
Ajánlások az éghajlatbiztonságot szem előtt tartó  
EU-költségvetéshez 

 
 
Mára nyilvánvalóvá vált, hogy az egyre jobban érzékelhető éghajlatváltozás az EU 
létrejöttének eredeti céljait, a féltett biztonságot és jólétet kockáztatja. Az 
éghajlatváltozással együtt járó gazdasági, társadalmi, biztonsági és környezeti károk a 
Föld lakosságának alapvető életfeltételeit fenyegetik. Még a gazdag országok sem 
lesznek kivételek, habár e téren is a szegényebb régiók a legsebezhetőbbek Európán 
belül és kívül egyaránt. Mit kellene tennie az Európai Uniónak? A válasz röviden benne 
foglaltatik a brit Zöld Szövetség (Green Alliance) 2007. októberi tanulmányának* 
címében: be kellene fektetnie a jövőbe, és az éghajlatbiztonságra törekvő költségvetést 
kellene létrehoznia. 
 

Az ENSZ Kormányközi Éghajlatváltozási Bizottságának (IPPC) legutóbbi jelentése 
szerint bolygónkon több mint négy fokkal növekedhet a hőmérséklet ebben a században, ami 
kedvezőtlen hatást gyakorol az ökoszisztémára, a tengerszint és az időjárás alakulására. Ezen 
változások következményét globális, regionális és nemzeti szinten széles körben 
ismertetették, de megértése csekély mértékű. A brit kormány megbízásából készült Stern-
jelentés az éghajlatváltozás gazdasági hatásaira hívta fel a figyelmet. Becslése szerint az 
éghajlatváltozás globális gazdasági költsége nagyobb lehet, mint az 1930-as nagy gazdasági 
válságé vagy a világháborúké. Európában is már egyre több bizonyítéka van annak, hogy mi 
forog kockán. A gyakoribbá váló szélsőséges időjárási károk évente átlagosan 11 milliárd 
dollárba kerülnek az EU-nak. A 2003-as kánikula például önmagában 15 milliárd dolláros 
mezőgazdasági veszteséget okozott. 2007 nyara is megmutatta, mi várhat ránk a jövőben: 
amíg Görögországban és a mediterrán országokban erdőtüzek pusztítottak, addig az Egyesült 
Királyságban 60 éve nem volt az ideihez fogható árvíz. 

 
 
Európa válasza az éghajlatváltozás kihívásaira 
 

Az 1957-ben hat nyugat-európai ország által alapított Európai Gazdasági Közösség mára 
már 27 tagállamot tömörítő szervezetté nőtte ki magát. A háború utáni szerveződés hajtóereje 
a béke, a biztonság és a jólét megteremtése volt. Ötven év elteltével az Európai Unió 
kiterjesztette hatáskörét a közösségi politika összes területére. Minden törékenysége ellenére 
az egységes európai piac a világ legnagyobb és legjobban szabályozott kereskedelmi piaca. 
Az Európa Unió a nemzetközi diplomácia és kormányzás jelentős szereplője.  

Az EU ez idáig fontos szerepet játszott az éghajlatváltozásra adott együttes nemzetközi 
„válaszban” is. Példának okáért az európai vezetés eredménye a Kiotói Egyezmény 
ratifikálása, és az EU vezette be először az emisszió-kereskedelmet, ami a világ egyik 
legfontosabb eszköze a széndioxid-kibocsátás csökkentésére. Majd egy kicsit visszaesett ez 
irányú tevékenysége, az utóbbi két évben azonban újra az érdeklődés központjába került a 
klímaváltozás. Az Európai Tanács a 2007. márciusi ülésén nagyra törő célokat tűzött ki egy 
fenntartható európai éghajlati és energiapolitika kialakítására. Jóváhagyták ugyanis, hogy 
2020-ig az 1990. évi szinthez képest 30 százalékkal csökkentik az üvegházgázok kibocsátását, 
amennyiben más fejlett országok is ezt teszik, illetve egyoldalúan 20 százalékkal, ha mások 
nem működnek közre. A Tanács továbbá elfogadott egy energiatervet, amely magába foglal 
egy 20 százalékos energiafogyasztás-csökkentési célt az EU-ban 2020-ra. Ez a vállaláscsomag 
azonban a vezetők egy kis csoportjától ered, az igazság az, hogy az éghajlatváltozás elleni 
cselekvés iránti elkötelezettség nagymértékben váltakozik az unión belül.  
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Az EU jövőbeni hozzáállását és lépéseit az fogja meghatározni, hogy az európai vezetők 
képesek lesznek-e felismerni és eredményesen kezelni az éghajlatváltozás, valamint az 
európai országokban is elsődleges fontosságot élvező gazdasági növekedés kapcsolatát. Az 
európai gazdaság USA-hoz képesti lassabb növekedési üteme, valamint egyes európai 
országokban a magas munkanélküliség iránti aggodalom szülte a Lisszaboni Stratégiát, 
amelynek célja, hogy Európát a világ legdinamikusabb és a leginkább versenyképes egységes 
gazdaságává tegye. Az utóbbi két évben a Lisszaboni Stratégia kezdte figyelembe venni a két 
téma összekapcsolódását, és a 2005-ös stratégia már érvel azzal, hogy a világvezetés 
megszerzése a környezetvédelem terén versenyelőny forrása lehet a stabil éghajlat eléréséig 
tartó átmenetben, ezáltal gazdasági hasznokkal jár. A 2006. évi stratégia pedig a fenntartható 
energiát és éghajlatot a negyedik prioritási területként jelölte meg. A Lisszaboni Stratégia 
gazdaságerősítő, innovációs és technológiai céljai fontos elemei annak a termelőképességnek, 
amely segíti Európát az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.  

Az éghajlatváltozás veszélye óriási felelősséget ró Európa politikai vezetőinek új 
nemzedékére. Ennek megoldása az európai együttműködés előnyeinek alapvető próbatétele. 
Európa a világ leginkább összefüggő regionális csoportjaként megfelelő arra, hogy 
kialakítson egy sikeres választ, amely példát mutat a világnak. Az éghajlatváltozásnak, mint 
szervező alapelvnek kell szerepelnie az EU jövőbeni cselekedeteiben, és a Kínával, Indiával 
valamint az éghajlatváltozás által leginkább sújtott országokkal való megbeszélésekben. 
 
 
Az EU jelenlegi költségvetésének hatása az éghajlatváltozásra 
 

Az EU költségvetése 2007-ben 126.5 milliárd euró, ami kevesebb, mint 2,5 százaléka az 
összes európai állami kiadásnak, és 1,2 százaléka az EU GDP-nek. Mind a 2007-es, mind a 
2013-as évi költségvetés kiadási tervét 75 százalékban két terület uralja. Egyik a közvetlen és 
közvetett agrártámogatások és vidékfejlesztési támogatások a Közös Agrárpolitika (KAP) 
keretében, ami az EU költségvetésének körülbelül 43 százalékát teszi ki 2007-2013 között. A 
másik nagy terület a strukturális és kohéziós alapok, aminek 60 százaléka a gazdagabb 
nyugat-európai országokba áramlik. Az EU fejlesztési kiadásait sok kritika érte néhány 
tagállam részéről, hogy nem a céloknak megfelelőek, valamint az átláthatóság és a 
beszámolás hiánya miatt, továbbá csalás, illetve rossz menedzselés is előfordult. 

Az éghajlatváltozás szempontjából a költségvetés három eleme kiemelendő. Egyrészt a 
KAP, ami kimutathatóan jelentős szerepet játszott a környezetet károsító, intenzív 
gazdálkodás ösztönzésében, ezáltal kedvezőtlen hatással volt a vízminőségre, a 
biodiverzitásra és az üvegházgázok kibocsátására. Az Európai Bizottság adatai szerint ez a 
fajta gazdálkodás felelős az EU üvegházgáz-kibocsátásának 9 százalékáért. Másrészt az 
említett alapok felhasználásának környezetvédelmi követelményei rendkívül gyengék. Ez 
párosul a téma iránti elkötelezettség hiányával a tagállamokban. A közép- és kelet-európai 
tagországok által elfogadott energetikai és infrastruktúrális tervek 2007-2013-ra meglehetősen 
szénigényesek. Az energiahatékonyság és a megújuló energia a strukturális alapból történő 
tervezett beruházások mindössze 2 százalékát teszik ki, ráadásul a közlekedéspolitika 
nyomasztóan az autópályák és egyéb utak építésére összpontosít. Az elkövetkezendő hat 
évben az EU-alapok segítségével sok tagállam megreked a magas széndioxid-kibocsátású 
energetika és közlekedési infrastruktúra szintjén. A német kormány rávilágított erre a 
problémára, és változtatást indítványozott a költségvetés felülvizsgálata során. A harmadik 
terület az EU K+F kiadása, ami a tanulmány szerint nő, és egyre inkább a környezet 
védelmére irányul.  

Összességében elmondható tehát, hogy a jelenlegi EU költségvetés inkább növeli, mint 
mérsékli az üvegházgáz-kibocsátást. 
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Javaslatok a XXI. század költségvetéséhez 
 

Az EU költségvetése lényeges meghatározója a sikeres európai válasznak az 
éghajlatváltozásra. 

A hosszú Stern-jelentés ismétlődő üzenete, hogy drasztikusan növelni kell a közösségi és 
a magán beruházásokat az alacsony üvegházgáz-kibocsátású megoldásokba, ha el akarjuk 
kerülni az éghajlatváltozás okozta későbbi felemésztő költségeket. Az indokolt „befektetés” 
becsült értéke az unió GDP-jének 1 százalékára tehető. Ehhez az EU költségvetés 
felülvizsgálata szükséges. Amint az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso is 
kijelentette, itt az ideje vitát indítani az EU kiadásainak prioritásairól. A brit Zöld Szövetség 
megfogadta Barroso szavait, és javaslatokat tesz az EU jövőbeni költségvetésére. 

Az ajánlások elkészítésénél a szerzők figyelembe vették a brit kormány által 2007 
májusában javasolt három alapelvet az uniós költségvetés éghajlatváltozás szempontú 
felülvizsgálatához, amelyek a következők:  

• a kiadásokat oda kell irányítani, ahol a legnagyobb hatás érhető el Európában és azon 
kívül,  

• kezelni kell az éghajlatváltozás kockázatainak globális és regionális egyenlőtlenségeit,  
• az állami beruházások új feltételrendszere szolgáltasson mintát a globális intézkedések 

számára.  
A szerzők úgy vélik, hogy az EU költségvetésnek évente körülbelül 32-38 milliárd eurót 
kellene befektetnie a következő öt, elsőbbséget élvező területbe: 

1. Külön alapot kellene létrehozni az alacsony üvegházgáz-kibocsátású energia és 
közlekedési infrastruktúra kialakításának elősegítésére Európában évi 13-16 milliárd 
euró költségvetéssel. Az EU strukturális és kohéziós alapjaiból történő minden 
kifizetést meg kell vizsgálni, hogy összhangban van-e a nemzeti emissziós célokkal. 
Amennyiben ez nem teljesül, a Bizottság hatalmában állna elutasítani az előterjesztést. 
Ez merőben megváltoztatná az EU infrastrukturális beruházásait. A közlekedésben az 
új utak építése és a légi közlekedés támogatása helyett elősegíthetné például a 
megfelelő vasúti hálózat kialakítását Európában, új buszok fejlesztését, a meglévő 
infrastruktúra emissziócsökkentését célzó innovációt (például útdíj és más 
keresletcsökkentő szabályozási rendszer, autómegosztási hálózatok), illetve az utazási 
igényt csökkentő megoldásokat (például az európai tudásalapú gazdaság 
továbbfejlesztése). Energia vonatkozásában az Európai Tanács célkitűzésének 
megfelelően – amely szerint az EU összes energiafogyasztásának 20 százalékát 
megújuló forrásból kell biztosítani 2020-ig – a megújuló energia támogatására kellene 
helyezni a hangsúlyt.  2007-ben az említett arány 6,4 százalék volt.  

2. A szén-dioxid felfogására és tárolására évente 3-5 milliárd eurót indokolt félrerakni 
az EU által tervezett 10-12 próbaüzem 2015-ig történő kifejlesztésére, vagyis a szén-
dioxidot felfogó és tároló technológiák megvalósíthatóságának és költségeinek 
tanulmányozására. Azután minden új, fosszilis tüzelőanyagot használó üzemnek az 
EU-ban használnia kell ilyen technológiát közpénzek felhasználása nélkül. Ez a téma 
két okból is fontos európai szinten. Egyrészt középtávon szükséges valamennyi 
fosszilis energiahordozó (az energiahatékonyság és a megújuló energia ellenére) az 
EU energiaigényének kielégítésére, másrészt a szén világviszonylatban is egy fontos 
energiaforrás. Kína, India és más országok is óriási széntartalékokkal rendelkeznek, 
amelyeket ki fognak bányászni. Ki kell fejleszteni tehát a széndioxid-emissziót felfogó 
technológiákat, és terjeszteni kell világszerte.  

3. Kutatás-fejlesztésre évente 7,5-8,5 milliárd eurót kell szentelni, hogy innovatív 
technológiák jelenjenek meg a piacon összhangban a Stern-jelentés felhívásával, 
amely a K+F kiadásokat globális szinten megkétszerezné. Ez a kiadás üzleti 
lehetőséget jelent Európának, ahogyan ezt a Lisszaboni Stratégia 2005-ös 
módosításában is felismerték. A közlekedési ágazatban például Európa globális 
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versenyelőnyt szerezhetne, ha a hatékonyabb, hibrid és alternatív hajtóművek 
kifejlesztése terén megbirkózna a japán vállalatokkal.  

4. A gyorsan fejlődő országokban, mint Kína és India, az alacsony széndioxid-
kibocsátású infrastruktúra kialakításának támogatására egy független alapot kellene 
létrehoznia az EU-nak évi 1 milliárd euró költségvetéssel a magánszektor 
kezelésében. Ez érdekelté tenné az EU-t ezen országok sikerében, és megszilárdítaná 
az együttműködést, ami sok egyéb területen szükséges lesz a jövőben. Európa és a 
szóban forgó országok egymásrautaltsága a témát érintően abban rejlik, hogy egyik 
sem tud stabil éghajlatot elérni a másik együttműködése nélkül. Európának ezért ott a 
késztetés, hogy támogatással és befektetéssel felgyorsítsa ezen országok erőfeszítéseit 
egy alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság és infrastruktúra kialakítására.  

5. Az Európán kívüli legszegényebb országok éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásának (adaptáció) elősegítésére évente 7,5 milliárd eurót kell biztosítani 
EU szinten. Ezzel Európa kiveszi a részét abból a globális költségből, amely képessé 
teszi a legszegényebb országokat tűrőképességük fokozására, és az éghajlatváltozás 
okozta károk csökkentésére. Ez két szempontból is szükséges. Egyrészt az EU 
jelentősen felelős az éghajlatváltozásért, amely leginkább a szegény országokat sújtja, 
másrészt a fejlődő országok szemében ez bizonyítja az EU elkötelezettségét az ügy 
iránt, ami elengedhetetlen a globális tárgyalások sikeréhez.  

 
A javasolt kiadás az EU által jelenleg éghajlatváltozásra költött pénz drasztikus növelését 

jelenti, de – mint már említésre került – ez szerény összeg ahhoz a költséghez képest, amit az 
intézkedések elmulasztása esetén elszenvedünk. A tanulmány szerint az európai vezetők két 
úton finanszírozhatják az éghajlatváltozás elleni intézkedéscsomagot. A szükséges pénz 
többsége fellelhető a jelenlegi költségvetésben az azt uraló alapok, illetve a KAP radikális 
reformja révén. A strukturális és kohéziós alapok a megfelelő forrásai a fentiekben javasolt 
energia, közlekedési és egyéb infrastrukturális költségek finanszírozásának. A KAP 
mélyreható reformja gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi szempontból is szükségszerű, 
és jelentős megtakarítást eredményezne.  

De akár reform nélkül is biztosítható a javasolt összeg, mégpedig az energiaszektor 
engedélyeinek elárverezéséből a szennyezési jogok piacán 2013-t követően. Ez a lépés 
gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból is indokolt, és körülbelül 28 milliárd euró 
bevételt jelentene a Deutsche Bank mostani számításai szerint. Az EU-nak ez esetben 
kötelezettséget kellene vállalnia arra, hogy az árverezés bevételét kizárólag az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre fordítja, amit néhány tagállam előreláthatóan ellenezni fog, 
pedig a tagállamok szintjén is elengedhetetlen a források növelése. Mindez politikai döntés, 
de valamelyik utat választani kell. (Egy EU-szintű szénadóval nem számolnak a szerzők a 
régóta fennálló politikai akadályok miatt.) 

A fenti javaslatok mindegyike további kidolgozást igényel. A szerzők azonban sürgetnek 
minden hozzájárulást a vitához mondván, hogy a korai beruházások járnak a legnagyobb 
eredménnyel. Olyan alternatív megoldási javaslatokat várnak, amelyek arányban állnak a 
probléma mértékével, és ösztönzik az állami és magán befektetéseket, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a világ egy alacsony üvegházgáz-kibocsátású fejlődési pályára lépjen. 
 
2007. december 20. 

Tanyi Anita 
(a Levegő Munkacsoport megbízásából) 

 
* Investing in Our Future: a European Budget for Climate Security. 
By Stephen Hale, with Stuart H Singleton-White.  Green Alliance, 2007. október, http://www.green-
alliance.org.uk/uploadedFiles/Publications/reports/InvestingInOurFuture.pdf  
 


