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Összefoglaló 
I Az éghajlatváltozás világszerte jelentkező probléma, amely komoly hatással van 
életünkre, és az Unió erre reagálva ambiciózus célokat tűzött ki maga elé. E 
célkitűzésekből kiindulva az éghajlati szempontok érvényesítése magában foglalja az 
éghajlat-politika beépítését az uniós szakpolitikákba és alapokba, valamint 
kötelezettségvállalást arra, hogy az uniós költségvetés bizonyos részét elkülönítik az 
éghajlatváltozás kezelésére. Az éghajlat-politikai kiadások nyomon követése során azt 
mérik, hogy a különböző forrásokból milyen pénzügyi hozzájárulást biztosítanak az 
éghajlat-politikai célkitűzésekhez. 

II A Bizottság 2011-ben bejelentette azt a célkitűzését, hogy a 2014–2020-as időszakban 
az uniós költségvetés legalább 20%-át éghajlat-politikai fellépésekre fordítja. 2018-ban a 
Bizottság még ambiciózusabb célt tűzött ki a 2021–2027-es időszakra szóló uniós 
költségvetés-javaslat kapcsán: a kiadások 25%-át szándékozza éghajlat-politikai 
célkitűzésekre fordítani. Abszolút számokban ez a 2021–2027-es időszakban 320 milliárd 
euró éghajlatpolitikára irányuló tervezett kiadást jelent, ami 114 milliárd eurós 
növekedést jelent a 2014–2020-as időszakhoz viszonyítva. A 2019 decemberében 
közzétett zöld megállapodás – amelynek célja az éghajlat-politikai és környezetvédelmi 
uniós célkitűzések újragondolt meghatározása – megerősítette a 25%-os célértéket. 
A megállapodás értelmében az elkövetkező évtized során legalább 1 billió eurót óhajtanak 
mobilizálni fenntartható beruházásokra az uniós költségvetésből és egyéb köz- és 
magánforrásból. A Bizottság 2020 májusában a COVID-19 válság fényében módosította a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó javaslatát. 

III Áttekintésünk nem minősül ellenőrzésnek. Célja, hogy az Európai Parlament és a 
Tanács ajánlásának megfelelően naprakésszé tegye az uniós költségvetés éghajlat-politikai 
kiadásainak nyomon követéséről szóló korábbi számvevőszéki elemzést. Az éghajlat-
politikai uniós kiadásokról szóló korábbi munkánk (31/2016. sz. különjelentés) 
megerősítette, hogy halad az ambiciózus munka, és a Bizottság összességében 
előrehaladást ért el a 2014–2020-as cél felé. Ugyanakkor felhívta a figyelmet: fennáll a 
kockázata annak, hogy nem sikerül elérni a kitűzött célt, illetve van néhány módszertani 
hiba, amelyek az éghajlat-politikai kiadások túlbecsüléséhez vezethetnek. 

  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
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IV Áttekintésünknek kettős célja volt: azon korábbi jelentésünk hasznosulásának 
felmérése, amelyben azt ellenőriztük, hogy a Bizottság milyen lépéseket tett és hogyan 
számolt be a 2014–2020-as időszak éghajlat-politikai kiadásainak nyomon követéséről, 
illetve annak a még ambiciózusabb vállalásnak a megvizsgálása, hogy a jövőben az uniós 
költségvetés legalább 25%-át fordítsák éghajlat-politikai fellépésekre. Az agrár-, a 
kohéziós és a kutatási szakpolitika területeire összpontosítunk, mivel ezek járulnak hozzá 
a legnagyobb mértékben a 2021–2027-es időszak kötelezettségvállalásához. 

V Az éghajlat-politikai kiadások nyomon követéséhez a Bizottság olyan módszertant 
használ, amely a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) mutatóit 
alapul vevő alábbi három együtthatón alapul: 100%, olyan uniós finanszírozásra 
alkalmazandó, amely jelentősen hozzájárul az éghajlat-politikai célkitűzésekhez; 40%, 
mérsékelt hozzájárulást biztosító finanszírozásnak adandó; és 0%, elhanyagolható vagy 
semmilyen hozzájárulást sem nyújtó finanszírozásra alkalmazandó. E módszer előnye, 
hogy egyszerű és pragmatikus, azonban túlzó becslésekhez vezethet. 

VI A Bizottság 2019-ben arról számolt be, hogy az uniós költségvetés jó úton halad 
afelé, hogy a 2014–2020-as programozási időszakban elérje a 19,7%-os szintet az 
éghajlat-politikai kiadások terén. Az éghajlat-politikai kiadások nyomon követésének 
módszertana 2016. évi jelentésünk közzététele óta nagyrészt változatlan maradt. Ezért 
továbbra is a valósnál magasabbra becsülik azt, hogy egyes közös agrárpolitikai 
mechanizmusok milyen mértékben járulnak hozzá az éghajlatváltozás kezeléséhez. Ennek 
kapcsán rámutattunk arra a kockázatra, hogy a agrár- és kohéziós politika egyes kiadásai 
felgyorsíthatják az éghajlatváltozást. A kutatási ágazat egyelőre elmarad ambiciózus, 35%-
os éghajlat-politikai kiadás megvalósítását kitűző céljától. 

VII Minthogy 2020 közepén járunk, a Tanács és az Európai Parlament most tárgyalja a 
2021–2027-es programozási időszak költségvetését, csakúgy, mint a közös agrárpolitika és 
a kohéziós politika keretét. Az éghajlat-politika a 2021–2027-es időszakban is a Bizottság 
egyik fő prioritása marad. Több tanulmány szerint egyes mezőgazdasági támogatási 
rendszerek esetében túlbecsülték az éghajlat-politikai kiadásokhoz való hozzájárulás 
mértékét. Ezek szerzői úgy vélik, hogy a Bizottság éghajlat-politikai nyomonkövetési 
módszerét újra kell gondolni és megbízhatóbbá kell tenni. Felvetik az uniós finanszírozás 
nettósításának, vagyis annak a lehetőségét is, hogy minden, negatív éghajlati hatást 
kiváltó beruházást további éghajlat-politikai kiadással kell kiegyenlíteni. Összességében 
vannak arra utaló jelek, hogy a Bizottság jelenlegi javaslatai alapján nehéz lesz 
megbízhatóan 25%-ra növelni az uniós költségvetés éghajlat-politikai kiadásainak arányát. 

  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
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Bevezetés 

Az uniós költségvetés éghajlat-politikai kiadásai 

01 Az éghajlatváltozás a mindennapi életünket érintő egyik legnagyobb kihívás. 
Megjelenési formái közé tartozik a hőmérséklet-emelkedés, a csapadékeloszlás változása, 
a szárazság és a szélsőséges időjárási események gyakoribbá válása, a tengerszint 
emelkedése és a jégolvadás. Az éghajlatváltozás hatással van egészségünkre, de a vadon 
élő állatokra és növényekre, a gazdaságra és más területekre is (lásd: 1. ábra). 

1. ábra. Az éghajlatváltozás következményekkel jár 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

02 Az Unió saját szakpolitikáiban és a nemzetközi partnerekkel folytatott 
együttműködése keretében egyaránt ambiciózus célokat tűzött ki az éghajlatváltozás 
kezelésére. Ezek az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére, az energiahatékonyság 
javítására és a megújuló energiaforrások fokozott használatára vonatkozó célértékeket 
foglalnak magukban. 

03 A Bizottság úgy döntött, hogy az éghajlatváltozás kezelésére irányuló külön 
finanszírozási eszköz létrehozatala helyett az éghajlat-politikai szempontokat általánosan 
érvényesíti az uniós költségvetésben. Ez magában foglalja az éghajlat-politika beépítését 
az uniós szakpolitikákba, programokba és alapokba, valamint kötelezettségvállalást arra, 
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hogy az uniós költségvetés bizonyos részét az éghajlat-politikára különítik el. Mindezek 
fényében az éghajlat-politikai kiadások (vagy éghajlat-politikai finanszírozás) nyomon 
követése annak mérését jelenti, hogy a különböző forrásokból milyen pénzügyi 
hozzájárulást biztosítanak az éghajlat-politikai célkitűzésekhez. 

04 Az éghajlatváltozás kezelésére vonatkozó uniós célkitűzések (lásd: 02. bekezdés) 
nyomán a Bizottság 2011-ben bejelentette azt a célkitűzést, hogy a 2014–2020-as 
időszakban az uniós költségvetés legalább 20%-át (azaz minden ötödik eurót) éghajlat-
politikai fellépésekre fordítják1. A Bizottság átfogó éghajlat-politikai kiadásairól évente 
beszámol éves irányítási és teljesítményjelentésében, az általános költségvetési 
tervezetében, és 2019-től kezdődően a programok teljesítményértékelésében is. 

05 A Bizottság 2018-ban a következő többéves pénzügyi keretre (TPK) vonatkozó 
javaslat előterjesztésekor az éghajlati szempontok valamennyi uniós programban való 
érvényesítésére irányuló, még ambiciózusabb célt tűzött ki. E célérték értelmében az 
uniós kiadások 25%-át2, vagyis minden negyedik eurót kellene éghajlat-politikai 
fellépésekre fordítani. Abszolút számokban kifejezve a 2018. évi javaslat a 2021–2027-es 
időszakra 320 milliárd euró éghajlatpolitikára irányuló kiadást tervezett (folyó árakon), 
ami a 2014–2020-as időszakhoz viszonyítva 114 milliárd eurós növekedést jelent (lásd: 
2. ábra). A Bizottság 2020 májusában a COVID-19 válság fényében módosította a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó javaslatát. Naprakész adatokat azonban 2020 májusáig nem 
hoztak nyilvánosságra az éghajlat-politikai kiadásokról, és áttekintésünk időpontjáig még 
nem fogadták el a TPK-t. 

                                                      
1 COM(2011) 500 végleges: „Az Európa 2020 stratégia költségvetése – II. rész”, 13. o. 

2 COM(2018) 321 final: „Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és 
lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret”. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/annual-management-and-performance-report-2018_hu_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-general-budget-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-general-budget-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/programmes-performance-overview-2018_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d0e5c248-4e35-450f-8e30-3472afbc7a7e.0011.02/DOC_4&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-modern-budget-may2018_en.pdf
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2. ábra. Az éghajlat-politikai kiadások célértékei (2020. április) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a „Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és 
lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret” című 
bizottsági közlemény (COM(2018) 321 final, 2018. május 22.) alapján. 

A zöld megállapodás 

06 A 2019. decemberében közzétett zöld megállapodással3 a Bizottság célja az, hogy 
újra meghatározza az éghajlat-politikai és környezetvédelmi kihívások kezelésére irányuló 
kötelezettségvállalásait. A Bizottság elő kíván segíteni egy olyan új uniós gazdaság 
kialakulásához vezető átmenetet, amely választ ad az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás jelentette kihívásokra. A zöld megállapodás megerősíti az éghajlat-
politikai kiadások terén a Bizottság által kitűzött 25%-os célértéket, amelyet valamennyi 
uniós programban érvényesíteni kell. 

07 A Bizottság a zöld megállapodást a 2030-ig tartó időszakra szóló ENSZ-menetrend és 
fenntartható fejlődési célok megvalósítására irányuló stratégiája részeként terjesztette 
elő. Ezek közül a 13. fenntartható fejlődési cél (Éghajlat-politika) célozza az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló 
intézkedések nemzeti szakpolitikákba való beillesztését, a figyelemfelhívást, a 
költségvetési kötelezettségvállalásokat és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet szolgáló 
fellépéseket (lásd: 3. ábra). 

                                                      
3 COM(2019) 640 final: „Az európai zöld megállapodás”. 
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3. ábra. A 13. fenntartható fejlődési cél (Éghajlat-politika) célértékei 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13 weboldalról származó 
adatok alapján. 

08 A zöld megállapodás kifejti, hogy a nemzeti költségvetéseket zöldebbé kell tenni, és 
az éghajlat-politikai célkitűzések elérése tekintetében különös hangsúlyt fektet a kutatás 
és az innováció előmozdítására. A zöld megállapodás arra kötelezi Bizottságot, hogy a 
fogyasztási cikkekkel összefüggésben fokozza a megbízható éghajlat-politikai 
beszámolásra (a hamis zöld termékmegjelölések kérdésének kezelése) irányuló 
erőfeszítéseit: a „zöld termékmegjelöléseket” a környezeti hatásuk értékelésére szolgáló 
szabványos módszertannal kell alátámasztani. 

09 Az éghajlatváltozás kezeléséhez jelentős beruházásokra van szükség, ezért a 
Bizottság 2020 januárjában közzétette az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó 
beruházási tervet. Ennek értelmében az elkövetkező évtized során legalább 1 billió eurót 
óhajtanak mobilizálni fenntartható beruházásokra az Unióban az éghajlatváltozás 
kezelésére, illetve környezetvédelmi fellépésekre is. A tervet részben az uniós 
költségvetésből finanszíroznák, de igénybe vennének nemzeti társfinanszírozást és 
magánszektorbeli tőkeáttételi befektetést is. A terv keretében az ún. méltányos átállást 
támogató mechanizmus célja, hogy célzott támogatást nyújtson olyan régióknak és 

13. SDG: Éghajlat-politika 
Azonnali fellépés az éghajlatváltozással és annak hatásaival szembeni küzdelem 

érdekében

13.1. Az éghajlathoz kapcsolódó veszélyekkel és természeti katasztrófákkal szembeni 
ellenálló képesség és az azokhoz való alkalmazkodási képesség erősítése minden országban

13.2. Az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedések nemzeti 
szakpolitikákba, stratégiákba és tervezésbe való beillesztése

13.3.Az éghajlatváltozás mérséklésével és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, 
hatásainak csökkentésével, valamint a korai előrejelzésselkapcsolatos oktatás, 
figyelemfelhívás, illetve humán és intézményi kapacitás javítása

13.A.Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményében részes fejlett országok által arra 
vonatkozóan vállalt kötelezettség teljesítése, hogy a rendelkezésre álló valamennyi 
forrásból 2020-ra együttesen évi 100 milliárd amerikai dollárt mozgósítanak a fejlődő 
országok igényeinek kezelésére

13.B.Az éghajlatváltozással kapcsolatos hatékony tervezésre és irányításra rendelkezésre 
álló kapacitás növelését szolgáló mechanizmusok előmozdítása a legkevésbé fejlett 
országokban és a fejlődő kis szigetállamokban

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
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ágazatoknak, amelyeket a leginkább érint a zöld gazdaságra való átmenet4. Ezt a 
támogatást általános gazdasági fejlesztéshez lehet majd igénybe venni, és az nem 
korlátozódik a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére. 

10 A COVID-19 válság miatt változhatnak a politikai prioritások és a hangsúly 
áthelyeződhet a közegészségügyi veszélyek kezelésére, a gazdaság fellendítésére vagy a 
munkahelyteremtésre, aminek következtében a szakpolitikák teljesítési modellje is 
módosulhat. Az éghajlatváltozás azonban továbbra is globális kihívás és a lakosság, a 
döntéshozók és az érdekelt felek számára a leginkább aggodalomra okot adó kérdés 
marad. 

Az éghajlat-politikai kiadásokkal kapcsolatban végzett korábbi 
munkánk 

11 „Az éghajlatváltozás elleni küzdelem uniós finanszírozása a külső segítségnyújtás 
keretében” című, 17/2013. sz. különjelentésünkben megvizsgáltuk, hogy a Bizottság 
megfelelően irányította‑e  az éghajlattal kapcsolatosan az uniós költségvetésből és az 
Európai Fejlesztési Alapból (EFA) eszközölt kiadásokat. Megjegyeztük, hogy egyes 
partnerországokban folyamatosan nőnek az éghajlat-politikai kiadások, és ajánlásokat 
fogalmaztunk meg az uniós fejlesztési támogatásból származó éghajlat-politikai 
kiadásokra vonatkozó beszámolásnak, e kiadások monitoringjának és nyomon 
követésének, valamint a Bizottság és a tagállamok között e tekintetben folyó 
együttműködésnek a javítására. 

12 31/2016. sz. különjelentésünkben megvizsgáltuk az Unió arra vonatkozó politikai 
kötelezettségvállalását, hogy a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretre vonatkozóan az 
éghajlatpolitikát beépítik a különböző uniós költségvetési területekbe, és biztosítják, hogy 
az uniós költségvetés legalább 20%-át éghajlat-politikai tevékenységekre költik. 
Jelentésünkben megállapítottuk, hogy ambiciózus munkavégzés folyik, és hogy a Bizottság 
összességében előrehaladást tett az említett cél elérése felé. Vizsgálatunkban azonban 
arra a komoly veszélyre is felhívtuk a figyelmet, hogy esetleg nem teljesül a 20%-os cél 
(lásd: 4. ábra). 

                                                      
4 További részletekért lásd: „A zöld gazdaságra való átállás finanszírozása” című, 2020. januári 

bizottsági közlemény. Lásd még: a közös rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló, 2020. 
január 14-i módosított bizottsági javaslatról szóló, 2/2020. sz. számvevőszéki vélemény 
9. bekezdése (A Méltányos Átállást Támogató Alap teljesítményértékelési kerete). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_17/QJAB13018HUC.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_17
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_02/OP_CPR_2021-2027_HU.pdf
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4. ábra. A 31/2016. sz. számvevőszéki jelentés fő megállapításai 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, 31/2016. sz. különjelentés 

  

Mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
közvetlen kifizetések: az éghajlat-politikai 

célértékhez va ló hozzájárulásokra 
vonatkozó feltevéseknek nincs szilárd 

a lapjuk

Európai Szociális Alap: több 
eredményt i s elérhetne az 

éghajlat-politikai 
hozzá járulások révén

Kutatásfinanszírozás:
azonnali lépésekre van 

szükség, mivel a 
hozzá járulások jelentősen 
elmaradnak a várt szinttől

Vidékfejlesztés éghajlat-
politikai kiadásai: a 

vidékfejlesztés követendő 
gyakorlatai ellenére nincs 

jelentős vá ltozás

ERFA és KA: az éghajlathoz 
kapcsolódó nagyobb összegű 

előirányzatok tanúsítják, hogy az 
éghajlat-politika nagyobb 

hangsúlyt kaphat

Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap: kics it több 
hangsúly került az éghajlat-

pol itikára

→ Előrelépés 
a célérték felé

→ A beszámolás részben megbízható
→ Nem az eredmények elérése áll a 

középpontban
→ A Bizottság nyomonkövetési

módszerének vannak hiányosságai

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=39853
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Hatókör és módszer 
13 Áttekintésünk célja, hogy összegezve bemutassa, hogy a Bizottság miként követi 
nyomon az uniós költségvetés éghajlat-politikai kiadásait. Különösen az agrár-, a kohéziós 
és a kutatási szakpolitika területén megvalósuló éghajlat-politikai fellépések nyomon 
követésére összpontosítottunk: az éghajlat-politikai kiadások túlnyomó többségét ezeken 
a területeken hajtják végre. Áttekintésünkben: 

o felülvizsgáljuk az uniós költségvetés éghajlat-politikai kiadásainak nyomon 
követésére szolgáló bizottsági módszertant; 

o megvitatjuk azt a kötelezettségvállalást, hogy a 2014–2020-as időszakban az uniós 
költségvetésből legalább minden ötödik eurót (20%) éghajlat-politikai fellépésekre 
fordítsák, megvizsgáljuk, hogy a Bizottság hogyan tett eleget ennek a 
kötelezettségvállalásnak és hogyan számolt be az éghajlat-politikai kiadásokról a 
2014–2020-as TPK során, illetve felmérjük a témában korábban készített 31/2016. sz. 
különjelentésünk hasznosulását. 

o megvizsgáljuk azt a még ambiciózusabb javaslatot, hogy a 2021–2027-es időszakra 
vonatkozó uniós költségvetésből legalább minden negyedik eurót (25%) éghajlat-
politikai fellépésekre fordítsák. 

14 Ez a dokumentum nem ellenőrzési jelentés, hanem főként nyilvánosan elérhető 
információkon és a kifejezetten erre a célra gyűjtött anyagokon alapuló áttekintés. Azért 
döntöttünk ezen áttekintés elvégzése mellett, mert ezt a területet a Számvevőszék 
partnereinek kiemelt figyelme kíséri. Célja, hogy az Európai Parlament és a Tanács 
ajánlásának megfelelően naprakésszé tegye az uniós költségvetés éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó kiadásainak nyomon követéséről szóló korábbi számvevőszéki elemzést és azt 
az új TPK kontextusába helyezze. 

15 Ez az áttekintés az uniós költségvetés kiadási oldalára terjed ki. A zöld megállapodás 
megjegyzi, hogy a költségvetés bevételi oldala ugyancsak hozzájárulhat az éghajlat-
politikai célkitűzések eléréséhez, de ez kívül esik vizsgálatunk hatókörén. 

16 Dokumentumunk készítése során mindvégig vitákat folytattunk a Bizottsággal, és a 
szövegezésben figyelembe vettük annak visszajelzéseit. Az áttekintésünkben bemutatott 
információk a következő forrásokból származnak: 

o külső jelentések, tanulmányok, értekezések és cikkek; 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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o a témát érintő, 2015 és 2020 közepe között elfogadott vagy javasolt uniós 
jogszabályok; 

o az éghajlat-politikai kiadások szempontjából releváns bizottsági 
munkadokumentumok; 

o a következő bizottsági főigazgatóságoknak küldött kérdőívek: a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési, a Költségvetési, az Éghajlat-politikai, a Regionális és Várospolitikai, 
valamint a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság; 

o a következő érdekeltekkel folytatott konzultáció: az Európai Éghajlati Hálózat és a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD). 

  

http://www.caneurope.org/
https://www.oecd.org/
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Áttekintés: az uniós költségvetés 
éghajlat-politikai kiadásainak nyomon 
követése 

Az uniós költségvetés éghajlat-politikai kiadásainak nyomon 
követési módszertana 

17 Az OECD 1998 óta nyomon követi a biológiai sokféleségről, az éghajlatváltozásról és 
az elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló riói egyezmények célkitűzéseinek 
megvalósítását célzó tőkeáramlásokat az úgynevezett „riói mutatók” segítségével. Az 
uniós költségvetés éghajlat-politikai kiadásainak nyomon követéséhez a Bizottság az 
OECD éghajlattal kapcsolatos riói mutatóit vette alapul, és azokat az egyes uniós 
szakpolitikai területekre, programokra vagy intézkedésekre alkalmazza (lásd: 1. táblázat). 
A Bizottság az uniós éghajlat-együtthatók alkalmazásával számszerűsítette az éghajlat-
politikai célkitűzésekhez hozzájáruló kiadásokat. Az OECD azonban nem arra fejlesztette ki 
a riói mutatókat, hogy pontos számértékeket adjanak, hanem arra, hogy az adott 
célkitűzés – például az éghajlatváltozás – szempontjai általános érvényesítésének szintjét 
mutassák meg. 
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1. táblázat. Az OECD riói mutatói és az Európai Unió által alkalmazott
éghajlat-együtthatók

OECD 
Riói 

mutató 

OECD 
tőkeáramlás/tevékenység 

Uniós 
finanszírozás/program/intézkedés 

Uniós 
éghajlat-

együtthatók 

2 

Olyan tevékenység, 
amelynek az elsődleges 
célkitűzése az éghajlathoz 
kapcsolódik; csak ehhez a 
célkitűzéshez kap 
finanszírozást 

Olyan finanszírozás, amely 
jelentősen hozzájárul éghajlat-
politikai célkitűzésekhez 

1 

Olyan tevékenység, 
amelynek van egy 
éghajlathoz kapcsolódó 
jelentős (egyértelműen 
megfogalmazott) 
célkitűzése, de ez nem az 
elsődleges célkitűzése Olyan finanszírozás, amely 

mérsékelten járul hozzá éghajlat-
politikai célkitűzésekhez 

0 
Olyan tevékenység, amely 
semmilyen jelentős módon 
sem irányul a riói 
egyezmények éghajlat-
politikai célkitűzéseire 

Olyan finanszírozás, amely 
elhanyagolható módon vagy 
sehogy sem járul hozzá éghajlat-
politikai célkitűzésekhez 

Forrás: A Handbook on the OECD Climate Markers, és az Európai Bizottság Funding for Climate Action című 
weboldala. 

18 A 31/2016. sz. különjelentésünkben az éghajlat-politikai kiadások nyomon
követésére vonatkozó uniós megközelítés következő hiányosságaira hívtuk fel a figyelmet: 

o egyes területeken az uniós éghajlat-együtthatók alkalmazása során nem tartották be 
azt az óvatossági elvet5, amely révén az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
finanszírozása területén elkerülhető lenne a túlbecslés.

5    Lásd: a „Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking” című dokumentum.

http://www.oecd.org/dac/stats/48785310.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/mainstreaming_hu
http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://www.eib.org/attachments/documents/mdb_idfc_mitigation_common_principles_en.pdf
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Ez az elv adathiány vagy bizonytalanság esetén előnyben részesíti az éghajlati 
adatok alulbecslését a túlbecsléssel szemben; 

o az OECD keretrendszerében az elsődlegesen éghajlat-politikai célkitűzések elérésére
irányuló tevékenység a legmagasabb kategória. Az Unió nemcsak ezekre alkalmaz
100%-os együtthatót, hanem a jelentős éghajlat-politikai hozzájárulást biztosító
uniós szakpolitikákra is, ami az OECD osztályozásának középső kategóriája (lásd:
1. táblázat).

o a nyomonkövetési módszer nem foglalja magában a pénzügyi eszközökön keresztül
az éghajlat-politikára fordított uniós kiadásokat;

o az Unió nem követi külön nyomon az alkalmazkodási, illetve a kibocsátáscsökkentési
intézkedéseket.

19 A Bizottság a 31/2016. sz. különjelentésünk 34–37. bekezdésére adott válaszaiban
észrevételt tett erről a megközelítésről, és rámutatott arra, hogy egyensúlyt kell 
teremteni az adatok megalapozottsága és az adminisztrációs tevékenységek között. Az 
utóbbi időben kiadott agrárpolitikai tanulmányok ugyancsak fenntartásuknak adtak 
hangot a Bizottság által elfogadott módszerrel kapcsolatban. Az egyik tanulmány szerint a 
„riói mutatókból álló módszertan” alkalmazását át kell dolgozni, hogy az elsősorban a 
kibocsátáscsökkentésre vonatkozzon, vagyis csak a kifejezetten az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére irányuló intézkedéseket vegye figyelembe az olyan ütemezett 
kifizetések helyett, amelyek kibocsátásra kifejtett hatása jelenleg nem ismert6. 

20 Egy másik kiadvány7 egyetért azzal, hogy az egyszerűség és a pragmatikusság a
bizottsági módszer előnyére válik, de rámutat arra, hogy ez a módszer félrevezető lehet. 
Például a kibocsátás növekedéséhez vezető kiadásokhoz nem rendelnek a negatív hatást 
tükröző negatív együtthatót. Ez további eltérést jelentene az OECD riói mutatóitól. Az 
értekezés egy magasabb követelményeket támasztó, de jóval pontosabb módszertan 
használatára szólít fel, amely az egyes intézkedések szénlábnyomának felmérésére 
törekszik és elősegíti, hogy az uniós költségvetés valóban környezetbarátabbá váljon. 

6 Pe'er, G., Bonn, A., Bruelheide, H. et al.: „Action needed for the EU Common Agricultural Policy 
to address sustainability challenges”, People and Nature, 2020, 00:1–12. 

7 Claeys, G., Tagliapietra, S. és Zachmann, G.: „How to make the European Green Deal work”, 
Bruegel Policy Contribution, 13. szám, 2019. november. 

http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=39853
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2019/11/PC-13_2019-151119.pdf
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21 A Bizottság a 2021–2027-es TPK során továbbra is ezzel a módszertannal tervezi 
nyomon követni az éghajlat-politikai kiadásokat, rámutatva a módszer előnyeire, de 
elismerve a 2014–2020-as időszakban tapasztalt hiányosságokat (lásd: 5. ábra). 

5. ábra. A Bizottság áttekintése: az éghajlat-politikai kiadásoknak az OECD 
riói mutatóin alapuló nyomonkövetési módszerének erősségei és 
hiányosságai a 2014–2020-as TPK során 

 
Forrás: az Európai Számvevőszék kérdőívére adott bizottsági válaszok. 

22 A 2021–2027-es TPK során a Bizottság azt tervezi, hogy valamennyi közvetlen 
irányítású program esetében projekt szinten követi nyomon az éghajlat-politikai 
kiadásokat, ideértve a korábban figyelmen kívül hagyott kisebb fellépéseket is. Tervezi 
továbbá, hogy nyomon követi azokat az éghajlathoz kapcsolódó beruházásokat is, 
amelyeket pénzügyi eszközökből – például hitelekből, garanciákból és sajáttőke-
finanszírozásból – finanszíroznak. 

Éghajlat-politikai kiadások: 2014–2020 

23 Egyes rendeletek éghajlat-politikai kiadásokat támogató konkrét célokat fogalmaztak 
meg azon kötelezettségvállalás teljesítése érdekében, hogy a 2014–2020-as időszakban az 
uniós költségvetés legalább 20%-át éghajlat-politikai fellépésekre fordítsák (lásd: 6. ábra). 

• Alacsony adminisztratív költségek
• Könnyű alkalmazás és használat 
• Eredményes az éghajlat-politikai 

kiadások nyomon követése (pl. az olyan 
programok, amelyeknek nem elsődleges 
célja az éghajlatváltozás kezelése, 
megtervezhetőek úgy, hogy bizonyos 
mértékig hozzájáruljanak éghajlat-
politikai célkitűzésekhez és 40%-os
éghajlat-együtthatót rendeljenek 
hozzájuk)

• Következetlenül alkalmazzák az éghajlat-
együtthatókat (pl. a költségvetési sorok 
szintjén, projektszinten, a beavatkozási 
terület szintjén)

• A kis programok és hozzájárulók nem 
szükségszerűen kerülnek be a 
nyomonkövetési eljárásba

• A pénzügyi eszközöket nem követik 
nyomon 
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6. ábra. Uniós jogszabályokban az éghajlat-politikai kiadásokra nézve 
megfogalmazott célok (2014–2020-as TPK) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, uniós rendeletek alapján. 

24 Amint a 2. ábra mutatja, a Bizottság becslése szerint 206 milliárd eurót, azaz a 2014–
2020-as TPK 20%-át fordítanák éghajlat-politikai célkitűzésekre. A 2014–2020-as TPK-ra 
vonatkozó naprakészebb bizottsági beszámolók szerint8 „az uniós költségvetés jól halad 
afelé, hogy a 2014–2020-as időszakban átlagosan 19,7%-os szintet teljesítsen”. Ezt az 
arányszámot évente frissítik és az erre a TPK-időszakra vonatkozóan éghajlat-politikai 
kiadásként rögzített teljes összeget csak a 2014–2020-as időszak megosztott irányítású 
programjainak utolsó finanszírozási évét, vagyis 2023-at követően fogják megerősíteni. 

Közös agrárpolitika 

25 A Bizottság becslése szerint az uniós költségvetés éghajlat-politikai kiadási 
célszámához legnagyobb mértékben a mezőgazdasági ágazat fog hozzájárulni a közvetlen 
kifizetésekből és a vidékfejlesztésből. A Bizottság számítása szerint a 2014–2020-as TPK-
időszakban ez 102,8 milliárd eurót9 – vagyis az időszak teljes éghajlat-politikai kiadásainak 
50%-át – tesz ki. 

                                                      
8 COM(2019) 400, 2019. június: „A programok teljesítményértékelése – A 2014–2020 közötti 

időszakra szóló uniós költségvetés”, p. 7. 

9 Az Európai Bizottság tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatása a 2019. 
pénzügyi évre, 110. o. 

25%

Az 1293/2013/EU 
rendelet

4. cikkének (2) 
bekezdése

A 233/2014/EU 
rendelet

(20) preambulum-
bekezdése

Legalább 30%

Az 1305/2013/EU 
rendelet

59. cikkének (6) 
bekezdése

Megjegyzés: Ebbe a 
célértékbe az éghajlat-
politika mellett a 
környezetvédelem is 
beletartozik.

Legalább 35%

Nem kötelező célérték

Az 1291/2013/EU 
rendelet

(10) preambulum-
bekezdése

Horizont 
2020 EMVA

LIFE
Fejlesztési 

együttműködési 
eszköz

Legalább 25%

Nem kötelező célérték

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ppo_june4_oib_printing_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2019-statement-of-estimates-sec-2018-250_2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2019-statement-of-estimates-sec-2018-250_2018_en.pdf
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26 A Bizottság számításai szerint a közvetlen kifizetések éghajlat-politikai kiadásokhoz 
való hozzájárulásának összességében el kell érnie a közel 20%-os szintet. Ez a számítás 
különbséget tesz a közvetlen kifizetések zöldítési összetevőjét alkotó három gazdálkodási 
gyakorlat között, és magában foglalja a nem zöldítési összetevőből származó hozzájárulás 
20%-os kiigazítását is (lásd: 7. ábra). 

7. ábra. A Bizottság számítása: a közvetlen mezőgazdasági kifizetések 
éghajlat-politikai kiadásokhoz való hozzájárulása 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a közvetlen kifizetések éghajlat-politikai kifizetéseinek nyomon követésére a 
2014–2020-as időszak során alkalmazott bizottsági módszertan alapján. Lásd még: a 31/2016. sz. 
különjelentés 7. ábrája. 

27 Az Európai Számvevőszék 31/2016. sz. különjelentésében megkérdőjelezi az ebben a 
modellben alkalmazott feltételezéseket, rámutatva arra, hogy a közvetlen kifizetések nem 
zöldítési összetevőjére alkalmazott 20%-os kiigazítást nem támasztotta alá megfelelő 
indoklás. A Bizottság ezt nagyrészt a kölcsönös megfeleltetési előírásoktól várt 
hozzájárulással indokolta10, azonban ezen előírások közül csak némelyik jár potenciális 
éghajlati előnyökkel, és azok nem vonatkoznak a közvetlen kifizetések valamennyi 
kedvezményezettjére. Egy ettől eltérő, az óvatosság elvével jobban összhangban álló 
részarány jelentősen csökkentette volna a teljes hozzájárulást (a részarány 20%-ról 

                                                      
10 Lásd: a Bizottság által a 31/2016. sz. különjelentés 53–54. bekezdésére adott válaszokat. 

Zöldítésből (mindhárom összetevő) 14%
A zöldítési összetevő a közvetlen kifizetések 30%-át 

teszi ki

A közvetlen kifizetésekből való hozzájárulás 
az éghajlat-politikához

19,6%

A növénytermesztés 
diverzifikálása

Ökológiai
jelentőségű területek Állandó legelők 

10%

A nem zöldítési 
összetevő a 
közvetlen kifizetések 
70%-át teszi ki

Nem 
zöldítésből 

5,6%0%

1/3 30%0%
x x

1/3 30%40%

x x
1/3 30%100%

x x
20% 70%40%

x x

4%

1/3 1/3 1/3

20%

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
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például 10%-ra történő megváltoztatása 9 milliárd eurós csökkenést eredményezett 
volna). Ezt a problémát egyéb tanulmányok és cikkek is megerősítik11. 

28 Megállapítottuk továbbá, hogy a vidékfejlesztési intézkedésekhez és 
tevékenységekhez rendelt együtthatók némelyike figyelmen kívül hagyta az óvatosság 
elvét, ami túlbecslésekhez vezetett. A földterületek művelésből való kivonásának 
megelőzését célzó, „hátrányos természeti adottságú területekre” vonatkozó kifizetések 
többségéhez például 100%-os együtthatót rendeltek. Az ilyen kifizetések nem 
kapcsolódnak környezeti vagy éghajlati célkitűzésekhez. 

29 Ugyanebben a jelentésben ismertetjük a tagállami vidékfejlesztési programokról 
készített elemzésünket, amely rámutatott arra, hogy a Bizottság több mint 40%-kal, tehát 
csaknem 24 milliárd euróval túlbecsülte e programok éghajlat-politikai hozzájárulását. 
Ennek oka az, hogy a Bizottság nem különítette el egymástól megfelelően az egyes 
tevékenységek éghajlat-politikai hozzájárulásait. Ezt a megközelítést a Bizottság azzal 
indokolta, hogy egyensúlyt kellett teremteni az adminisztratív terhek és költségek 
minimalizálása, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) éghajlathoz 
kapcsolódó kiadásainak lehetőségekhez képest megbízható megbecslése között (lásd: 43. 
bekezdés). 

30 2016. évi jelentésünkben megállapítottuk, hogy a 2007–2013-as időszakhoz képest a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakpolitikák terén nem történt jelentős elmozdulás az 
éghajlat-politika irányába. A vidékfejlesztési irányítási folyamatokban sem találtunk olyan 
jelentős változásokat, mint például az éghajlattal kapcsolatos követelmények vagy a 
támogathatósági és kiválasztási kritériumok felülvizsgálata. Találtunk azonban példát több 
olyan jól bevált gyakorlatra néhány kevésbé jelentős vidékfejlesztési intézkedésben, 
amelyek átdolgozásukat követően kedvezőbb hatásúak lettek az éghajlatra nézve. 

31 A Bizottság 2019 májusában közzétett tanulmányában12 értékeli a KAP által az 
éghajlatváltozásra és az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra kifejtett hatást. A tanulmány 
többek között azt tárta fel, hogy a KAP pozitív és negatív hatást is gyakorolt az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra. 

                                                      
11 Lásd: Matthews, A.: „Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction”, 2020; 

Kelleher, L.: „Commission’s Dodgy Calculations Improve CAP’s Climate Impact”, 2020; Pe'er, G., 
Bonn, A., Bruelheide, H. et al.: „Action needed for the EU Common Agricultural Policy to 
address sustainability challenges”, People and Nature2020, 00:1–12. 

12 Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions, 
Alliance Environnement, 2018. 

http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://www.arc2020.eu/double-trouble-how-are-cap-direct-payments-suddenly-twice-as-effective-at-combating-climate-change/
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pan3.10080
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/sustainability/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions


 20 

 

32 A KAP által az éghajlatváltozás kezeléséhez tett hozzájárulás nyomon követésére 
használt módszer azonban nem veszi figyelembe az éghajlatváltozásra potenciálisan 
kedvezőtlen hatást kifejtő mezőgazdasági tevékenységekhez nyújtott támogatást. Ez azzal 
jár, hogy fokozódik az állattenyésztés és a műtrágyahasználat, és még több 
üvegházhatású gáz kerül a légkörbe, de mindehhez nem rendelnek negatív éghajlati 
mutatót. A Bizottság egyetért azzal, hogy a vidékfejlesztési projektek jobb kiválasztásával 
vagy végrehajtásával egyes tagállamok csökkenthetnék az általuk az éghajlatra gyakorolt 
hatást, de nem végzett becslést ezek összesített hatásáról. 

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Kohéziós Alap (KA) 

33 A Bizottság értékelése szerint az ERFA és a KA jelentősen hozzájárul az Unió átfogó 
éghajlat-politikai kiadásokra vonatkozó céljának eléréséhez. Várakozásai szerint a 2014–
2020-as programozási időszakban ez a két alap az uniós költségvetésből 55 milliárd euró 
értékben valósít meg éghajlat-politikai beruházásokat13. Ez az összeg úgy mutatja a 
tervezett uniós beruházásokat, hogy azokra már alkalmazták az egyes „beavatkozási 
területekhez” tartozó 100%-os, 40%-os vagy 0%-os súlyozást. A 8. ábra az 2014–2020-as 
időszak éghajlat-politikai kiadások szempontjából legrelevánsabb beavatkozási területeire 
mutat be példákat. 

                                                      
13 A Bizottság nyílt adatplatformja (Európai strukturális és beruházási alapok), 2020. április 15. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8
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8. ábra. A 2014–2020-as időszak éghajlat-politika szempontjából 
legrelevánsabb beavatkozási területei és éghajlat-együtthatóik az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapban és a Kohéziós Alapban 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság nyílt adatplatformjának adatai és a 215/2014/EK bizottsági 
végrehajtási rendelet I. melléklete alapján. 

34 A 2014–2020-as kohéziós politikai keret bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi az 
éghajlatra potenciálisan káros hatást gyakorló kiadások megvalósítását. A szakpolitika 
például korlátozottan támogathatja a fosszilis tüzelőanyagokat, amennyiben a támogatás 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez van kötve. Az ilyen 
beavatkozásokhoz 0%-os éghajlati súlyozás tartozik, noha azok továbbra is bocsátanak ki 
üvegházhatású gázokat. 

35 Különjelentésünkben azt is feltártuk, hogy az ERFA és a Kohéziós Alap a 2014–2020-
as időszakban a korábbi TPK-hoz képest nagyobb hangsúlyt fektet az éghajlat-politikára, 
példákat mutattunk be az éghajlathoz kapcsolódó kiadásokhoz hozzájáruló, követendő 
gyakorlatokat megvalósító projektekre, és beszámoltunk az éghajlatváltozás kezelését 
célzó irányítási folyamatokban és követelményekben tapasztalt minőségi javulásról. 

Kutatáspolitika – Horizont 2020 

36 A kutatás és az innováció fontos szerepet játszik az uniós éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek elérésében. A Horizont 2020 költségvetésében az éghajlat-politikai 
kiadások célarányát 35%-ban határozták meg (lásd: 6. ábra). Eszerint a Horizont 2020-hoz 

• Tiszta városi közlekedési infrastruktúra és annak elősegítése 
• Vasútvonalak
• Biológiai sokféleség védelme és fokozása, természetvédelem és 

zöld infrastruktúrák
• Vízgazdálkodás és ivóvízvédelem

• Energiahatékonysági felújítás 
• Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó intézkedések, 

illetve az éghajlathoz kapcsolódó kockázatok megelőzése és 
kezelése 

• A karbonszegény gazdasághoz és az éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességhez kapcsolódó kutatási és innovációs 
infrastruktúra

• Kerékpárutak és gyalogutak
• Megújuló energia: napenergia, biomassza, egyéb
• Nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés és távfűtés

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=HU
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
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rendelt forrásokból több mint 26 milliárd eurót kell éghajlat-politikai célokra fordítani a 
2014–2020-as időszak során. 

37 Különjelentésünkben rámutattunk arra, hogy a kutatásfinanszírozásból származó 
hozzájárulás jelentősen elmarad a várt szinttől. Becsléseink szerint ahhoz, hogy a 2014–
2020-as időszakra kitűzött 35%-os cél teljesüljön, a Horizont 2020 program 2018 és 2020 
közötti kiadásainak 47%-át az éghajlathoz kapcsolódó tevékenységekre kell fordítani. 
A Bizottság cselekvési tervet dolgozott ki az éghajlat-politikai célkitűzés elérése felé tett 
előrehaladás felgyorsítására, amelyben olyan intézkedéseket javasolt, mint például az 
éghajlattal kapcsolatos megfontolások beillesztése a projektpályázati sablonokba és az 
odaítélési kritériumokba, illetve a költségvetés módosítása. Elismertük a cselekvési terv 
relevanciáját, ugyanakkor felhívtuk a figyelmet arra, hogy az nem mutat be egyetlen 
számszerűsített célt, illetve modellt sem arról, hogyan érhető el a 35%-os cél. 

38 A Bizottság arról számolt be, hogy 2018 végén a Horizont 2020 program éghajlathoz 
kapcsolódó kiadásai elérték az éghajlat-politikai fellépésekre vonatkozó 30%-os 
kötelezettségvállalást14, és megjegyezte, hogy további erőfeszítések vannak folyamatban. 
A 35%-os cél elérése továbbra is kihívást jelent, főként azért, mert a Horizont 2020 
költségvetésének több mint negyede konkrét tematikus célkitűzéstől független kutatási 
javaslatokból (alulról kezdeményezett intézkedések) áll, amelyeket nem éghajlat-politikai 
hozzájárulásuk, hanem tudományos kiválóságuk alapján értékelnek. Ezért ezen alulról 
kezdeményezett intézkedések hozzájárulása az éghajlat-politikai kiadásokhoz a tervezési 
időszakban még nem ismeretes. 

A 31/2016. sz. különjelentés ajánlásainak hasznosulása 

39 31/2016. sz. különjelentésünkben megvizsgáltuk az Unió arra vonatkozó politikai 
kötelezettségvállalását, hogy a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretre vonatkozóan az 
éghajlatpolitikát beépíti a különböző uniós költségvetési területekbe. A jelentésben hét fő 
ajánlást fogalmaztunk meg, ezek 12 további ajánlásra oszlottak, amelyekből a Bizottság 
hármat elfogadott, hatot részben elfogadott, és hármat pedig nem fogadott el. 
Megvizsgáltuk ezen ajánlások hasznosulását, és megállapításainkat az alábbi 2. táblázat 
foglalja össze (további részletekért lásd: Melléklet). 

                                                      
14 A Bizottság jelentése az EU 2018. évi kutatási és technológiafejlesztési tevékenységéről, 

valamint a Horizont 2020 keretprogram 2018. évi nyomon követéséről (COM(2019) 315 final), 
10. o. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0315:FIN:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0315:FIN:HU:PDF
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2. táblázat. A 31/2016. sz. különjelentés ajánlásainak összefoglalása és a
hasznosulásvizsgálat eredményei

A 31/2016. sz. különjelentés ajánlásai 
A Bizottság 

válasza 

Az Európai 
Számvevőszék 

hasznosulásvizsgálata 

1) A megbízható többéves konszolidáció elvégzése
a 20%-os célérték nyomon követése érdekében
[Bizottság]

2) Az éghajlat-politikai kiadásokra és a 20%-os célértékre irányuló átfogó beszámolási keret

a) az éves és teljesítményjelentésekben,
cselekvési tervekben, pénzügyi eszközök
hozzájárulásában [Bizottság]

b) éghajlat-politikai potenciállal rendelkező,
megosztott irányítás alá tartozó területeken
[tagállamok]

c) különbségtétel az éghajlatváltozás
mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás
között [Bizottság és tagállamok]

3) Az éghajlatváltozásból fakadó szükségletek
felmérése a pénzügyi eszközök potenciális
hozzájárulásának tervezésekor [Bizottság]

4) A túlbecslések korrigálása az EMVA keretében
[Bizottság és tagállamok]

5) Cselekvési terv kidolgozása, ha fennáll a
kockázata, hogy az adott területtől várt hozzájárulás
nem valósul meg [Bizottság]

A Bizottság válasza
Az Európai 
Számvevőszék 
hasznosulásvizsgálata

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
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6) Az éghajlat-politikai kiadásokat és a kapcsolódó eredményeket figyelemmel kísérő 
mutatók kidolgozása [Bizottság] 

a) az éghajlat-politikai fellépések 
végrehajtásához a megosztott irányítású 
területeken   

b) a 20%-os célértékhez hozzájáruló 
területekre vonatkozó eredménymutatók   

c) az éghajlatra vonatkozó 
eredménymutatókkal kapcsolatos bevált 
gyakorlatok cseréje   

7) Az összes lehetőség feltárása és az éghajlat-politika felé történő valós elmozdulás 
biztosítása [Bizottság] 

a) azon területek feltérképezése, amelyeken 
még nem használják ki teljes mértékben a 
lehetőségeket, és – szükség esetén – cselekvési 
tervek kidolgozása 

  

b) az éghajlat-politikai szempontok általános 
érvényesítésének fokozása a mezőgazdaság, a 
vidékfejlesztés és a halászat terén   

Forrás: Európai Számvevőszék. 

Éghajlat-politikai kiadások: 2021–2027 

40 A Bizottság 2018-ban a 2021–2027-es programozási időszakra vonatkozóan az 
éghajlati szempontok valamennyi uniós programban való érvényesítésére irányuló, még 
ambiciózusabb célt tűzött ki: az uniós kiadások 25%-át szándékozza éghajlat-politikai 
célkitűzésekre fordítani (lásd: 05. bekezdés). A 9. ábra tanúsága szerint a legtöbb 
hozzájárulásnak a mezőgazdaság (46%), a regionális politika (26%) és a kutatási 
tevékenységek (10%) területéről kell érkeznie. 
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9. ábra. A 2021–2027-es időszak éghajlathoz kapcsolódó kiadásaira
vonatkozó 2018. évi javaslat

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre 
irányuló bizottsági javaslatok alapján. 

41 A végleges költségvetés a TPK-ról és konkrét programjairól folytatott tárgyalások
eredményétől függ majd. A kérdőívünkre adott válaszában a Bizottság hangsúlyozta, hogy 
elővigyázatosnak kell lenni az éghajlat-politikai javaslatok értékelésekor, hiszen a 
társadalmi és gazdasági környezetben bármikor bekövetkezhetnek olyan hirtelen és 
kiszámíthatatlan változások, mint amilyet a COVID-19 járvány is okozott. 

Kohéziós Alap
17 mill iárd euró 
5%

2021–2027 
Várt éghajlat-

politikai kiadás: 
320 milliárd euró

Európai horizont
33 mill iárd euró 
10%

Közös agrárpolitika

146 mill iárd euró 
46%

Európai Regionális 
Fejlesztési Alap

68 mill iárd euró 
21%

Egyéb uniós 
szakpolitikák/alapok
56 mill iárd euró
18%

Nemzetközi 
Együttműködési 
Eszköz
22 mill iárd euró
7%

Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz
15 mill iárd euró
5%

Egyéb
19 mill iárd euró
6%
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Közös agrárpolitika 

42 A 2020 utáni időszak közös agrárpolitikájára irányuló, egyelőre elfogadásra váró 
jogalkotási javaslatok15 értelmében „a KAP keretében végrehajtandó fellépések a tervek 
szerint a KAP pénzügyi keretének 40%-ával járulnak hozzá az éghajlat-politikai 
célkitűzések teljesítéséhez”. Abszolút számokban kifejezve az uniós költségvetés 
320 milliárd euróra tervezett éghajlat-politikai kiadásain belül 146 milliárd eurót (46%) 
kell mobilizálni a KAP-ból. 

43 A Bizottság továbbra is ugyanazt az alapvető módszertant szándékozik használni az 
éghajlathoz kapcsolódó kiadások nyomon követésére mint a 2014–2020-as időszakban 
(lásd: 1. táblázat), de az új KAP-beavatkozások esetében a 3. táblázat szerint felülvizsgált 
súlyozással. A 2020 utáni KAP-ra vonatkozó javaslatában a Bizottság 100%-ról 40%-ra 
módosítja a hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó kifizetések súlyozását. 

3. táblázat. A KAP éghajlat-politikai fellépéseinek együtthatói a 2021–2027-
es időszakban 

% KAP-mechanizmusok 

 

o A fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás – 
közvetlen kifizetések 

o Kiegészítő jövedelemtámogatás – közvetlen kifizetések 
o Hátrányos természeti adottságú területekre vonatkozó vidékfejlesztési 

kifizetések 

 

o Közvetlen kifizetések éghajlat– és környezetvédelmi célt szolgáló 
rendszerek (ökorendszerek) számára 

o Éghajlatváltozásra és megújuló energiára irányuló vidékfejlesztési 
beavatkozások 

o A természeti erőforrások fenntartható fejlesztésének és hatékony 
kezelésének előmozdítására irányuló vidékfejlesztési beavatkozások 

o A biológiai sokféleség védelméhez, az ökoszisztéma-szolgáltatások 
erősítéséhez és az élőhelyek és tájak védelméhez hozzájáruló 
vidékfejlesztési beavatkozások 

Forrás: COM(2018) 392 final, „A stratégiai tervekhez nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló rendeletre irányuló javaslat”, 87. cikk. 

  

                                                      
15 A KAP-stratégiai tervről szóló rendelettervezet (52) preambulumbekezdése. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-cap-strategic-plans_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_HU.html
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44 A KAP várható éghajlat-politikai hozzájárulása a 2014–2020-as 28%-ról a 2021–2027-
es időszakra 40%-ra nőtt. Ez annak tudható be, hogy a közvetlen kifizetési rendszerek 
becsült hozzájárulása valamivel kevesebb mint 20%-ról 40%-ra nőtt, amit részben 
ellensúlyoz az, hogy a számításból kihagyták a termeléstől függő kifizetéseket és fiatal 
mezőgazdasági termelők részére nyújtott jövedelemtámogatást. A Bizottság a 
hozzájárulás növekedését az új „kibővített feltételességgel” indokolja, amely a korábbi 
kölcsönös megfeleltetést egyszerűsített zöldítési gyakorlatokkal és új követelményekkel 
ötvözi. Az Európai Számvevőszék ezzel kapcsolatos észrevételeit a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó KAP-ra irányuló javaslatokról szóló véleményében fogalmazta meg (lásd: 
1. háttérmagyarázat). 

1. háttérmagyarázat 

Az Európai Számvevőszék által a 2020 utáni időszakra vonatkozó 
közös agrárpolitikára irányuló bizottsági rendeletjavaslatokról szóló 
7/2018. sz. véleményében a KAP éghajlat-politikai hozzájárulásáról 
megfogalmazott értékelés 

„A[z éghajlat-politikai] kiadási célhoz a legnagyobb mértékben az alapszintű 
jövedelemtámogatás esetében alkalmazott 40%-os súlyozás járul hozzá. […] 
Véleményünk szerint az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekhez való 
KAP-hozzájárulás becsült mértéke nem valószerű. A KAP hozzájárulásának 
túlbecslése más szakpolitikai területeken alacsonyabb szintű pénzügyi 
hozzájárulást eredményezhet, és így összességében csökkenhet az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz való uniós 
hozzájárulás mértéke. Az összes közvetlen kifizetés esetében a 40%-os súlyozás 
alkalmazása helyett a hozzájárulás becslésének megbízhatóbb módja lenne, ha ezt 
a súlyozási arányt csak azon területek közvetlen kifizetéseire alkalmaznák, ahol a 
mezőgazdasági termelők ténylegesen végeznek az éghajlatváltozás mérséklését 
célzó tevékenységeket. 

45 A témát tárgyaló több cikk is úgy véli, hogy az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó KAP-
hozzájárulást túlbecsülhették. Az egyik erre a következtetésre jut: „a súlyozás további, 
19,5%-ról 40%-ra való növelésének nincs egyéb indoka, csak az, hogy a tagállamok 
kozmetikázhassák a számadatokat és azt a látszatot kelthessék, hogy a ténylegesnél 
többet tesznek az éghajlatért. A Bizottság semmilyen indokolással sem szolgált arról, hogy 
az alapszintű jövedelemtámogatáshoz és az átcsoportosítással nyújtható támogatásokhoz 
rendelt kibővített feltételesség hogyan igazolja a 40%-os éghajlati mutató alkalmazását.  

  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_HU.pdf
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Tisztán formális szempontból értelmezhető mindez úgy, hogy mivel egyes feltételek 
hozzájárulhatnak a kibocsátáscsökkenéshez vagy az ellenálló képesség javításához, 
indokolt a 0%-nál nagyobb mutató alkalmazása, a következő lehetséges érték pedig a 
40%”16. 

46 Egy másik tanulmány hasonló problémát lát17: „Bár a 2021–2027-es időszak 
alapszintű jövedelemtámogatására irányuló javaslatok leírva talán ambiciózusabbnak 
tűnhetnek, de ez nem támasztja alá megfelelően azt, hogy a meglévő éghajlati mutatót – 
amelyet már így is bíráltak, mivel a jelenlegi időszakban vélhetőleg túlbecslést fog 
eredményezni – a kétszeresése növeljék”. Ami a kibővített feltételességet illeti, az Európai 
Környezetpolitikai Intézet (IEEP) szerint „kevés bizonyíték van arra, hogy a 
jövedelemtámogatási kifizetések és a támogathatósági szabályok önmagukban előnyösek 
lennének az éghajlatra nézve, a bizonyítékok inkább arra engednek következtetni, hogy 
egyes esetekben kontraproduktívak lehetnek. Következésképp magából a kifizetések 
jellegéből fakadóan semmi sem indokolja az éghajlati mutató javasolt megkétszerezését.” 

47 Néhány értekezés releváns ajánlásokat fogalmazott meg arra nézve, hogyan 
javítható a KAP éghajlathoz kapcsolódó kiadásaira irányuló nyomon követés módszertana 
(lásd: 2. háttérmagyarázat). 

2. háttérmagyarázat 

A KAP éghajlat-politikai kiadásainak nyomon követésére vonatkozó 
ajánlások 

Az ajánlások alapját a következő dokumentumok képezik: 
A) „Climate-friendly design of the EU Common Agricultural Policy”, 
vitaanyag, Bastian Lotz, Yannick Monschauer és Moritz Schäfer; 
B) „Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction”, Alan 
Matthews; 
C) „Climate-friendly design of the overall EU budget”, vitaanyag, Moritz 
Schäfer, Yannick Monschauer és Finn-Rasmus Hingst. 

o A 40%-os súlyozási tényezőt csak egyes közvetlen kifizetések esetében 
alkalmazzák, egyfelől olyan területeken, ahol az ilyen kifizetések ténylegesen 
megváltoztatják a gazdálkodási gyakorlatot és előmozdítják az 
éghajlatváltozás mérséklését, például a vizes élőhelyek és a tőzegmocsarak 

                                                      
16 Matthews, A.: Climate mainstreaming the CAP in the EU budget: fact or fiction, 2020. 

17 Bas-Defossez, F., Hart K. és Mottershead, D.: Keeping track of climate delivery in the CAP?, az 
IEEP jelentése a NABU részére, 2020. 

https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/3climatefriendly-design-of-the-eu-common-agricultu.pdf?la=en
https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/3climatefriendly-design-of-the-eu-common-agricultu.pdf?la=en
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://guidehouse.com/-/media/www/site/downloads/energy/2018/2climatefriendly-design-of-the-overall-eu-budgetfi.pdf?la=en
http://capreform.eu/climate-mainstreaming-the-cap-in-the-eu-budget-fact-or-fiction/
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/13e4df53-1932-4cf6-ae7c-311b89fb9dca/NABU%20Climate%20tracking%20briefing%20IEEP%20FINAL.pdf?v=63748800992
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védelmét, másfelől amikor a kifizetésekre az ilyen gazdálkodási gyakorlatok 
fenntartásához van szükség. Ez azonban összetettebb eseti alapú 
megközelítést tenne szükségessé, és valószínűleg növelné az adminisztratív 
terheket. A) 

o Iktassanak be egy köztes kiegészítő tényezőt a 40%-os éghajlat-együttható 
előtt, amelyet az óvatosság elve alapján határozzanak meg, az éghajlat-
politikai hozzájárulások túlbecslésének elkerülése érdekében. Ez többek 
között a következőket vehetné figyelembe: 

— a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) éghajlat 
szempontjából releváns része; 

— a nemzeti előírások eltérő szintű törekvéseit tükröző kockázati tényező; 

— azon mezőgazdasági területek aránya, amelyeken várhatóan az 
éghajlatbarátabb gazdálkodási gyakorlatokat kezdenek. A) 

o Óvatosan és csak releváns esetben alkalmazzák a 100%-os súlyozási tényezőt, 
mint például: 

— a KAP ökorendszerei esetében, de csak akkor, ha azok éghajlattal 
kapcsolatos beavatkozásokat foglalnak magukban (tehát pl. nem a 
biodiverzitás védelmére irányuló ökorendszerek esetében); 

— a vidékfejlesztési kötelezettségvállalások esetében, de csak akkor, ha a 
finanszírozott beavatkozás elsősorban az éghajlatváltozás mérsékléséhez 
járul hozzá, nem pedig más környezetvédelmi célkitűzésekhez. Ezt 
elsősorban eseti alapon, a tagállami szinten tervezett beavatkozásokkal 
összhangban kell értékelni. A) 

o Ha a Bizottság megtartja a 0%-os, 40%-os és 100%-os éghajlati súlyozást, 
akkor azokat a beavatkozás lehető legkisebb szintjére lebontva kell 
alkalmazni. B) 

o Egy lehetséges módszer lehetne, ha a Bizottság megkísérelné számszerűsíteni 
a kibővített feltételességi követelmények éghajlatra gyakorolt hatását egy 
olyan minta alapján, amely különböző gazdálkodási rendszereket alkalmazó 
gazdaságokat, talajtípusokat és éghajlati övezeteket foglal magában az Unió 
egész területéről. B) 

o Az éghajlati kiadáskövetés során figyelembe kell venni az olyan negatív 
éghajlati hatásokat eredményező KAP-kifizetések nettósítását is, mint például 
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a termeléstől függő állattenyésztési kifizetések vagy a nem fenntartható 
öntözési gyakorlatokhoz nyújtott beruházási támogatás. B) 

o Az éghajlati kvótát nettó célként kell meghatározni, azaz az éghajlattal 
kapcsolatos többletkiadásoknak kompenzálniuk kell az éghajlatra negatív 
hatást gyakorló valamennyi beruházást. C) 

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Kohéziós Alap (KA) 

48 A kohéziós politika területén a Bizottság az éghajlat-politikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulás célértékét a 2021–2027-es időszakra az ERFA esetében 30%-ban (68 milliárd 
euró), a Kohéziós Alap esetében pedig 37%-ban (17 milliárd euró) határozta meg (lásd: 
9. ábra). Az előző TPK-hoz hasonlóan a kiadások az úgynevezett „beavatkozási területek” 
között oszlanak meg, amelyek mindegyikéhez hozzárendelik a három éghajlat-együttható 
egyikét. A beavatkozási területek éghajlat-együtthatói tekintetében a 2014–2020-as 
időszakhoz képest bekövetkezett fő változásokat a 4. táblázat foglalja össze. 

4. táblázat. Az éghajlathoz kapcsolódó kiadásoknál alkalmazott 
beavatkozási területek és együtthatók változásai a 2021–2027-es 
időszakban 

Beavatkozási terület 2014–2020 2021–2027 

Vasút 

újonnan épített 

 

 

felújított vagy korszerűsített 
 

Tiszta városi közlekedési infrastruktúra és gördülőállomány 
  

Alternatív üzemanyagok infrastruktúrája – 
 

Közlekedés digitalizálása (vasút, közút, város, egyéb) – 
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Kutatási és innovációs folyamatok, technológiatranszfer és 
együttműködés a körforgásos gazdaságra összpontosító 
vállalkozások között 

– 
 

Közepes és kisfeszültségű intelligens energiaelosztó 
rendszerek – 

 

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságot 
előmozdító szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
támogatása 

– 
 

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasághoz 
kapcsolódó termelő beruházások nagyvállalatokban – 

 
Forrás: Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a 
Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre 
vonatkozó pénzügyi szabályok megállapítására irányuló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
COM(2018) 375 final javaslat I. melléklete, és a 215/2014/EK bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete. 

49 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló rendeletre 
irányuló javaslat kifejezetten kizárja hatályából a fosszilis tüzelőanyagok gyártásával, 
feldolgozásával, forgalmazásával, tárolásával vagy égetésével kapcsolatos beruházásokat, 
a tiszta üzemű gépjárművekkel kapcsolatos beruházások kivételével. Egy kiadvány18 
következetlenségeket tárt fel az éghajlat-politikai fellépésekhez nyomon követés céljából 
rendelt egyes százalékértékek és a 2021–2027-es időszak éghajlat-politikai célkitűzései 
között (lásd még: 4. táblázat és 8. ábra): 

o a „Nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés és távfűtés és -hűtés” céljára 
nyújtott támogatásokhoz rendelt 100%-os együttható valójában megnyitja az utat a 
fosszilis tüzelőanyaggal működő létesítmények élettartamának meghosszabbítása 
előtt; 

o az „Alternatív üzemanyagok infrastruktúrája” céljára nyújtott finanszírozáshoz 
rendelt 100%-os együttható előmozdítja a fosszilis tüzelőanyagok használatát a 
közlekedési ágazatban, ezáltal hátráltatja az átmenetet a kibocsátásmentes mobilitás 
felé; 

  

                                                      
18 Climate Action Network Europe: Climate Mainstreaming and Climate Proofing: The Horizontal 

Integration of Climate Action in the EU Budget – Assessment and Recommendations, 2018. 
augusztus. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0215&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2018:372:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2018:372:FIN
http://www.caneurope.org/
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o az új vasútvonalak finanszírozásához rendelt 100%-os együttható elvonja a 
beruházási figyelmet a kibocsátásmentes mobilitásra való áttérésről. 

A Bizottság nem osztja az említett kiadvány nézeteit, mivel érvelése szerint ezek a 
beruházások jelentős mértékben hozzájárulnak az éghajlat-politikai célkitűzésekhez. 

Kutatáspolitika – Európai horizont 

50 Az Európai horizont a 2021–2027-es időszakra szóló uniós szintű kutatási program. 
Az éghajlat-politikai célkitűzésekhez való várható hozzájárulása változatlanul 35%: a 
Bizottság eredeti javaslatában ez a 2021–2027-es időszakra nézve 33 milliárd eurónak fog 
megfelelni (lásd: 9. ábra). 

51 A zöld megállapodás elismeri, hogy célkitűzései megvalósításához elengedhetetlen a 
kutatás mozgósítása és az innováció elősegítése. A zöld megállapodáshoz kapcsolódó 
négy küldetés fogja elősegíteni, hogy az Európai horizont keretében nagyszabású 
változások valósuljanak meg az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, az óceánok, 
városok és a talajjal kapcsolatos kérdések területén. A Bizottság várakozása szerint ezek a 
küldetések nagyszámú résztvevőt fognak össze a helyi és regionális hatóságok, valamint a 
lakosság köréből. 

52 Kérdőívünkre adott válaszában a Bizottság elismeri, hogy a 35%-os cél elérhető 
ugyan, de ez nem lesz egyszerű, és kiemeli, hogy a prioritásokat és elvárásokat 
egyértelműen, felülről építkező módon kell meghatározni, ami szemben áll a programon 
belüli alulról építkező fellépések fontosságával, amelyek esetében az eredmény előre nem 
látható (lásd: 38. bekezdés). 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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53 Az Unió elősegíti, hogy a karbonszegény technológiák a kutatási fázistól eljussanak a 
piaci bevezetésig. Tudományos szakemberek19 kétségüknek adtak hangot azzal 
kapcsolatban, hogy ilyen rövid és középtávon megvalósíthatóak lennének ezek a 
nagyratörő tervek. Rámutattak azokra a nehézségekre, amelyek az olyan innovatív 
karbonszegény technológiák piaci bevezetését fékezik, mint a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás20 vagy a hidrogéntechnológiák, és sok esetben az ezekhez szükséges jogszabályi 
környezet sem alakult még ki. A szén-dioxid-kibocsátás jelenlegi árszintje gyakran azt 
vonja magával, hogy az új technológiák rövid vagy középtávon nem lehetnek kifizetődőek, 
továbbá számos esetben a szükséges infrastruktúra sem áll rendelkezésre. 
  

                                                      
19 Delbeke, J. és Vis, P.: „Towards a Climate-Neutral Europe: Curbing the Trend”, 2019. 

20 Lásd még: a Számvevőszék 24/2018. sz. különjelentése: „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”. 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/toward_climate_neutral_europe_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_HU.pdf
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Összefoglaló: az uniós költségvetés 
éghajlat-politikai kiadásainak nyomon 
követése 
54 Az éghajlatváltozás kezelése az Unió egyik kiemelt prioritása. Az éghajlat-politikai
célkitűzések elérésének eredményes módja lehet az, ha az uniós költségvetés 
meghatározott célérték szerinti hányadát éghajlat-politikai intézkedésekre kell fordítani. 
Az alábbiakban az áttekintésben tárgyalt fő kérdéseket foglaljuk össze. 

Az uniós költségvetés 
éghajlat-politikai kiadásainak 
nyomon követésére szolgáló 

módszertan: az OECD riói 
mutatói alapján 

+ Alacsony adminisztratív költségek
+ Könnyű alkalmazás és használat
– Nem követi az óvatosság elvét
– Maximális (100%-os) beszámítás azon tevékenységek esetében,
amelyeknél az éghajlat-politika jelentős, de nem az elsődleges
célkitűzés
– Nem különül el a kibocsátásmérséklés és az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás
– Nem fordítanak figyelmet az éghajlatra kedvezőtlen hatást
kifejtő kiadásokra

A közös agrárpolitika 
hozzájárulása az éghajlat-

politikai kiadásokhoz 

+ A legnagyobb várható éghajlat-politikai hozzájárulás
+ Nagyobb várható hozzájárulás a 2021–2027 közötti időszakban
– Közvetlen kifizetések: indokolatlan feltevések az éghajlat-
politikai hozzájárulások célértékéről; a 2021–2027-es időszakra
becsült hozzájárulás kétszerese a 2014–2020-as időszakénak
– Vidékfejlesztés: történt ugyan némi javulás a 2021–2027-es
időszakra nézve, de a hozzájárulást túlbecsülik
– Nem veszik figyelembe az éghajlatváltozásra potenciálisan
kedvezőtlen hatást kifejtő mezőgazdasági tevékenységeket.

Az ERFA és a KA 
hozzájárulása az éghajlat-

politikai kiadásokhoz 
+ A 2014–2020-as időszakban a korábbihoz képest nagyobb
hangsúlyt fektetnek az éghajlat-politikára; léteznek követendő
példák

2014–2020 
EU-28 

Célszám: 206 milliárd euró 
(20% – minden ötödik euró) 

2021–2027 
EU-27 

Célszám: 320 milliárd euró 
(25% – minden negyedik euró) 
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– A fosszilis tüzelőanyagokat korlátozottan támogató 
tevékenységek: nem veszik figyelembe az éghajlatra kifejtett 
potenciálisan kedvezőtlen hatást 

A kutatáspolitika 
hozzájárulása az éghajlat-

politikai kiadásokhoz 

 

+ Cselekvési terv a kutatásból származó éghajlat-politikai kiadások 
fokozására 
 
– Nehézségekbe ütközik a célérték elérése, mivel az éghajlat-
politikához kapcsolódó kutatási javaslatok csak korlátozottan 
tervezhetőek 

 

55 A jövőre tekintettel az alábbi fő kihívásokat határoztuk meg, amelyek alapul 
szolgálhatnak az éghajlat-politikai célértékkel kapcsolatos megbízható és releváns 
beszámoláshoz: 

o szilárd módszertan biztosítása az éghajlat-politikai kiadások nyomon követésére; 

o a módszertan következetes alkalmazása valamennyi szakpolitikai területen; 

o az éghajlatváltozást előreláthatólag felgyorsító kiadások ellentételezése. 

 

Az áttekintést 2020. június 17-i luxembourgi ülésén fogadta el a Samo Jereb 
számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara. 

 a Számvevőszék nevében 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 elnök 

 



36 

 

Melléklet. A 31/2016. sz. számvevőszéki jelentés hasznosulása 

Ajánlások A Bizottság válasza Az Európai Számvevőszék 
hasznosulásvizsgálata 

1. ajánlás. Megbízható többéves konszolidáció Elfogadva  Megvalósult  

A Bizottság végezzen éves rendszerességgel 
megbízható többéves konszolidációt annak 
megállapításához, hogy az éghajlattal 
kapcsolatos kiadások jó úton haladnak-e a 20%-
os cél elérése felé. 

A Bizottság továbbra is úgy tervezi, hogy az elért 
haladás nyomon követését az éves költségvetési 
tervezet keretében évente végzi el. 

A Bizottság éves rendszerességgel végez konszolidációt 
annak megállapításához, hogy az éghajlattal kapcsolatos 
programozott kiadások jó úton haladnak-e a 20%-os cél 
elérése felé. Ezt az éves irányítási és teljesítményjelentésben 
és az éves általános költségvetési tervezetben teszi közzé. 
2019 óta az éghajlat-politikai számadatokról a programok 
teljesítményértékelésében is beszámol. 

2. ajánlás. Átfogó beszámolási keret 

2. ajánlás a) pontja Részben elfogadott  Néhány tekintetben megvalósult  

A Bizottság éves rendszerességgel számoljon be 
a 20%-os cél elérése felé történő 
előrehaladással kapcsolatos konszolidált 
adatokról éves irányítási és 
teljesítményjelentésében, valamint minden a 
témához kapcsolódó éves tevékenységi 
jelentésében. Adott esetben beleértendő ebbe a 
cselekvési tervek előrehaladásáról szóló 
beszámoló is. Emellett a pénzügyi eszközöknek 

A Bizottság elfogadja, hogy a témához kapcsolódó éves 
tevékenységi jelentésekben beszámol az éghajlat-
politikai fellépések releváns aspektusairól és adott 
esetben az azok terén elért haladásról. 
A Bizottság nem fogadja el azt az ajánlást, hogy a 20%-
os cél elérése érdekében tett költségvetési műveletek 
nyomon követése kapcsán beszámoljon a pénzügyi 
eszközökről. 

Az éghajlat-politikai kiadásokról a Bizottság évente számol 
be az éves irányítási és teljesítményjelentésben, az általános 
költségvetési tervezetben, és a programok 
teljesítményértékelésében. Egyes éves tevékenységi 
jelentések kevés információt tartalmaznak a 
programspecifikus éghajlat-politikai célértékek elérése felé 
tett előrehaladásról. 
A 31/2016. sz. különjelentésben említett Horizont 2020 
cselekvési terven kívül nem készülnek új cselekvési tervek. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_HU.pdf
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az éghajlati célokhoz való hozzájárulásával 
kapcsolatos adatokról is be kell számolni. 

Az aktuális TPK-ban a pénzügyi eszközök kapcsán nem 
végeznek éghajlat-politikai szempontú nyomon követést, de 
ez a következő TPK-ban megváltozik. 

2. ajánlás b) pontja Tagállamoknak címzett  Nem tartozik a hatókörbe  

A tagállamok számoljanak be az olyan 
megosztott irányítási területekről, ahol 
lehetőség van éghajlat-politikai fellépésre. 

A Bizottság megjegyzi, hogy ez az ajánlás a 
tagállamokat érinti. 

A Számvevőszék hasznosulásvizsgálatának hatóköre a 
Bizottság felé megfogalmazott ajánlásokra terjed ki. 

2. ajánlás c) pontja Nem elfogadott  Nem valósult meg  

A Bizottság és a tagállamok biztosítsák, hogy az 
adatgyűjtés során az éghajlatváltozás 
mérséklésével, illetve az ahhoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos intézkedések 
megkülönböztetve jelenjenek meg. 

Nem látható egyértelműen, hogy az adminisztratív 
terhek ilyetén növekedése milyen következményekkel 
járna a Bizottságra és a tagállamokra nézve. 

A Bizottság nem tett lépéseket a végrehajtás érdekében. 

3. ajánlás. Az éghajlatváltozásból fakadó 
szükségletek felmérése Részben elfogadott  Néhány tekintetben megvalósult  

A Bizottság az egyes költségvetési sorokból vagy 
pénzügyi eszközökből az éghajlatpolitikához való 
potenciális hozzájárulás tervezésekor biztosítsa, 
hogy ezek a tervek az éghajlatváltozásból fakadó 
szükségletek reális és megbízható felmérésén 
alapuljanak, valamint azon, hogy melyik terület 
potenciálisan milyen mértékben tud 
hozzájárulni az átfogó célhoz. 

A Bizottság beleegyezik abba, hogy az új átfogó 
politikai cél meghatározásakor figyelembe veszi az 
éghajlatváltozással kapcsolatos szükségleteket és a 
különböző területek hozzájárulási lehetőségeit. 
A Bizottság nem fogadja el, hogy konkrét hozzájárulási 
célértéket dolgozzon ki minden egyes területre vagy 
programra. 

A Bizottság a finanszírozási igényekre vonatkozó külső 
felmérés elvégzését rendelte meg, amelynek célja, hogy 
áttekintést nyújtson az éghajlati szempontok 
érvényesítésére és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
kiadások nyomon követésére vonatkozó hatályos 
rendelkezésekről. A felmérés az éghajlatváltozással 
kapcsolatos szükségletek helyett sokkal inkább az éghajlati 
szempontok érvényesítésére vonatkozó cél eléréséhez 
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szükséges finanszírozási igényekre összpontosít. Nem 
állapítható meg egyértelműen, hogy az egyes programok 
keretében végrehajtott, éghajlathoz kapcsolódó kiadások 
várt aránya reális feltételezéseken alapult-e. 
A jövőbeli TPK-ról szóló tárgyalások még folynak. 

4. ajánlás. A túlbecslések javítása Részben elfogadott  Néhány tekintetben megvalósult  

A Bizottság és a tagállamok alkalmazzák az 
óvatosság elvét, és a megállapított uniós 
éghajlat-együtthatók felülvizsgálata révén az 
EMVA keretében korrigálják a túlbecsléseket. 

A nyomon követés módszertanát változatlanul kell 
hagyni a jelenlegi TPK alatt, mert így biztosítható a 
kiszámíthatóság, a következetesség és az átláthatóság. 
A Bizottság azonban mérlegelni fogja, hogyan 
végezheti el az EMVA 2020 utáni programozási 
időszakra vonatkozó nyomonkövetési módszertanának 
finomhangolását. 

A 2020 utáni KAP-ra vonatkozó javaslatban a hátrányos 
természeti adottságok és egyéb területspecifikus hátrányok 
kompenzálásához nyújtott kifizetésekre vonatkozó 
együttható 100%-ról 40%-ra csökkent. 
A környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásokhoz javasolt 100%-os együttható 
nem áll összhangban az óvatosság elvével. 
A jövőbeli KAP-ra vonatkozó javaslatot jelenleg is vizsgálja a 
Tanács. 

5. ajánlás. Cselekvési tervek kidolgozása Részben elfogadott  Nem valósult meg  

Ahol az éves konszolidáció olyan kockázatot tár 
fel, hogy az adott területtől várt hozzájárulás 
nem valósul meg, a Bizottság dolgozzon ki a 
területre vonatkozó cselekvési tervet. 

A Bizottság megvizsgálja, hogy milyen lehetőségei 
vannak arra, hogy fokozottabban érvényesítse az 
éghajlat-politikai szempontokat az egyes programok és 
szakpolitikák félidős értékelése során. Ezen 
értékelések eredményétől függően a Bizottság 
korrekciós intézkedések meghozatalát veheti 
fontolóra. Az egyéni cselekvési tervek bevezetése nem 
lenne megfelelő, mivel az egyes programok irányítási 

A Bizottság kiemelt figyelmet és jelentős költségvetést 
fordított az éghajlat-politikára a Horizont 2020 program 
2018–2020-as munkaprogramjában. Ez már a 31/2016. sz. 
különjelentés közzététele előtt megkezdődött. A Bizottság 
nem dolgozott ki más cselekvési tervet. Ehelyett úgy 
döntött, hogy évente ellenőrzi a költségvetési eljárást, így 
biztosítandó, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos 
kiadások jó úton haladjanak a célérték elérése felé. 



 39 

 

Ajánlások A Bizottság válasza Az Európai Számvevőszék 
hasznosulásvizsgálata 

módjuk függvényében már biztosítják a prioritások 
meghatározásához szükséges folyamatokat. 

6. ajánlás. A tényleges éghajlat-politikai kiadásokat és a kapcsolódó eredményeket figyelemmel kísérő mutatók kidolgozása 

6. ajánlás a) pontja Nem elfogadott  Nem valósult meg  

A Bizottság a megosztott irányítású területeken 
a tagállamokkal együttműködve dolgozzon ki 
harmonizált és arányos rendszert az éghajlat-
politika tényleges végrehajtásának figyelemmel 
kíséréséhez. 

Ez az ajánlás a tagállamokra nehezedő adminisztratív 
teher növekedésével járna, amire vonatkozóan az 
aktuális szabályozásban nincsenek rendelkezések, és 
az nem szerepel a partnerségi megállapodásokban és 
az operatív programokban sem. 

A Bizottság nem tett lépéseket a végrehajtás érdekében. 

6. ajánlás b) pontja Elfogadva  Néhány tekintetben megvalósult  

A Bizottság az „eredményorientált költségvetés” 
című kezdeményezésével összhangban minden 
olyan területen, amely hozzájárul a cél 
eléréséhez, dolgozzon ki éghajlattal kapcsolatos 
eredménymutatókat. 

A Bizottság valamennyi költségvetési területen meg 
fogja erősíteni és javítani fogja az éghajlattal 
kapcsolatos eredménymutatók 
összehasonlíthatóságát, és megvizsgálja annak 
lehetőségeit, hogy a következő TPK kapcsán éghajlattal 
kapcsolatos eredménymutatókat vezessen be az uniós 
költségvetés éghajlat-politikai hozzájárulásának 
értékelésére. 

A Bizottság vezetett be éghajlattal kapcsolatos 
eredménymutatókat a 2020 utáni közös agrárpolitikára, 
illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alapra és a Kohéziós 
Alapra vonatkozó javaslatokban, de nem minden területen. 
A 2020 utáni KAP-ra és az ERFA-ra/KA-ra vonatkozó 
javaslatokat jelenleg vizsgálják, ezért azokat még nem 
fogadták el. 
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6. ajánlás c) pontja Elfogadva  Megvalósult  

A Bizottság segítse elő az éghajlati vonatkozású 
eredménymutatókkal kapcsolatos követendő 
gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét. 

A Bizottság továbbra is aktívan elősegíti a bevált 
gyakorlatok cseréjét az éghajlattal kapcsolatos 
eredménymutatók konkrét területén is. 

A Bizottság – szakértői találkozók, tanulmányok, 
szemináriumok és platformok szervezése révén – lépéseket 
tett az éghajlattal kapcsolatos eredménymutatókra 
vonatkozó bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréje 
érdekében. 

7. ajánlás. Az összes lehetőség feltárása és az éghajlat-politika felé történő valós elmozdulás biztosítása 

7. ajánlás a) pontja Részben elfogadott  Nem valósult meg  

A Bizottság térképezze fel azokat a területeket, 
amelyeken még nem használják ki teljes 
mértékben az éghajlat-politikai lehetőségeket 
(pl. az Európai Szociális Alap), és dolgozzon ki 
cselekvési terveket arra vonatkozóan, hogyan 
növelhető e területeken az éghajlat-politikai 
hozzájárulás; 

Az 5. ajánláshoz hasonlóan a Bizottság azonosítja a 
kihasználatlan lehetőségeket rejtő területeket és 
megvizsgálja, az egyes félidős felülvizsgálatok 
keretében milyen lehetőségei vannak és milyen 
intézkedéseket tehet annak érdekében, hogy 
fokozottabban érvényesítse az éghajlat-politikai 
szempontokat e területek kiadási programjaiban. Nem 
fog azonban az éghajlat-politikai kiadásokra vonatkozó 
egyedi cselekvési terveket kidolgozni az egyes 
programokhoz. 

A Bizottság – ahogy azt a 31/2016. sz. különjelentés is 
észrevételezi – a Horizont 2020 2018–2020-as 
munkaprogramja kivételével nem dolgozott ki éghajlat-
politikai cselekvési terveket más konkrét területekre 
vonatkozóan, amit a 31/2016. sz. különjelentés is 
észrevételezett. 
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7. ajánlás b) pontja Nem elfogadott  Néhány tekintetben megvalósult  

A Bizottság és a tagállamok növeljék az 
éghajlat-politikai szempontok általános 
érvényesítését a mezőgazdaság, a 
vidékfejlesztés és a halászat terén. 

Az esb-alapok megosztott irányítású programjai 
többéves pénzügyi programozásának módosítása 
ebben a szakaszban nem észszerű és nem is 
megvalósítható. Ugyanakkor a Bizottság meg fogja 
vizsgálni, hogy milyen intézkedéseket tehet annak 
érdekében, hogy fokozottabban érvényesítse az 
éghajlat-politikai szempontokat az egyes programok 
félidős felülvizsgálata során. 

A Bizottság a 2020 utáni KAP-ban azt javasolja, hogy 
növeljék az éghajlati szempontok érvényesítésére vonatkozó 
célértéket. A Bizottság ugyan erős elkötelezettséget mutat 
az éghajlatváltozás kezelése mellett, azonban ebben a 
szakaszban még nem világos, hogy ez elő fogja-e segíteni az 
éghajlat-politikai kiadások növelését. 
A 2020 utáni KAP-ra vonatkozó javaslatokról jelenleg folynak 
a tárgyalások, azok elfogadására később kerül sor. 
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Szakkifejezések és rövidítések 
A fenntartható fejlődési célok: Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlesztési menetrendjében meghatározott 17 cél, amelyek az emberiség 
és a bolygó számára kritikus jelentőségű területeken minden országot fellépésre 
ösztönöznek. 

Éghajlati szempontok érvényesítése: Éghajlattal kapcsolatos megfontolások beépítése 
az egyes szakpolitikákba, eszközökbe, programokba és alapokba. 

Éghajlat-politika: Az éghajlatváltozásnak és hatásainak kezelésére irányuló fellépés; az 
ENSZ 17 fenntartható fejlesztési céljának egyike. 

Éghajlat-politikai kiadások nyomon követése: Annak mérése, hogy a különböző 
forrásokból milyen pénzügyi hozzájárulást biztosítanak az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célkitűzésekhez. 

Európai horizont: Az Unió 2021–2027-es kutatási és innovációs programja. 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA): Uniós alap a vidékfejlesztési 
programokhoz nyújtott uniós hozzájárulás finanszírozására. 

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): Az Unió gazdasági és társadalmi kohézióját 
– a régiók közötti egyenlőtlenségeket csökkentő beruházások finanszírozásával – 
erősítő uniós alap. 

Európai Szociális Alap (ESZA): Oktatási és foglalkoztatási lehetőségek teremtését, 
valamint a szegénység kockázatának kitettek helyzetének javítását célzó uniós alap. 

Feltételesség: A 2020 utáni KAP-ban a kölcsönös megfeleltetés és a zöldítés helyére 
lépő rendszer olyan gazdálkodási módszerek támogatására, amelyek kedvező hatást 
fejtenek ki az éghajlatra és a környezetre és előmozdítják az állatjólétet és az 
élelmiszerbiztonságot. 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD). 

Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ): A mezőgazdasági termelőknek 
ilyen állapotban kell tartaniuk az összes – különösen a pillanatnyilag termelésre nem 
használt – mezőgazdasági földterületet, hogy a KAP keretében bizonyos kifizetésekben 
részesüljenek. Az előírások többek között a víz- és talajgazdálkodásra vonatkoznak. 

Horizont 2020: Az Unió 2014–2020-as kutatási és innovációs programja. 
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Kohéziós Alap (KA): Az Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentésére irányuló uniós alap, amely olyan tagállamokban végrehajtott 
beruházásokat támogat, ahol az egy lakosra jutó bruttó nemzeti jövedelem nem éri el 
az uniós átlag 90%-át. 

Kölcsönös megfeleltetés: E mechanizmus keretében a mezőgazdasági termelőknek 
folyósított kifizetések attól függnek, hogy a termelők eleget tesznek-e a környezetre, az 
élelmiszer-biztonságra, az állategészségügyre, az állatjólétre és a területgazdálkodásra 
vonatkozó követelményeknek. 

Közös agrárpolitika (KAP): Uniós szakpolitika, amely támogatások és egy sor más 
intézkedés révén igyekszik garantálni az élelmiszerbiztonságot, méltányos 
életszínvonalat biztosítani az Unió mezőgazdasági termelőinek, valamint elősegíteni a 
vidékfejlesztést és a környezet védelmét. 

Közvetlen kifizetés: Közvetlenül a mezőgazdasági termelőknek folyósított 
agrártámogatás, például a területalapú támogatás. 

Többéves pénzügyi keret (TPK): Az Unió általában hét évre szóló kiadási terve, amely 
hat fő fejezetben (szakpolitikai célkitűzések alapján) meghatározza a prioritásokat és a 
felső határokat. Ez biztosítja azt a struktúrát, amelyen belül meghatározzák az éves 
uniós költségvetéseket, az egyes kiadási kategóriák kiadásainak korlátozásával. 
A jelenlegi TPK a 2014–2020-as időszakot öleli fel. 

Üvegházhatású gáz: A Föld légkörében található gázok – többek között szén-dioxid és 
metán –, amelyek sugárzást nyelnek el és bocsátanak ki, csapdába ejtik a hőt, és az ún. 
„üvegházhatás” révén felmelegítik a Föld felszínét. 

Zöldítés: Az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok 
bevezetése, illetve a kapcsolódó uniós támogatási rendszer. 
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A számvevőszéki munkacsoport 
Az Európai Számvevőszék áttekintése. Az uniós költségvetés éghajlat-politikai 
kiadásainak nyomon követése 

Ezt az áttekintést a Samo Jereb számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara fogadta el. 
A dokumentum Joëlle Elvinger számvevőszéki tag irányításával készült Preiss Ildikó 
kabinetfőnök, Charlotta Törneling kabinetattasé, Colm Friel ügyvezető, 
Ramona Bortnowschi feladatfelelős, Jan Huth feladatfelelős-helyettes, 
Bertrand Tanguy számvevő és Marika Meisenzahl grafikus tervező támogatásával. 
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EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Telefon: +352 4398-1

Megkeresés: eca.europa.eu/hu/Pages/ContactForm.aspx
Weboldal: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
2014–2020-as időszak uniós költségvetésének 
legalább 20%-át éghajlat-politikai intézkedésekre 
fordítja azáltal, hogy valamennyi uniós 
szakpolitikában eszközöl éghajlat-politikához 
kapcsolódó kiadásokat. Ez a célérték a  
2021–2027-es időszak vonatkozásában 25%-ra 
nőtt. A Bizottság az éghajlat-politikai kiadások 
nyomon követésével tudja felmérni, hogy teljesíti-e 
ezt a célértéket. Elemzésünkben, a témában 
korábban végzett munkánkat is felhasználva, 
áttekintjük az uniós költségvetés éghajlat-politikai 
kiadásai nyomon követésének módszertanát, 
számba vesszük, hogy mennyire sikerült elérni a 
célértéket és kitekintünk a 2020 utáni időszakra. Az 
áttekintésben megkérdőjelezzük a Bizottság egyes 
feltevéseit, és figyelmeztetünk az éghajlat-politikai 
kiadások túlbecslésének kockázatára. Felvázoljuk, 
hogyan javultak az aktuális jogszabály-javaslatok, 
de rámutatunk a fennmaradó módszertani 
hiányosságokra és kihívásokra is.
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