Új logika a gazdaságban
Nemzetközi konferencia Budapesten
A magyar EU-elnökségre történő felkészülés részeként a Levegő Munkacsoport
és a Magyar Közgazdasági Társaság közösen rendezi meg 2010-ben az Európai
Zöld Költségvetés Projekt éves konferenciáját Budapesten július 8–9. között. A prominens előadók részvételével zajló nagyszabású rendezvényhez támogató partnereket keresünk.
Az Európai Zöld Költségvetés Projekt egy széles körű nemzetközi szakmai együttműködés az
ökoszociális államháztartási reform megvalósítása érdekében. Ez utóbbi az állami költségvetés
és adórendszer olyan átalakítása, amely egyaránt érvényesíti a környezetvédelem, a gazdasági
versenyképesség és az igazságos közteherviselés szempontjait. Az ökoszociális államháztartási
reform nagyon kedvező szociális és gazdasági eredményekkel járna, ha a mindenkori kormány
élne a lehetőséggel. Többek között javulna a környezet és a lakosság egészségi állapota, korszerűsödne a nemzetgazdaság szerkezete, növekedne a foglalkoztatottság, csökkenne az államháztartás hiánya, zsugorodna a fekete és szürke gazdaság. Miért nem kapnak az alkalmon a politikusok, holott tálcán kínáljuk a közgazdaságilag alátámasztott megoldásokat? – többek között
erre keressük a választ az Európai Zöld Költségvetés Projekt idei éves konferenciáján,
amelynek fő témái a következők:
1. A környezetvédelmi szempontból káros támogatások1 kimutatása és felszámolásuk lehetőségei
2. Az ökoszociális államháztartási reform kommunikációjának tapasztalatai, lehetőségei2
A konferencia különleges időszerűsége
• A magyar EU-elnökség egyik legfontosabb feladata a 2014–2020-as időszakra vonatkozó uniós költségvetésről szóló döntés előkészítése.
• Az Európai Bizottság most dolgozza ki a környezetileg káros támogatások kimutatásának és
felszámolásának módszertanát. Erre az Európai Tanács kötelezte a Bizottságot, mivel ezek a
támogatások nem csak a környezetszennyezést ösztönzik jelentős mértékben, hanem a súlyosan torzítják a piacot is, rontva az EU versenyképességét.
• A G20 országok vezetői 2009. szeptemberi találkozójukon elkötelezték magukat a fosszilis
energiáknak nyújtott állami támogatások felszámolása mellett.
• Az adóügyekért felelős uniós biztosjelölt európai parlamenti meghallgatásán kijelentette,
hogy az energiaadózásról szóló irányelv felülvizsgálata a legfőbb prioritásai közé tartozik abból a célból, hogy elősegítse a környezet védelmét és az innovációt az energiahatékonyság
területén.
• Az Európai Bizottság „EURÓPA 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című közleménye a válságból való kilábalás egyik fő eszközeként az „erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb” gazdaság megteremtését jelöli meg.
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A környezetvédelmi szempontból káros támogatás olyan közvetlen vagy közvetett (pl. adókedvezmény) állami
.támogatás, amelynek megszüntetése esetén javul a környezet állapota, illetve az emberek egészsége.
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Az ökoszociális államháztartási reform a szakmai és szélesebb közvélemény előtt is kevéssé ismert téma, és sok a
félreértés ezzel kapcsolatban. Annak érdekében, hogy népszerűsítsük a témát és közérthető formában ismertessük a
bonyolult összefüggéseket, a konferenciára neves külföldi gazdasági újságírókat hívunk meg, illetve a hazai gazdasági
újságíróknak tartunk kerekasztal beszélgetéseket, szakmai programokat.

A résztvevők köre
A konferenciára az Európai Unió tagállamaiból és számos további országból várunk résztvevőket. Az előadók különböző országok neves szakemberei lesznek, köztük várhatóan az Európai
Bizottság, az OECD és a Világbank magas rangú képviselői.
A szervezők
A Levegő Munkacsoport 1988 óta foglalkozik az ökoszociális államháztartási reform témakörével. 1991-ben a világon az elsők között tett le egy olyan tanulmányt, amely konkrét javaslatokat tartalmazott egy ilyen reform megvalósítására.3 Az elmúlt években számos sikeres rendezvényt szervezett a témakörben.4
A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Magyarország egyik legnagyobb hagyományú szakmai-tudományos egyesülete.
Az Európai Zöld Költségvetés Projekt Irányító Bizottságát a téma elismert szakemberei
alkotják. A projekt védnökei, akik egyben tanácsaikkal, rendezvényeken történő részvétellel is
támogatják a projektet: Dr. Martin Bursík, a Cseh Köztársaság volt miniszterelnök-helyettese és környezetvédelmi minisztere, Rae Kwon Chung, az ENSZ Ázsiai és Csendes-óceáni
Gazdasági és Szociális Bizottsága (UNESCAP) Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési
Részlegének igazgatója, Dr. Franz Fischler, az Európai Unió volt mezőgazdasági biztosa, Jannisz Paleokrasszasz, Görögország volt pénzügyminisztere, az EU volt környezetvédelmi biztosa,
Prof. Dr. Ernst-Ulrich Weizsäcker, a Bundestag Környezetvédelmi Bizottságának volt elnöke, a Római Klub tagja.
A szervezésben közreműködik az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) és a Német Zöld
Költségvetés Szövetség (FÖS).
Internetes közvetítés
A konferenciának a Festetics Palota ad otthont, amelynek patinás díszterme rendelkezik internetes közvetítésre alkalmas berendezéssel. Így a rendezvény a világ minden részéről valós időben
követhető, és interaktív módon a Föld bármely pontjáról hozzá lehet szólni.

Támogatói felhívás
Amennyiben szeretné támogatni a mintegy 7 millió forint költségvetésű rendezvényt, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. Támogató
partnereinknek számos megjelenési lehetőséget (a konferencián céges
anyagok terjesztését, molinók kihelyezését, megjelenést a honlapon és
az internetes közvetítésen), a konferencián kiemelt hozzászólási lehetőséget, szakmai anyagokat és prominens vendégeinkkel személyes találkozókat biztosítunk.
Várjuk válaszát!
Lukács András
elnök
Levegő Munkacsoport

Halm Tamás
főtitkár
Magyar Közgazdasági Társaság

További naprakész tájékoztatás a konferenciáról angol nyelven: www.green-budget.eu
Kapcsolati cím:
Varga Rita, Levegő Munkacsoport, konf@levego.hu, telefon: 411-0509
Nagy Gábor Miklós, Magyar Közgazdasági Társaság, office.mkt@t-online.hu, telefon: 331-6906
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A szervezetnek a témával kapcsolatos tanulmányai és egyéb anyagai megtalálhatók a levego.hu honlap
Államháztartás rovatában.
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Többek között: Adózás a fenntartható fejlődésért” konferencia, Budapest, Országház, 2008; „Zöld reform az
államháztartási hiány csökkentéséért” nemzetközi konferencia a Magyar Tudományos Akadémiával, a Magyar
Közgazdasági Társasággal és a Német Zöld Költségvetés Szövetséggel együttműködve, Budapest, MTA, 2006; „A
környezetvédelmi szempontból káros támogatások és megszüntetésük lehetőségei” nemzetközi konferencia az Európai
Környezetvédelmi Iroda, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Közgazdasági Társaság közreműködésével,
Budapest, MTA, 2004.

