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ADATPONT

Az éghajlat-politikai intézkedések 
költségvetésének nyomon követése

Tudta-e, hogy az éghajlat-politikai intézkedéseket 
a kohéziós politika jelentős beruházásokkal 
támogatja? Miért van szükség az uniós 
beruházások nyomon követésére az éghajlat-
politika területén?

Annak érdekében, hogy 2020-ra elérjük az EU által meg-
határozott éghajlat- és energiapolitikai célokat, az 
Európai Bizottság a 2014–2020-as többéves pénzügyi 

keret költségvetésének legalább 20 %-át az éghajlat-politikai 
intézkedések támogatására ajánlotta fel. Ez a politikai köte-
lezettségvállalás egy szélesebb körű erőfeszítés része, amely-
nek célja az éghajlat-politika általános érvényesítése, az 
éghajlatváltozás következményeinek mérséklésére tett erő-
feszítésekhez való hozzájárulás, valamint természetes és 
ember által épített környezetünk és gazdaságunk alkalmaz-
kodása az éghajlatváltozás várható hatásához helyi, nemzeti 
és uniós szinten.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap fon-
tos szerepet játszanak az uniós éghajlat-változási célkövetés-
ben a célkitűzéseiket és hatókörüket tekintve.  A két alap 
költségvetésének több mint 20 %-a éghajlat-politikai lépé-
sekhez kapcsolódik, amely több mint 54 milliárd EUR értékű 
beruházást jelent az EU költségvetése szempontjából.

Hogyan tudjuk nyomon követni a 
kohéziós politika pénzügyi 
hozzájárulásait? 

A tagállamok az úgynevezett „beavatkozási kategóriák” – az 
alapoknak megfelelő beruházási intézkedések listája – alapján 
tájékoztatást nyújtanak az éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések támogatásáról (pénzügyi hozzájárulás). A mód-
szertan keretében külön súlyozzák az alapokból nyújtott támo-
gatásokat olyan módon, amely tükrözi az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez és az ahhoz történő alkalmazkodáshoz kap-
csolódó célokhoz való várható hozzájárulást. Három típusú 
súlyozás létezik (ERFA-példákkal):

k  100 %-os: ha a támogatás jelentősen hozzájárul az 
éghajlat-politikai intézkedésekhez (pl. fenntartható ener-
gia, éghajlattal kapcsolatos kockázatmegelőzés, éghaj-
lattal kapcsolatos kutatás, technológiafejlesztés és 
innováció stb.); 

k  40 %-os: ha a támogatás mérsékelt hozzájárulást jelent 
(pl. tiszta városi, vasúti, intermodális vagy egyéb tömeg-
közlekedés stb.); valamint

k  0 %-os: ha a támogatás nem jelent hozzájárulást vagy a 
hozzájárulás jelentéktelen (a kóddal jelölt beavatkozási 
területek legnagyobb része). 
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Van olyan téma, amelyről szívesen olvasna többet a jövőbeli Panorama ADATPONT rovatában?

Szeretné, ha egy konkrét adatkészletet tennénk közzé az esb-alapok nyílt hozzáférésű 
adatplatformján?

Amennyiben igen, írjon nekünk: REGIO-EVAL@ec.europa.eu

Kövesse a vitát a Twitteren #ESIFOpendata 

vagy iratkozzon fel a hírlevelünkre: http://ec.europa.eu/newsroom/index.cfm?service_id=788 

Ez kizárólag a kezdeti tervek nyomon 
követéséről szól?

Nem. A nyomonkövetési rendszer és a nyílt hozzáférésű adatok 
használatával a Bizottság most lehetővé tette a beruházások 
megvalósításának részletes nyomon követését. Az évente beér-
kező adatok segítségével a Bizottság nyomon követi a kivá-
lasztott (odaítélt) projektekre irányuló beruházások elosztását 
és a projektek tényleges költségeit a helyszínen.

Az adatok lehetővé teszik az érdekelt felek számára 
a következők elemzését:  

k  a kohéziós politikai alapok mindegyikének tervezett teljes 
EUR-hozzájárulása a 2014–2020-as időszakban;  

k  a projektek kiválasztása során jelentett előrehaladás és 
a kiválasztott projektek tényleges kiadásai;

k  az ERFA/KA éghajlat szempontjából releváns 34 beruházás;

k  az ország tervei és előrehaladása, egészen a beavatkozási 
területek alá tartozó egyes programokig.  

Ez egy rendkívül részletes nyomon követési rendszer! 

A pénzügyi nyomon követés az eredmények megvalósításának 
első létfontosságú lépése. Az éghajlat-változási célkövető beru-
házás és a konkrét tematikus koncentrációs célkitűzések mellett 
az éghajlat szempontjából releváns tematikus, „beruházási pri-
oritásokkal” rendelkező célkitűzéseket emeltek be a jogszabályba 

és a programokba a konkrét beavatkozások (eredményeket fel-
mutató lépések) és a szakpolitikai célkitűzések (szakpolitikai 
eredménymutatókkal) meghatározása érdekében.  

Tekintse meg ezt a nyílt hozzáférésű adatokkal kapcsolatos 
interaktív történetet az éghajlat-változási célkövető adatokkal 
kapcsolatos ábrák és információk megismeréséhez:
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8 
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