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Klímavészhelyzet van. Az Európai Unió támogatási rendszere hatalmas és eddig
kihasználatlan lehetőséget rejt, amivel éghajlatvédelmi lépésekre ösztönözheti a
tagállamokat. A 2021 és 2027 közötti időszak költségvetési kereteiről és a kohéziós
politikáról szóló háromoldalú tárgyalások október végén kezdődnek újra.
Az Európai Parlament jelenlegi álláspontja közel áll ahhoz az állásponthoz, hogy az
uniós támogatásokat összhangba kell hozni a Párizsi Egyezmény céljaival. Jelenleg
az Európai Unió Tanácsára vár, hogy felismerje annak a jelentőségét, hogy 241
milliárd eurót lehet klímasemlegesség felé történő igazságos átmenetre fordítani.
Fentiek alapján arra kérjük Önt, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapról
(ERFA), a Kohéziós Alapról és a Támogatások Közös Rendelkezéseiről szóló
rendeletről (CPR) folytatott háromoldalú tárgyalások során álljon ki a következőkért:
1. Támogassa a fosszilis tüzelőanyagokra épülő beruházások uniós
támogatásának teljes tilalmát
A fosszilis tüzelőanyagok támogatásával bebetonozzuk a szennyező
technológiákat ahelyett, hogy a hosszútávú, fenntartható beruházásokat
támogatnánk, amelyek hozzájárulnak Európa gazdasági fejlődéséhez és
biztonságához. Az Európai Bizottság Javaslatai kizárják a fosszilis tüzelőanyagok
támogatását a Kohéziós Politika következő időszakában.
a) Kérjük, hogy támogassa ezt a teljes tiltást és az Európai Parlament álláspontját
az ERFA és a Kohéziós Alap 6. Cikkelyéről, kivételek és mentességek nélkül.
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2. Álljon ki a Partnerségi Alapelv érvényesítéséért a Kohéziós Alapokból
származó támogatások tervezése, megvalósítása és ellenőrzése során.
A Bizottság 2018. novemberi “Tiszta bolygót mindenkinek” című közleményében
kijelenti, hogy minden régió egyedi kihívásokkal és lehetőségekkel néz szembe a
klímaválság elleni küzdelem során. A tervezési munkálatok, a programok és
projektek megvalósítása, valamint az EU támogatások ellenőrzésének során
emiatt helyi és országos szinten be kell vonni minden jelentős érintett partnert.
a) Kérjük, támogassa, hogy a CPR kifejezetten hivatkozzon az együttműködő
partnerekre, köztük a civilszervezetekre, helyi és regionális hatóságokra,
valamint tartalmazzon egy jogilag kötelező érvényű hivatkozást a Bizottság
240/2014/eu felhatalmazáson alapuló rendeletére az európai strukturális és
beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai
magatartási kódexről.
b) Kérjük további támogatását a tagállamok azon kötelezettségére vonatkozóan,
hogy a Partnerségi Megállapodások és az operatív programok kidolgozása
terén elért nemzeti eredményeiket az Európai Bizottság és a Parlament felé
átlátható módon jelentsék, beleértve az érintettekkel folytatott konzultáció
részleteit.
3. Támogassa, hogy minden tervezési folyamat során érvényesüljenek az
éghajlatvédelmi követelmények (climate proofing, climate mainstreaming)
A Bizottság javaslata kiemeli a Kohéziós Politika szerepét az éghajlatváltozás
társadalmilag méltányos kezelése terén. A Kohéziós Alap támogatásainak 37%-át
és az ERFA 30%-át javasolja kifejezetten éghajlatvédelemre fordítani.
a) Kérjük, hogy támogassa a Parlament javaslatát, és növelje az éghajlatvédelmi
ráfordítások (climate mainstreaming) részesedését a Kohéziós Alapban 40%-ra,
mivel a jogosult régióknak többségében a fenntarthatóság felé való
átalakulásuk támogatására van szükség.
b) Az éghajlatvédelem érvényesülését egy olyan módszertan segítse, amely
biztosítja mind a tervezés mind a megvalósítás során, hogy az uniós források
felhasználása nem ellentétes éghajlatvédelmi célokkal. Felkérjük, hogy
támogassa a Parlament álláspontját az ERFA rendelet 2-es cikkelyével
kapcsolatban biztosítva, hogy minden terv és megvalósítás „az
energiahatékonyság az első alapelv” érvényesítésével történjen, és ezek
beépüljenek a dekarbonizációs folyamatokba.
Felkérjük továbbá, hogy támogassa az Európai Parlament javaslatát egy horizontális
elvekről szóló új cikkelynek (6a.) a beillesztésére a Közös Rendelkezésekről szóló
rendeletbe (CPR). Ez előírja a fosszilis tüzelőanyagokra épülő beruházások
kizárásának szükségességét a kohéziós támogatásokból. Megerősíti, hogy az alap
célkitűzéseit a fenntartható fejlődéssel összhangban valósítja meg, továbbá
biztosítja, hogy a programok előkészítése és végrehajtása során a társadalmilag
igazságos átmenet, a biológiai sokféleség védelme és az energiahatékonysági célok
is megjelennek.
Az EU kritikus pillanatban van. A következő hét év döntő jelentőségű, ha a
tagállamok a Párizsi Megállapodás szerinti, nemzetközileg egységes irányban
akarnak elindulni, és elő kívánják mozdítani az átmenetet, mely társadalmilag
igazságos, fenntartható és előnyös az állampolgárok számára.
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Az alulírott szervezetek sürgetik a fenti javaslatok elfogadását, és egy olyan
kohéziós tárgyalás folytatását, mely alkalmas az elérendő éghajlatvédelmi
célok elérésére, valamint a régiók fejlettségének kiegyenlítődésére.
Kérjük, a fentiekkel kapcsolatos álláspontját szíveskedjék eljuttatni részünkre.
A GreenDependent Intézet,
a Levegő Munkacsoport,
a Magyar Természetvédők Szövetsége
és a WWF Magyarország nevében
üdvözlettel:

Lukács András
a Levegő Munkacsoport elnöke
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