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Ez a dokumentum az Európai Bizottság által a költségvetési rendelet 259. cikkével összhangban az 

Európai Számvevőszék különjelentésében foglalt észrevételekre adott válaszokat mutatja be, 

amelyeket a különjelentéssel együtt kell közzétenni.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
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ÖSSZEFOGLALÓ (I–VII. bekezdés) 

A Bizottság válaszai:  

I. A Bizottság üdvözli a szénorientált régióknak nyújtott uniós támogatásról szóló számvevőszéki 

különjelentést. 

Míg a széntermelés csökkenésének üteme tagállamonként jelentősen eltér, a 27 tagú EU-ban már 
legalább az 1990-es évek óta strukturális csökkenés figyelhető meg a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagok elsődleges termelésében. A szilárd fosszilis tüzelőanyagok behozatalának alakulása 
hasonló az elsődleges termeléséhez – állandó vagy csökkenő tendenciát mutat. Az EU-27 szintjén a 
belföldön bányászott szilárd fosszilis tüzelőanyagok behozatallal való kiváltása a legjobb esetben 
is elhanyagolható volt. 

Az elmúlt években elfogadottá vált, hogy a szén fokozatos kivezetése kulcsfontosságú a 2050-ig 
megvalósítandó klímasemleges Európa felé történő átmenet szempontjából, és az európai zöld 
megállapodás kifejezetten elismerte, hogy egyetlen polgár és egyetlen tagállam sem maradhat ki.  

II. A kohéziós politikai alapok, amelyek az európai egyenlőtlenségek csökkentésére és a gazdasági, 

társadalmi és területi kohézió előmozdítására összpontosítanak, jelentős mértékben hozzájárultak 
az EU éghajlat- és energiapolitikai céljaihoz.  A szénorientált régiók „társadalmi-gazdasági és 
energetikai átalakulása” azonban nem volt konkrét célja a 2014–2020-as kohéziós politikai 
alapokat alátámasztó jogi keretnek.  

Ezzel szemben a 2021–2027-es kohéziós politikai alapok részeként bevezetett, 19,3 milliárd EUR 
összegű Igazságos Átmenet Alap (IÁA) kifejezetten a 2050-ig megvalósítandó klímasemleges uniós 
gazdaságra való átállás legnagyobb társadalmi, foglalkoztatási, gazdasági és környezeti hatásaival 
szembesülő régiók és polgárok támogatására szolgál. 

III. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó kohéziós politika jogalapja nem tartalmazott konkrét 

célkitűzéseket a szénorientált régiók energetikai átalakulásának támogatására, és általában véve 
nem tartalmazott a szénorientált régiókra vonatkozó konkrét rendelkezéseket. A 2014–2020-as 
programok megtárgyalásakor a tagállamokra nem vonatkozott olyan kötelezettség, amely szerint a 
szénorientált régiókat egy meghatározott módon kell kezelniük. Emellett a tagállamoknak jogukban 
áll meghatározni energiaszerkezetüket és ezáltal a fosszilis tüzelőanyagok arányát, amennyiben 
eleget tesznek jogi kötelezettségeiknek. 

IV. Bár az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) feladata a munkahelyteremtés, az Európai 

Szociális Alap (ESZA) az emberek foglalkoztatási lehetőségeinek és készségeinek támogatására 
szolgáló fő uniós eszköz.  

V. Az IÁA programozása teljes mértékben figyelembe veszi a szén-, tőzeg- és olajpala-termelő 

régiók, valamint a karbonintenzív régiók szükségleteit.  

Az IÁA eredetileg javasolt költségvetése 8,45 milliárd EUR volt, és tekintettel a világjárvány utáni 
helyreállítás összefüggésében az átmenethez kapcsolódó jelentős társadalmi-gazdasági 
kihívásokra, a Next Generation EU keretében 10,87 milliárd EUR-t különítettek el az összesen 
19,3 milliárd EUR összegű költségvetés elérése érdekében. Az IÁA-beruházásokat kifejezetten az 
átmenet által leginkább érintett régiók és területek támogatására tervezték, és azokat a 
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Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében a klímasemlegességre való hatékony átállást a 
jelenlegi, kihívásokkal teli gazdasági környezetben támogató beruházások egészítik ki. 

VII. A Bizottság elfogadja az ajánlásokat. 

BEVEZETÉS (1–21. bekezdés) 

A Bizottság válaszai: 

16. A REPowerEU-ról szóló, 2022 márciusában elfogadott közleménynek két célkitűzése van: a 

következő hónapokban a gáz, az olaj és a szén tekintetében csökkenteni kell az Oroszországból 
behozott fosszilis tüzelőanyagoktól való függést, az elkövetkező néhány évben pedig csökkenteni 
kell az összes importált fosszilis tüzelőanyagtól való függőséget az európai zöld megállapodás 
végrehajtásának felgyorsítása révén. Ezért rövid távon egyes tagállamok fontolóra vehetik a 
meglévő széntüzelésű erőművek újbóli megnyitását vagy élettartamuk meghosszabbítását a 
gázellátás hiányának ellensúlyozására szolgáló, „a következő télre szóló” megoldásként. Ez azt 
jelentené, hogy az ilyen erőműveket a hálózatra kapcsolva tartják, és azok csúcsterhelés esetén 
készen állnak az energiatermeléshez való hozzájárulásra, tehát csak néhány órán keresztül 
működnek. Ez azonban nem késlelteti a megújuló energiaforrásokra való átállást, és nem téríti el 
az EU-t a 2030-as és 2050-es ütemtervétől.  Ez csak azt jelenti, hogy nagyon rövid távon a 
gázellátás esetleges hiányosságainak áthidalásához szénre lehet szükség.  

19. Bár nem hoztak létre a konkrétan a szénorientált régiók segítését célzó programokat, a 

jelentés helyesen állapítja meg, hogy ezek a régiók nemcsak a 2014–2020-as időszakban, hanem 
az azt megelőző évtizedekben is részesülhettek a meglévő alapokból, például az ERFA-ból, az 
ESZA-ból és a Kohéziós Alapból.  

Az EU szénorientált régióiban a növekedéshez és foglalkoztatáshoz való hozzájárulásra 
rendelkezésre álló potenciális forrásokat 2014 és 2020 között mintegy 32 milliárd EUR-ra 
becsülték, tekintettel a 8 uniós tagállamban található, az átalakulóban lévő szénorientált régiókra 
irányuló kezdeményezés 18 kísérleti régiójára1.  
 
Ezt más finanszírozási lehetőségek is kiegészítik, például a LIFE program, az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap keretében. Ezenkívül korábban léteztek olyan konkrét közösségi 
kezdeményezések is, mint a RECHAR2. 

                                                 
1 Nyílt adatplatform, Az energiauniót támogató kohéziós politika | Adatok | Európai strukturális és 

beruházási alapok (europa.eu). 

2 A szénbányaterületek gazdasági átalakulásával kapcsolatos közösségi kezdeményezés, A 
szénbányaterületek gazdasági átalakulásával kapcsolatos közösségi kezdeményezés (EK), 1994–1997 | 
Program | REG | CORDIS | Európai Bizottság (europa.eu). 

https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZERE (22–
25. bekezdés)  

Erre a részre vonatkozóan nincsenek bizottsági válaszok.  

ÉSZREVÉTELEK (26–56. bekezdés) 

A Bizottság válaszai: 

34. Továbbra sincs olyan jogszabályi követelmény, amely előírná a szénorientált régiókra 

vonatkozó „társadalmi-gazdasági vagy energetikai átalakulási stratégia” kidolgozását. Az IÁA-ból 
részesülő régiók azonban már kötelesek területi igazságos átmenet terveket kidolgozni, amelyek 
felvázolják az átmenetet és annak a régiójukra gyakorolt hatásait. Minden területi igazságos 
átmenet tervnek tartalmaznia kell az átállási folyamat leírását a nemzeti szintre vonatkozóan, 
amely magában foglalja a 2030-ra vonatkozó energia- és éghajlat-politikai célok, valamint a 
2050-ig megvalósítandó klímasemlegességi cél irányába történő átállás kulcsfontosságú 
lépéseinek menetrendjét is. Ezeknek a lépéseknek összhangban kell lenniük a nemzeti energia- és 
klímatervekkel és a hosszú távú nemzeti stratégiákkal, nevezetesen a tervezett beruházásokkal, az 
átállás kulcsfontosságú lépéseinek időkeretével, a nemzeti célokhoz való hozzájárulással, az 
elérendő célkitűzésekkel és az igazságos átmenet érdekében meghozandó intézkedésekkel. A 
területi igazságos átmenet terveknek egyértelmű bizonyítékokkal kell szolgálnia az átállás 
folyamatáról és az átállásnak az érintett terület szintjén a közeljövőben (2030-ig vagy azt 
megelőzően) kifejtett hatásáról is. 

36. Bár az ERFA feladata a munkahelyteremtés, az ESZA az emberek foglalkoztatási 

lehetőségeinek és készségeinek támogatására szolgáló fő uniós eszköz. Az ellenőrzés által érintett 
régiókban az ESZA támogatást nyújtott az elbocsátott munkavállalóknak, hogy új 
munkalehetőségeket találjanak. EU-szerte 4,4 millió résztvevő talált állást az ESZA támogatásának 
köszönhetően, meglévő vagy újonnan létrehozott pozíciókban. Az újonnan létrehozott IÁA a 
munkahelyteremtésre és az emberek támogatására összpontosít, az éghajlatvédelmi átállás által 

leginkább érintett régiók sajátos igényeihez igazítva. 

43. A közfinanszírozás alapvető szerepet játszik abban, hogy az uniós célokkal összhangban Unió-

szerte energiamegtakarítást érjenek el, és kulcsfontosságú hajtóerőt jelent az 
energiahatékonyságra irányuló beruházások fokozásában és fellendítésében.  

A Számvevőszék által említett bizottsági tanulmány csak az energiahatékonysági irányelv 7. cikke 
alapján támogatható 2014–2017-es energiamegtakarításokra terjed ki. 

45. Az IÁA-t az EU az európai zöld megállapodás – a klímasemleges gazdaságra való átállásra 

vonatkozó uniós stratégia – részeként hozta létre, és célja, hogy egyetlen régió se maradjon le az 
átállásban. A 2021–2027-es időszakra az IÁA (folyó árakon) 19,3 milliárd EUR-t különít el a 
klímasemlegességre való átállás által legkedvezőtlenebbül érintett régióknak az átállás társadalmi-
gazdasági hatásainak enyhítése révén történő megsegítésére. Ez az energiaelőállításra szolgáló 
fosszilis tüzelőanyagok (például szén, lignit, tőzeg és olajpala) termelésére támaszkodó régiók, de a 
karbonintenzív iparágaktól (például az acél-, a cement- vagy a vegyipartól) függő régiók számára is 
előnyös lesz.  
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Az IÁA, valamint az igazságos átmenet mechanizmus másik két pillére által nyújtott támogatáshoz 
való hozzáférés érdekében a tagállamoknak területi igazságos átmenet terveket kell kidolgozniuk, 
amelyeket kohéziós politikai programjaikkal együtt fogadnak majd el, és amelyek kiterjednek 
valamennyi kohéziós politikai alapra (az Európai Regionális Fejlesztési Alapra [ERFA], a Kohéziós 
Alapra [KA], az Európai Szociális Alap Pluszra [ESZA+] és az IÁA-ra). A Bizottság 2020 júniusában 
létrehozta az igazságos átmenet platformot, hogy támogassa az összes érdekelt felet az igazságos 
átmenet mechanizmus alkalmazásában. 

A kohéziós politikai alapok azonban már az IÁA létrehozása előtt is hozzájárultak a 2030-ra és 
2050-re kitűzött éghajlat- és energiapolitikai célok megvalósításához: a kohéziós politikai alapok 
24 %-át fordították az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadásokra, a fenntartható energiával 
kapcsolatos kiadásokra pedig mintegy 20 milliárd EUR-t. Emellett a 2014–2020-as kohéziós 
politikai programok számos olyan területen valósítottak meg beruházásokat, amelyek valamennyi 
uniós régióban – beleértve a szénorientált régiókat is – hozzájárulnak a növekedéshez és a 
munkahelyteremtéshez. E tekintetben a tagállamok és a régiók a rendelkezésükre álló forrásokat 
arra is felhasználták, hogy hozzájáruljanak a szénorientált régiók átalakítására irányuló 
kezdeményezéshez, amelyet a Bizottság 2017-ben indított el a „Tiszta energia minden európainak” 
csomag részeként. Emellett a szociális jogok európai pillérével összhangban lévő foglalkoztatás-, 
készség- és szociálpolitikák, például olyan jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések, mint a 
klímasemlegesség felé történő igazságos átmenet biztosításáról szóló tanácsi ajánlás révén 
(amelyet az EPSCO3 miniszterek 2022. június 16-án egyhangúlag elfogadtak) az EU is támogatja a 
széntermelő régiók átállását.  

A szénorientált régiók „társadalmi-gazdasági és energetikai átalakulása” azonban nem volt konkrét 
célja a 2014–2020-as kohéziós politikai alapokat alátámasztó jogi keretnek, és a 2014–2020-as 
programok megtárgyalásakor a tagállamokra nem vonatkozott olyan kötelezettség, amely szerint a 

szénorientált régiókat egy meghatározott módon kell kezelniük. 

46. Az IÁA-javaslat összhangban volt az EU 2020 utáni hosszú távú költségvetéséről a kohézió 

területén folytatott nyilvános konzultáció eredményeivel, valamint az ERFA-ról és a Kohéziós 
Alapról szóló rendelet alkalmazása keretében végzett hatásvizsgálattal. A javaslat tükrözte a többi 
uniós intézmény – az Európai Parlament, a Régiók Bizottsága és az Európai Tanács – elvárásait, 
amelyek mindannyian szorgalmazták a klímasemleges gazdaságra való átállás által érintett 
munkavállalókra és közösségekre gyakorolt hatások kezelését, hogy a Párizsi Megállapodás 
végrehajtása során társadalmi szempontból méltányos és igazságos átmenet valósuljon meg. A 
finanszírozási igények értékelése a többéves pénzügyi keretre vonatkozó felülvizsgált javaslat 
részeként közzétett, „Az európai helyreállítási igények azonosítása” című bizottsági szolgálati 

munkadokumentumban is szerepelt. 

47. A területi igazságos átmenet tervek a 2021–2027-es programozási időszakra vonatkoznak. A 

Bizottság hangsúlyozza, hogy a területi igazságos átmenet tervek jóváhagyásának feltétele a 
klímasemleges gazdaságra való átállás nemzeti szintű folyamatának és annak területi szintű 
hatásának egyértelmű körvonalazása. 

Válaszképpen a nehézségekre és az energia világpiacán kialakult zavarokra, melyeket az Ukrajna 
elleni orosz invázió váltott ki, az Európai Bizottság kidolgozta a REPowerEU tervet. A REPowerEU az 
energiamegtakarításra, a tiszta energia előállítására és Európa energiaellátásának diverzifikálására 
irányul. A REPowerEU-ról szóló közleménnyel összefüggésben a Bizottság elismerte, hogy 
előfordulhat, hogy a tagállamoknak hosszabb ideig lesz szükségük a szénfelhasználásra az orosz 
fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség gyors csökkentése és Európa megbízhatatlan 

                                                 
3 A Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Ügyek Tanácsának formációja. 
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beszállítóktól és nagy volatilitású fosszilis tüzelőanyagoktól való energiafüggetlenségének növelése 
érdekében, miközben felgyorsítják a tiszta energiára való átállást és növelik az uniós 
energiarendszer rezilienciáját. Bár elismeri a szükséges rövid távú intézkedéseket, a REPowerEU a 
megújuló energiaforrások elterjedésének erőteljes felgyorsítására szólít fel, amely a 2030-ra és 
2050-re kitűzött energia- és éghajlat-politikai célokhoz való közelítés mellett a behozatal gyors 

csökkentését is szolgálja. 

52. A legtöbb tagállam a szénerőművek kivezetése előtt fokozatosan megszüntette a 

szénbányászatot, vagy ezt tervezi, mivel a szénbányászat károsabb környezeti hatásokkal jár, és 
nem költséghatékony. A szénerőművek kivezetését a legtöbb tagállam tervezi, de azt 
fokozatosabban kívánják végrehajtani ezért kell a helyben bányászott szenet egy ideig importált 

szénnel helyettesíteni. 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK (57–63. 
bekezdés) 

A Bizottság válaszai: 

57. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó kohéziós politika jogalapja nem tartalmazott konkrét 

célkitűzéseket a szénorientált régiók energetikai átalakulásának támogatására vonatkozóan, és 
általában véve nem tartalmazott a szénorientált régiókra vonatkozó konkrét rendelkezéseket. A 
2014–2020-as programok megtárgyalásakor a tagállamokra nem vonatkozott olyan kötelezettség, 
amely szerint a szénorientált régiókat egy meghatározott módon kell kezelniük. Emellett a 
tagállamoknak jogukban áll meghatározni energiaszerkezetüket és ezáltal a fosszilis tüzelőanyagok 

arányát, amennyiben eleget tesznek jogi kötelezettségeiknek. 

58. Nem álltak rendelkezésre az elbocsátott szénipari munkavállalók uniós finanszírozású 

képzéseken való részvételére vonatkozó adatok, mivel nem volt jogszabályi előírás az e konkrét 
csoport részvételére vonatkozó adatok gyűjtésére (a részvételi adatok egyébként rendelkezésre 
állnak). 

60. Bár az ERFA-beruházások a munkahelyteremtéssel függenek össze, az ESZA az emberek 

foglalkoztatási lehetőségeinek és készségeinek támogatására szolgáló fő uniós eszköz. A 
közfinanszírozás alapvető szerepet játszik abban, hogy az uniós célokkal összhangban Unió-szerte 
energiamegtakarítást érjenek el, és kulcsfontosságú hajtóerőt jelent az energiahatékonyságra 

irányuló beruházások fokozásában és fellendítésében. 

61. Az IÁA-javaslat összhangban volt az EU 2020 utáni hosszú távú költségvetéséről a kohézió 

területén folytatott nyilvános konzultáció eredményeivel, valamint az ERFA-ról és a Kohéziós 
Alapról szóló rendelet alkalmazása keretében végzett hatásvizsgálattal. A javaslat tükrözte a többi 
uniós intézmény – az Európai Parlament, a Régiók Bizottsága és az Európai Unió Tanácsának – 
elvárásait, amelyek mindannyian szorgalmazták a klímasemleges gazdaságra való átállás által 
érintett munkavállalókra és közösségekre gyakorolt hatások kezelését, hogy a Párizsi Megállapodás 
végrehajtása során társadalmi szempontból méltányos és igazságos átmenet valósuljon meg.  

Az IÁA programozása teljes mértékben figyelembe veszi a szén-, tőzeg-, és olajpala-termelő régiók, 

valamint a karbonintenzív régiók szükségleteit. 
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1. ajánlás – Annak ellenőrzése, hogy az Igazságos Átmenet 

Alapot eredményesen és hatékonyan használják-e fel a 

szénorientált és a nagy szén-dioxid-kibocsátású régiók 

társadalmi-gazdasági átalakulásának támogatására  

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

2. ajánlás – A metánkibocsátás mérésére és felhasználására 

vonatkozó bevált gyakorlatok megosztása  

A Bizottság elfogadja az ajánlást.  

A jövőbeli rendelet tartalma a jogalkotási eljárás eredményétől függ, és az uniós jogalkotó által a 
Bizottság javaslatával kapcsolatban hozott határozat eredménye. 
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