az Unió mérlegében. 

Az Unió jelenleg készíti elő az Innovációs Alap 2021-re tervezett elindítását, amellyel fel kívánja 
gyorsítani a karbonszegény gazdaságra való átállást. Ezt szem előtt tartva a számvevők a következő 
ajánlásokat teszik az Európai Bizottságnak: 

• növelje az ilyen projektekhez nyújtott eredményes uniós támogatás potenciálját; 

• a jövőbeli Innovációs Alap esetében javítsa a projektkiválasztási és döntéshozatali eljárásokat, 
és biztosítsa, hogy az rugalmasan tudjon reagálni a külső fejleményekre; 

• az uniós támogatás koherensebb célzottsága érdekében javítsa belső koordinációját; 

• biztosítsa az Innovációs Alap és a NER300 program elszámoltathatóságát. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának, 
valamint az egyéb érdekelt feleknek, például a nemzeti parlamenteknek, ágazati szereplőknek és a 
civil társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott ajánlások döntő többsége a 
gyakorlatban végrehajtásra kerül. Ajánlásaink kedvező fogadtatása arról tanúskodik, hogy munkánk az 
uniós polgárok javát szolgálja. 

„A szén-dioxid-leválasztás és -tárolás, valamint az innovatív megújuló energiák kereskedelmi léptékű 
demonstrálása az Európai Unióban: a múlt évtizedben nem sikerült elérni a kívánt eredményeket” 
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című, 24/2018. sz. különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján 
(eca.europa.eu). 

 

 


