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A világnak még van esélye arra, hogy elkerülje
a katasztrofális éghajlati hatásokat. A globális
átlaghőmérséklet emelkedésének 1,5°C-ra való
korlátozása döntő fontosságú, de az ehhez vezető
út keskeny. A szükséges zöld átállás várhatóan
hatalmas lehetőségeket kínál majd a társadalom
egésze számára, azonban egyes csoportoknak és
régióknak nagyobb segítségre lesz szükségük az
átállás költségeinek kezelésében. E tájékoztató célja,
hogy felhívja az önkormányzatok figyelmét azokra
az európai szakpolitikai fejleményekre, amelyek
segíthetik az uniós éghajlat-politikával kapcsolatos
szerepvállalásukat a valóban igazságos átmenet
biztosítása érdekében
Az igazságos átmenet megvalósításának elősegítése érdekében 2021 júniusában
elfogadták az EU Igazságos Átmeneti Alapját (JTF), és a tagállamok jelenleg
területi igazságos átállási terveket dolgoznak ki a finanszírozáshoz való
hozzáférés érdekében. Ahogy az EU belép az igazságos átmenet végrehajtási
szakaszába, minden eddiginél fontosabb, hogy a helyi érdekeltek vezessék a
változást.
Miután az Európai Bizottság jóváhagyta és elfogadta őket, a területi igazságos
átállási tervek (TJTP-k) hozzáférést biztosítanak az éghajlatsemlegességre való
áttérés által leginkább érintett, fosszilis tüzelőanyagoktól függő területeknek az
igazságos átmenet mechanizmusa (JTM) keretében nyújtott támogatáshoz, és
biztosítják, hogy az átmenet igazságos és pozitív legyen a régióban.
Ez a tájékoztató az EU Igazságos Átmeneti Alapjának végrehajtásáról, beleértve
a TJTP-ket is, ad naprakész tájékoztatást. Részletesen ismertetjük a régiók előtt
álló főbb kihívásokat, amelyekkel ezek kidolgozása során szembe kell nézniük,
és hasznos útmutatást adunk a határidőkkel és azzal kapcsolatban, hogy mit
kell tartalmazniuk. Áttekintést nyújtunk egy másik, jelenleg tárgyalás alatt álló
uniós szakpolitikáról is, amely a polgármesterek és az éghajlat-semlegességre
való méltányos átmenet biztosításában érdekeltek számára fontos lehet: az
EU Szociális Éghajlatváltozási Alapjáról. A tájékoztató továbbá tájékoztatást
nyújt az igazságos átmenet támogatása szempontjából fontos egyéb uniós
intézményi tevékenységekről: az igazságos átmenet platformjáról és a szén- és
szén-dioxid-intenzív régiók átmenetére irányuló kezdeményezésről. Végül a
tájékoztató kitér az ukrajnai háború hatásaira és a RePowerEU néven ismert
uniós válaszlépések következményeire. E tájékoztató célja, hogy felhívja a
települések figyelmét ezekre a politikai fejleményekre, hogy segítse az EU
éghajlat-politikájával való együttműködésüket, és hogy a valóban igazságos
átmenet biztosítása érdekében hasznot húzzanak belőle.
Ezt a tájékoztatót a WWF a polgármesterek számára készítette a
Polgármesterek az igazságos átmenetért fórum keretében. A fórumhoz való
csatlakozás és a fórum tevékenységeiben való részvétel módjáról, illetve
bármilyen további kérdéssel, kéréssel vagy ötlettel kapcsolatban kérjük,
forduljon Zuzanna Glowackához.
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IGAZSÁGOS ÁTMENET ALAP
• Az Európai Bizottság formális és informális
beszélgetéseket folytat a legtöbb tagállammal, valamint
reményét fejezi ki aziránt, hogy a területi igazságos
átmenet terveket 2022 vége előtt elfogadják
• Kiemelten fontos, hogy 2022 vége előtt elfogadják a
területi igazságos átmenet terveket, mivel ellenkező
esetben a 2021-ben odaítélt juttatások elvesznek
• Az Igazságos Átmenet Alapból odaítélt juttatások több
mint 50 %-át 2023-ig hozzá kell rendelni a különböző
projektekhez (2026-ig pedig fel kell használni a
pénzösszeget)
Fontos: a projektek végrehajtása akár most is elkezdhető,
a területi igazságos átmenet tervek elfogadását megelőzően,
mivel a fizetések visszamenőlegesen is teljesíthetők1

HÁTTÉR
Az Igazságos Átmenet Alapot 2021 júniusában vezették be az
uniós jogba. A rendelet2 meghatározza azokat a szabályokat,
amelyek a 17,5 milliárd EUR (2018-as árakon) elköltéséről
rendelkeznek, valamint arról, hogy az egyes tagállamok
mennyi pénzt kapnak. A főbb gondolatokat a tájékoztató
melléklete tartalmazza.
Az IÁA pénzösszegeihez való hozzáféréshez a tagállamoknak
területi igazságos átmenet terveket kell létrehozniuk helyi
szinten3, ezeket pedig az Európai Bizottságnak jóvá kell
hagynia, mielőtt bármilyen finanszírozást odaítélne a
projektekre. A jelen rendelet 2. mellékletében található egy
sablon a területi igazságos átmenet tervekre vonatkozóan.

Az Igazságos Átmenet Alap egy „közös rendelkezésekről szóló
rendeletet” érintő alap, amely azt jelenti, hogy ugyanazok
az átfogó irányítási és programozási szabályok vonatkoznak
rá, mint a hasonló kohéziós politikai alapokra, például az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA) és az Európai
Szociális Alapra (ESZA+). A területi igazságos átmenet tervek
egy meglévő operatív program részét is képezhetik, vagy
különálló programot is alkothatnak.
Mielőtt a területi igazságos átmenet terveket (és az operatív
programokat) elfogadnák, a tagállamok mindegyikének be
kell nyújtania egy jóváhagyott partnerségi megállapodást – az
Európai Bizottságnak pedig el kell fogadnia azt. A legtöbb
partnerségi megállapodást már beküldték, ezek közül pedig
9-et már el is fogadtak4.
Az Európai Bizottság várakozásai szerint a
partnerségi megállapodások benyújtásának 2022
júliusáig kell megtörténnie, az elfogadásuknak pedig
2022. szeptember végéig.
Ezáltal a partnerségi megállapodások elfogadása nem
jelenthet akadályt a területi igazságos átmenet tervek és az
egyéb operatív programok elfogadására nézve.
A 2022. június 21-ei állapot szerint az operatív programok
78 %-át (305 programot) már benyújtották a Bizottságnak,
amelyek közül 39-et már el is fogadtak. A még nem benyújtott
operatív programok várhatóan legkésőbb 2022 júniusában
megérkeznek.
© David Bebber / WWF

CÉLKITŰZÉSEK ÉS KULCSFONTOSSÁGÚ
DÁTUMOK

Az Igazságos Átmenet Alap az igazságos átmenet
mechanizmus 1. pillére. A jóváhagyást követően a területi
igazságos átmenet tervek hozzáférést biztosítanak az
igazságos átmenet mechanizmus 2. és 3. pilléréhez. Ezek
együttesen sokkal több pénzügyi támogatást biztosítanak,
mint az Igazságos Átmenet Alap önmagában.

MILYEN ÁLLAPOTBAN VAN A TERÜLETI
IGAZSÁGOS ÁTMENET TERVEK FEJLESZTÉSE A
TAGÁLLAMOKBAN?
1

A projekteknek meg kell felelniük a végül elfogadott területi igazságos átmenet terveknek.

2

A szöveg itt érhető el az EU hivatalos nyelvein: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021R1056

3

NUTS 3. szint: az EU-ban 1166 NUTS 3-as szintű régió található, mindegyik 150 000 és 800 000 közötti lakossal. Az uniós források kiosztásának jellemző szintje a NUTS 2-es szint
(amely sokkal nagyobb regionális szint). A NUTS-régiók egyes tagállamainak térképe itt érhető el: https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/nuts-maps
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Ausztria, Csehország, Görögország, Finnország, Franciaország, Németország, Dánia és Litvánia (2022. június 21-i adatok alapján)
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Előrelépés a kohéziós politikai programok terén
Partnerségi megállapodás

15%

10%

2022 június-júliusában kell
elküldeni

Program

Elfogadva [39]

14%

benyújtandó 2022 3.
negyedévében [70]

33%

Elfogadva

[9 - AT, CZ, EL, FI, FR,
DE, DK, LT and SE, see
Inforegio]

8%

benyújtandó 2022 3.
negyedévében

52%

Benyújtva [14]

66%

Benyújtva [266]

1. ábra: A kohéziós politikák programozásának előrehaladása, az Európai Bizottság által a CPR-partnerek szakértői
csoportjának 2022. június 21-én tartott bemutatója alapján. A teljes bemutató itt található.

A területi igazságos átmenet tervekkel
kapcsolatosan:
• Eddig 7, területi igazságos átmenet tervet fogadtak el5
• 9 ország formálisan benyújtotta a területi igazságos
átmenet tervét a Bizottságnak6
• 16 további ország informálisan megosztotta a területi
igazságos átmenet tervét a Bizottsággal
• 1 tagállam még nem osztotta meg a területi igazságos
átmenet tervét/terveit a Bizottsággal
Az igazságos átmenet régiókba tartozó önkormányzatokat be
kell vonni a területi igazságos átmenet tervek kidolgozásának
folyamatába. Amennyiben Ön nem vett részt a területi
igazságos átmenet tervek kidolgozásában, vagy úgy
érzi, hogy a konzultáció nem volt megfelelő, jelezze
aggályait közvetlenül a WWF-nek vagy az Európai
Bizottságnak.
A DG REGIO (amely az Európai Bizottságon belül az
Igazságos Átmenet Alap vezetéséért felelős) fontosnak
tartja, hogy a tagállamok a lehető leghamarabb formálisan
benyújtsák a területi igazságos átmenet terveiket annak
érdekében, hogy garantálják a teljes finanszírozáshoz való
hozzáférést. Azon országok esetében, akik informálisan
és formálisan is benyújtották a területi igazságos átmenet
terveiket, a Bizottság nagyon valószínűnek tartja, hogy a
terveket a 2022-es év vége előtt jóváhagyják, feltéve, hogy a
tagállamok végrehajtják a kérelmezett változtatásokat.
Az Igazságos Átmenet Alap földrajzi hatályát a tagállamokkal
folytatott megbeszéléseket követően erősítették meg.

MELYEK A TERÜLETI IGAZSÁGOS ÁTMENET
TERVEK BIZOTTSÁG ÁLTALI JÓVÁHAGYÁSÁNAK
LEGNAGYOBB KIHÍVÁSAI ÉS AKADÁLYAI?
Az Európai Bizottságnak el kell fogadnia a területi igazságos
átmenet terveket, mielőtt végrehajtanák azokat, valamint
mielőtt az Igazságos Átmenet Alap és az igazságos átmenet
mechanizmus által a támogatások eljutnának a régiókba.
A Bizottság már utasított el a tagállamok által formálisan
benyújtott területi igazságos átmenet terveket.
A tervek jóváhagyását megakadályozó legfőbb
problémák a következők:
• Nincs feltüntetve nemzeti szinten a 2030-ig történő
átállási folyamat és/vagy hiányzik a 2030–2050-es
időszakra vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzések
ütemterve
• A területi szinten végrehajtandó átállási ütemterv és
eljárás nem rendelkezik egyértelmű hatással (a társadalmi,
gazdasági, demográfiai, környezetvédelmi és egészségügyi
mutatókat tekintve)
• Nincs megfelelő szinten figyelembe véve a képzés, az
újraképzés és a gazdasági diverzifikáció iránti igény
Általánosságban véve az operatív programokkal kapcsolatos
problémák abból adódnak, hogy a tagállamok nem teljesítik
az EU taxonómiai rendelete által előírt jelentős károkozás
elkerülését célzó elv megfelelő kiértékelését a tervezett
tevékenységekre vonatkozóan, valamint nem teljesítik az
előfeltételeket sem7; azonban ez a helyzet javult az elmúlt 6
hónapban.

5

A régiók a következő térképen láthatók: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform

6

Ausztria, Csehország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Svédország (2022. június 21-i adatok alapján)

7

Kockázatos úgy elfogadni különböző programokat, hogy az előfeltételek nem teljesülnek (előfordulhat, hogy a kifizetéseket nem ítélik oda).
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A TERÜLETI IGAZSÁGOS ÁTMENET TERVEKNEK
PROJEKTEKET IS KELL TARTALMAZNIUK?

MI A TERÜLETI IGAZSÁGOS ÁTMENET TERVEK
KIDOLGOZÁSÁNAK HATÁRIDEJE?

Általános szabályként véve a területi igazságos
átmenet terveknek nem kell konkrét projekteket
tartalmazniuk. Kizárólag a meglévő kibocsátáskereskedelmi
rendszerről szóló irányelv 1. mellékletében felsorolt
tevékenységekbe és berendezésekbe tervezett beruházásokról
szóló projekteket kell tartalmaznia a tervnek; ilyenek például
a hőenergia-termelő létesítményekbe (beleértve a 20 MWot meghaladó hőt termelő tüzelőberendezésekbe) és az
ipari létesítményekbe (például az acélgyárakba) történő
beruházások.

A területi igazságos átmenet tervek benyújtásának nincs
hivatalos határideje. Azonban a gyakorlatban a területi
igazságos átmenet tervek végrehajtásának határideje
2022. Ez azért van, mert ha a területi igazságos átmenet
tervet nem hajtják végre jelen év végéig, a 2021-ben odaítélt
juttatások elvesznek. A terveket ennélfogva legkésőbb 2022
szeptemberéig formálisan be kell nyújtani annak érdekében,
hogy időben jóvá tudják hagyni és végre tudják hajtani azokat,
és ezáltal megelőzzék a 2021-ben odaítélt juttatások elvesztését.
Ezt követően az irányító hatóságoknak 2023 végéig el
kell különíteniük az alapokat a projektek részére, ezáltal
felhasználva az Igazságos Átmenet Alap azon részét (10
milliárd EUR-t), amely a NextGenerationEU eszközből (az
EU Covid19-válság utáni helyreállítási alapjából) származik.
A NextGenerationEU eszközről szóló rendelet értelmében a
pénzt 2026-ig el kell költeni. Az Igazságos Átmenet Alapból
rendelkezésre álló pénzmennyiség (támogatás) 57 %-át
ennélfogva 2023 végéig oda kell ítélni.

Olyan esetekben, amelyekben a támogatás előreláthatóan
kis- és középvállalkozásoktól eltérő vállalkozások termelési
beruházására irányul, a területi igazságos átmenet tervnek a
következőket kell tartalmaznia: a támogatni kívánt műveletek
és vállalkozások indikatív listája; a támogatás szükségességét
igazoló hiányelemzés, amely szemlélteti, hogy a befektetés
hiányában a megszűnő munkahelyek száma meghaladná a
várhatóan létrejövő munkahelyek számát.
Az Európai Bizottság nem hagyja jóvá a megosztott irányítási
programok keretében létrehozott projekteket. A projektekre
szánt finanszírozás odaítélése az operatív programok
keretrendszerén belül a tagállamok monitoringbizottságainak 8
döntései alapján történik.

Annak érdekében, hogy a tagállamoknak elegendő idejük
legyen magas színvonalú és releváns projektek kidolgozására,
arra kell törekedniük, hogy a lehető leghamarabb elfogadtassák
a területi igazságos átmenet terveket.

Egy jó területi igazságos átmenet tervnek tartalmaznia kell
– vagy meg kell határoznia – egy módszertant a projektek
kiválasztási szempontjaira vonatkozóan az átláthatóság
érdekében.

MILYEN TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÁLL
RENDELKEZÉSRE?
Az igazságos átmenet platform9 honlapja információs
platformként szolgál az EU igazságos átmenet során nyújtott
támogatása tekintetében. A Finanszírozási lehetőségek
oldalon10 részletes információkat talál az igazságos átmenet
szempontjából releváns technikai segítségnyújtásról. Az
oldalon hivatkozásokat talál, amelyek a vonatkozó technikai
segítségnyújtási lehetőségekhez irányítják.

A projektek a területi igazságos átmenet terv
jóváhagyását megelőzően is elindíthatók, továbbá a
2021-ben és 2022-ben indított projektek támogatási
kifizetései visszamenőlegesen is teljesíthetőek. A
támogatási kifizetések teljesítése azonban függ a területi
igazságos átmenet tervek elfogadásától, valamint az annak
részét képező projekt megfelelőségétől is.

© Bruno Arnold

ELINDÍTHATÓK-E A PROJEKTEK A TERÜLETI
IGAZSÁGOS ÁTMENET TERVEK JÓVÁHAGYÁSÁT
MEGELŐZŐEN?

A projektnek a területi igazságos átmenet terv jóváhagyását
megelőző elindítására vonatkozó döntést az irányító hatósággal
közösen kell meghozni.

8

Lásd a mellékletben a meghatározásokat tartalmazó uniós szószedetet.

9

Az online igazságos átmenet platformra mutató hivatkozás itt található: ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform/

10

Itt érhető el: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/jtf/just-transition-platform/opportunities
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A területi igazságos átmenet tervek kidolgozásával
kapcsolatos információk
A legtöbb terv jelenleg nagyon előrehaladott szakaszban van. A
támogatás nyújtása technikai segítségnyújtás formájában történt
(gyakran tanácsadók révén, több-kevesebb sikerrel), beleértve a
START (Secretariat Technical Assistance to Regions in Transition)
kezdeményezést a szénorientált régiók átalakításával foglalkozó
platform keretén belül. A 2021-ig tartó támogatásban hét régió
részesült. A program egyik hasznos eredménye az az erőforrástár11,
amelyet a régiók kontextusában és azok tervezési folyamataik
során hoztak létre, íme néhány konkrét példa:
• A lengyelországi Małopolska városában szervezett STARTműhelytalálkozó összefoglaló jelentése, amely a nők igazságos
átmenetben betöltött szerepéről szólt
• A Midlands Engagement Process elnevezésű dokumentum
útmutatást nyújt a regisztráció folyamatával, valamint a
projektek és programok támogathatósági kritériumaival
kapcsolatban. Információkat tartalmaz a vidéki közösségekben
jelen levő lehetőségekről és feltörekvő gazdasági
tevékenységekről, valamint példákat sorol fel innovatív és
közösségi vidéki fejlesztési projektekre.
• A Transformation Options Framework in Silesia elnevezésű
dokumentum útmutatást nyújt a korábbi bányászati és ipari
helyszínek átalakítási lehetőségeinek azonosításához és
felméréséhez.
• A Midlands Pathway to Transition12 elnevezésű dokumentum
lehetséges útvonalakat határoz meg az átmenethez, a partnerek
részvételéhez, a nemzeti és helyi tervek teljesítéséhez,
valamint az előbb felsoroltak nyomon követéséhez és
kockázatkezeléséhez.
A Bizottság technikai támogatási eszköze13 személyre szabott
technikai segítséget biztosít az uniós tagállamoknak arra
vonatkozóan, hogy miként lehet társfinanszírozás nélkül
szabályozási, igazgatási és egyéb szükséges reformokat bevezetni.
A tagállamok támogatást kérhetnek a technikai támogatási eszköz
keretén belül a nemzeti koordinációs hatóságon keresztül.

A projektek kidolgozásával kapcsolatos információk
Az önkormányzatok számára nagy valószínűséggel az
erre a célra létrehozott igazságos átmeneti támogatási
eszköz jelenti a legnagyobb segítséget: ez pedig a
TARGET14. A technikai segítségnyújtási eszköz célja támogatni az
EU széntől, tőzegtől és olajpalától függő régióit azáltal, hogy segít
azonosítani és előkészíteni azokat a fenntartható, tiszta energiával
és energiahatékonysággal kapcsolatos projekteket, amelyek
hozzájárulhatnak az új lokális munkahelyek megteremtéséhez
és a START-program előmozdításához. Támogatja az egyedi
projektek előkészítését, és elősegíti a kapacitásfejlesztést. Ami
pedig a legfontosabb, hogy az önkormányzatok közvetlenül
is jelentkezhetnek, ha elküldik a kitöltött pályázati űrlapot a
következő e-mail-címre: target@eib.org.
További támogatási eszközök:
• JASPERS15: partnerség a Bizottság és az Európai Beruházási
Bank között. A JASPERS program ingyenes tanácsadást nyújt
a kohéziós politikai alapok kedvezményezetteinek (beleértve
a helyi önkormányzatokat is). A program a következőket
biztosítja: a projektek fejlesztésének támogatása annak
érdekében, hogy azok megfeleljenek az uniós alapokhoz
köthető standardoknak; az adminisztratív kapacitás javítása
a projektfejlesztéssel, valamint az uniós jogszabályokkal és
eljárásokkal kapcsolatos tudásmegosztás révén; a projektek és a
tervezési javaslatok minőségbeli felmérése.
• ELENA16: az EBB és a Bizottság közös kezdeményezése
a Horizont 2020 program keretében, amely technikai
segítségnyújtást biztosít olyan energiahatékonysági és megújuló
energiákba történő befektetésekhez, amelyek célja az építőipar
fejlesztése és az innovatív városi közlekedés előmozdítása. Az
ELENA alapot mérnökökből és közgazdászokból álló szakértői
csapat kezeli, akik széles körű tudással rendelkeznek az
energetikai és közlekedési ágazatok vonatkozásában.
• InvestEU tanácsadó közpon17: ez legfőképpen a
projektgazdákat célozza meg. Központi ügyintézési pontként
szolgál mindazoknak, akiknek tanácsadói és technikai
segítségnyújtásra van szükségük az igazságos átmenet
mechanizmus 2. és 3. pilléréhez tartozó projektek (az InvestEU
program és közszektor-hitelezési eszköz), valamint az Igazságos
Átmenet Alap keretében finanszírozandó bizonyos projektek
vonatkozásában. A kezeléséért a Bizottság a felelős, aki a
projektgazda igényei függvényében személyre szabott, uniós
költségvetés által támogatott technikai segítségnyújtást és
kapacitásépítési támogatást biztosít. A központ összekapcsolja a
projektgazdákat és a közvetítőket a tanácsadó partnerekkel, akik
közvetlenül együttműködve azon dolgoznak, hogy a projektek
eljussanak a finanszírozási szakaszba. Támogatja a befektetési
projektek azonosítását, előkészítését és kidolgozását, valamint
a projektgazdák kapacitásépítését. Az InvestEU portál által a
befektetők és a projektgazdák megtalálhatják a közös hangot
az EU egészében elérhető, befektetési lehetőségeket tartalmazó
egyetlen eszközben.

11

https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/secretariat-technical-assistance-regions-transition-start_en

12

https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-10/midlands_pathway_to_transition_0.pdf

13

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_en

14

https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/target-technical-assistance_en

15

https://jaspers.eib.org/

16

https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.html

17

https://investeu.europa.eu/what-investeu-programme/investeu-advisory-hub_en
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MIT KELL FIGYELEMBE VENNEM A TERÜLETI
IGAZSÁGOS ÁTMENET TERVEK ÉS A PROJEKTEK
KIDOLGOZÁSA SORÁN?
Az irányító hatóságnak olyan projektkiválasztási szempontokat
kell meghatároznia, amelyek összhangban vannak a területi
igazságos átmenet tervekkel, és tükrözik az igazságos átmenet
mechanizmus pilléreit övező jogi szabályokat. Ez azt jelenti, hogy
az Igazságos Átmenet Alap pénzösszegeihez (támogatásaihoz)
való hozzáféréshez a projekteknek teljesíteniük kell a következő
feltételeket:

Miről szólnak az igazságos átmenet mechanizmus különböző
pillérei?
Az igazságos átmenet mechanizmus 3 pillérből áll, amelyek a
területi igazságos átmenet terv bevezetését követően érhetőek el:
1.

Az Igazságos Átmenet Alap
a.

Értéke 17,5 milliárd EUR (19,2 milliárd EUR
2021-es árakon, 25,4 milliárd EUR nemzeti
társfinanszírozással).

b.

Támogatásokat biztosít, ezért célközönsége a
kisebb gazdasági szereplők, beleértve a közösségi
projekteket, valamint a kis- és középvállalkozásokat.

• Megfelelni az Igazságos Átmenet Alapról szóló rendelet 9.
cikkében felsorolt kizárási feltételeknek:
2.
• Tilos a fosszilis tüzelőanyagokba való befektetés,
ideértve minden olyan befektetést, amely a fosszilis
tüzelőanyagok előállításával, feldolgozásával,
szállításával, forgalmazásával, tárolásával vagy
égetésével kapcsolatos. Ez azt jelenti, hogy tilos például
a fosszilis tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések
energiahatékonyságának javításába történő befektetés.
• Tilos az atomenergiába és a dohánytermékekbe történő
befektetés.
• Megfelelni az Igazságos Átmenet Alapról szóló rendelet 8.
cikkében foglalt támogatható tevékenységek listájának:
• A nagyvállalkozások számára tervezett beruházásokat az
elfogadott területi igazságos átmenet tervben szereplő
projektek indikatív jegyzékével kell indokolni.
• A kibocsátáskereskedelmi rendszerbe tartozó létesítményekbe
való beruházásokat fel kell sorolni az elfogadott területi
igazságos átmenet tervben.
A közszektor-hitelezési eszközhöz (3. pillérhez) való hozzáférés
tekintetében szintén érvényesek az Igazságos Átmenet Alap
kizárási feltételei.

Az igazságos átmenet mechanizmus
keretében elérhető támogatás a 2021–2027es pénzügyi évben áll rendelkezésre, és
2029. december 31-ig fel kell azt használni
(ez a kohéziós alapokra is érvényes)18.

18

Az InvestEU program
a.

A programnak nincs meghatározott költségvetése.

b.

Célja, hogy ösztönözze a magánberuházásokat az
átmeneti régiókban azáltal, hogy uniós költségvetési
biztosítékot nyújt a végrehajtó partnereknek
(például az Európai Beruházási Banknak) olyan
célból, hogy közvetlen vagy közvetett finanszírozást
nyújtson a jóváhagyott területi igazságos átmenet
tervvel rendelkező, igazságos átmeneti területeken
lévő projektgazdáknak.

c.

A másik két pillérrel ellentétben azok a projektek
is hasznot húzhatnak a programból, amelyek
területi igazságos átmenet tervvel nem rendelkező
területeken vannak jelen; ennek feltétele, hogy a
projekteknek hozzá kell járulniuk az adott terület
átmenetéhez kapcsolódó fejlesztési szükségletek
kielégítéséhez, amint az a vonatkozó területi
igazságos átmenet tervben is meg van határozva.

d.

A program enyhébb feltételeket biztosít a
költségvetési biztosítékhoz való hozzáféréshez
az elfogadott területi igazságos átmenet tervvel
rendelkező régiókban történő befektetések
esetében.

Az InvestEU program a 2014–2020-as Európai Stratégiai
Beruházási Alapra épít. 15,2 milliárd EUR értékű
költségvetésének köszönhetően a várakozások alapján az alap
további 650 milliárd EUR összegű befektetést céloz meg.
3.

A közszektor-hitelezési eszköz
a.

Értéke 10 milliárd EUR EBB-hitelekben és 1,5
milliárd EUR uniós költségvetési támogatásokban

b.

Célja támogatni a közberuházásokat az igazságos
átmenet régiókban azáltal, hogy befektetési
garanciákat nyújt a közszektorbeli intézményeknek.
A befektetési garanciák a közfinanszírozással
támogatják azokat a projekteket, amelyek nem
termelnek elegendő bevételt ahhoz, hogy fedezzék a
beruházási költségeiket.

A közös rendelkezésekről szóló rendelet 63. cikke értelmében ((EU) 2021/1060 rendelet)
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SZOCIÁLIS KLÍMAALAP
CÉLKITŰZÉSEK ÉS KULCSFONTOSSÁGÚ
DÁTUMOK
Az Európai Bizottság 2021 júliusában indítványozta egy
új uniós alap létrehozását, amely a Szociális Klímaalap
nevet kapta. A Szociális Klímaalap tartalmaz egy olyan
javaslatot, amely szerint szén-dioxid-árat kell alkalmazni
(a kibocsátáskereskedelem révén) az épületekre és a közúti
közlekedésre.
Az Európai Parlament és a tagállamok (a Tanácson keresztül)
2022 júniusában állást foglaltak az új Szociális Klímaalappal
kapcsolatban.
A Szociális Klímaalapot tovább tárgyalják az uniós
intézményeken belül, bevezetésére pedig várhatóan jövő
évben kerül sor.
Az új Szociális Klímaalap egyik kulcsfontosságú jellemzője,
hogy a tagállamoknak úgynevezett szociális klímaterveket
kell elkészíteniük, és el kell küldeniük azokat az Európai
Bizottságnak.
• Ezeknek a terveknek foglalkozniuk kell azokkal a
társadalmi és gazdasági kihívásokkal, amelyekkel
a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartásoknak, a
mikrovállalkozásoknak és a közúti fuvarozást igénybe
vevőknek kell szembenézniük a közúti közlekedésre és az
épületekre (és azok fűtésére) újonnan bevezetett európai
szén-dioxid-árak miatt, valamint foglalkozniuk kell
azokkal az intézkedésekkel is, amelyeket a negatív elosztási
hatások kezelésére hoznak meg.
• Az Európai Parlament azonban ehelyett azt javasolja, hogy
a tervek kiterjedtebbek legyenek. Azt ajánlja, hogy a tervek
koherens intézkedéseket és beruházásokat tartalmazzanak
az energia- és mobilitásszegénység kezelésére, amely
a klímasemlegességre való átállás hatásaiból ered, és
magában foglalja a szén-dioxid-árazást is19.
Fontos: a helyi önkormányzatoknak jelenleg nem kell
tenniük semmit, a tagállamoknak azonban eredményjelentést
kell közzétenniük a nemzeti energia- és klímatervek (NEKTek) végrehajtásáról 2023 márciusában. Ennek információkat
kell tartalmaznia az igazságos átmenet végrehajtásával
kapcsolatos előrehaladásukról, továbbá hasznos lesz akkor,
amikor a tagállamok – a helyi és regionális hatóságokkal
együttműködve – kidolgozzák a nemzeti szociális
klímaterveiket. A szociális klímatervek végső határideje
várhatóan 2024 júniusa lesz.

19

WWF also supports that social climate plans should be broader in scope.

20

Enterprises with fewer than 10 employees.

MI IS AZ A SZOCIÁLIS KLÍMAALAP?
A Szociális Klímaalapot az Irány az 55 %! jogszabálycsomag
részeként dolgozták ki, célja pedig segíteni az EU-nak,
hogy 2030-ig elérje az üvegházhatású gázok kibocsátására
vonatkozó nettó -55 %-os kibocsátási célját. A Szociális
Klímaalap célja, hogy segítsen bevezetni az épületekből
(és azok fűtéséből) és a közúti közlekedésből származó
kibocsátásokra a szén-dioxid-árazási rendszert, valamint
igyekszik kezelni a rendszer bevezetéséből eredő társadalmi
hatásokat. Ez a szén-dioxid-árazási rendszer az épületekre
és a közúti közlekedésre alkalmazott kibocsátáskereskedelmi
rendszerként is ismert, más néven ez az ETS2.
A Szociális Klímaalap célja (szükség esetén) közvetlen
jövedelemtámogatás által segíteni a kiszolgáltatott helyzetben
lévő háztartásokat, valamint finanszírozni az olyan
intézkedéseket és beruházásokat, amelyek hosszú távon
segítenek csökkenteni a háztartások fuvarozásból és fűtésből
eredő kibocsátásait (és ezáltal elkerülni a szén-dioxid-árazási
rendszert).
A Szociális Klímaalap finanszírozása érdekében a kezdeti
javaslat előirányozza, hogy az ETS2 bevételéből elkülönített
rész (72,2 milliárd EUR) képezze az alap költségvetését.
Ezt követően a tagállamoknak ki kell dolgozniuk a
szociális klímatervüket, amely meghatározza a jövőbeli
intézkedéseket és beruházásokat – valamint a közvetlen
jövedelemtámogatásokat –, majd miután jóváhagyták ezeket,
a tervek által a tagállamok hozzáférhetnek az alaphoz.
Minden egyes euróért, amelyet a tagállam az alapból kap,
neki is adnia kell egy eurót a nemzeti költségvetéséből,
amely így társfinanszírozásnak minősül, és ezáltal a Szociális
Klímaalap által közvetlenül felhasználható költségvetés 144,4
milliárd EUR lesz.
A finanszírozott tevékenységeknek elsődlegesen
a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartásokat, a
mikrovállalkozásokat20 és a közúti fuvarozást igénybe vevőket
kell támogatnia; e tevékenységek közé tartoznak például:
• Épületek energiahatékonyságának javítása
• Az épületek fűtésének és hűtésének dekarbonizációja,
ideértve a megújuló energiaforrásból előállított energia
integrációját is
• A zéró és alacsony kibocsátású mobilitáshoz és
közlekedéshez való hozzáférés támogatása
A Szociális Klímaalapból nyújtott támogatás várható kezdeti
időpontja 2025 (azonban az Európai Parlament és a Tanács
eltérően vélekedik a kezdő dátumról).
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HOGYAN VISZONYUL EGYMÁSHOZ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA?
Az alábbi táblázat összehasonlítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Szociális Klímaalap különböző elemeivel kapcsolatos
álláspontját. Az elfogadott végleges Szociális Klímaalap érdekében kompromisszumra van szükség.

EURÓPAI PARLAMENT

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

MEGJEGYZÉSEK

Költségvetés

Az ETS2 bevételi értékének
legalább 25 %-a, ami azt
jelenti, hogy a költségvetés a
szén-dioxid-árnak megfelelően
növekszik. A 2024–2027-es
évek minimális
költségvetése: 16,4 milliárd
EUR.

A 2027–2032-es évek fix
költségvetése: 59 milliárd EUR.

A WWF azt szeretné, hogy
a Szociális Klímaalap
költségvetése a szén-dioxidárral együtt növekedjen, és az
ETS2 bevételének legalább 25
%-ával legyen egyenlő.

Ütemezés

Az ETS2 indítását megelőző 3
évvel működésbe kell lépnie
a Szociális Klímaalapnak és
támogatnia kell a háztartásokat

A Szociális Klímaalapnak
csak akkor kell támogatnia a
háztartásokat, amikor az ETS2 is
elindult.

A WWF azt akarja, hogy a
Szociális Klímaalap az ETS2
indulását megelőző 3 évben is
működjön.

Partnerség

Megerősítik a rendelkezéseket,
a tervek jóváhagyásakor pedig
a Bizottságnak értékelnie kell
az érdekelt felekkel folytatott
konzultációt/tevékenységet

Nem módosul a kezdeti javaslat:
a tervek jóváhagyásakor nem
szükséges a partnerség értékelése,
azonban a konzultációkat végre
kell hajtani.

A WWF támogatja a
megerősített partnerségi
intézkedéseket annak
biztosítása érdekében, hogy
a helyi körülményeket és
igényeket figyelembe vegyék.

Jogosult csoportok

Kiszolgáltatott helyzetben
lévő háztartások, közúti
fuvarozást igénybe vevők és
mikrovállalkozások

Kiszolgáltatott helyzetben
lévő háztartások, közúti
fuvarozást igénybe vevők és
mikrovállalkozások

A WWF elutasítja, hogy
a jogosultak csoportját
kiterjesszék a háztartások,
a közúti fuvarozást igénybe
vevők és a mikrovállalkozások
csoportján kívülre

Közvetlen
jövedelemtámogatás

A közvetlen
jövedelemtámogatás
korlátozása a szociális
klímatervek értékének 40 %-ára

A jövedelemtámogatás korlátozása
a szociális klímatervek értékének
35 %-ára

A WWF a korlátozásokkal
szemben a vizsgálatokat
részesíti előnyben a közvetlen
jövedelemtámogatások
tekintetében.

ETS2

A háztartásokra nézve csak
2029-ben kell hatályba
lépnie, a kereskedelmi
tevékenységekre pedig csak
2027-től kell alkalmazni.
Ugyanakkor a szén-dioxidárnak rögzített árplafonja van,
az üzemanyagköltségek pedig
felhasználják a szén-dioxid-ár
költségeinek felét.

Nem módosul a kezdeti javaslat,
kivéve a következőket: az ETS2nek 2027-ben kell hatályba
lépnie, nem 2026-ban; azok a
tagállamok, akik már rendelkeznek
szén-dioxid-árral a háztartások
számára, kiléphetnek az ETS2-ből
2029-ig.

A WWF úgy gondolja,
hogy az ETS2-t különböző
óvintézkedések mellett kell
bevezetni: ilyen például a nagy
méretű szociális klímaalap és
az emelkedő árfolyosó, amelyek
megvédik a kiszolgáltatott
helyzetben lévő háztartásokat
az elviselhetetlenül magas széndioxid-áraktól.
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MILYEN SZAKASZBAN VAN MOST A SZOCIÁLIS
KLÍMAALAP?
Az Európai Parlament és a Tanács tárgyalásokat fog
folytatni a Szociális Klímaalapról szóló végső egyezséggel
kapcsolatban. Miután megállapodtak az állásfoglalást
illetően, a Szociális Klímaalapból uniós jogszabály lesz
(várhatóan 2023 közepén).
Az elfogadást követően a tagállamok elkezdhetik kidolgozni
a saját szociális klímaterveiket. A végső terveiket, valamint
a frissített nemzeti energia- és klímaterveiket 2024. június
végéig kell beküldeniük.

AZ EU „IRÁNY AZ 55 %!”
INTÉZKEDÉSCSOMAGJÁNAK EGYÉB
SZAKPOLITIKÁI
A Szociális Klímaalapon túl 2021 júliusában és decemberében
az Európai Bizottság számos más éghajlatvédelmi és
energetikai irányelv és rendelet felülvizsgálatára is javaslatot
tett. A felülvizsgálatok célja, hogy ambiciózusabbá tegyék
az EU éghajlatvédelmi és energetikai jogszabályait annak
biztosítása érdekében, hogy az EU 2030-ig teljesíteni tudja a
jogilag kötelező erejű nettó -55 %-os kibocsátáscsökkentési
célkitűzését.

MIT TAKARNAK A SZOCIÁLIS KLÍMATERVEK ÉS
MIÉRT RELEVÁNSAK?

Az Európai Parlament és az EU Tanácsa az „Irány az 55
%!” intézkedéscsomagjával kapcsolatos legtöbb jogalkotási
javaslat tekintetében állást foglalt, azonban néhány
irányelvvel kapcsolatban még nem történt állásfoglalás.
Ilyenek például a következők:

A szociális klímatervek határozzák meg azokat az
intézkedéseket és beruházásokat, ideértve (szükség esetén) a
háztartásoknak biztosított közvetlen jövedelemtámogatást is,
amelyek segítenek kezelni és megelőzni az átmenet negatív
társadalmi hatásait – különös tekintettel a fűtést és a közúti
közlekedést érintő szén-dioxid-ár bevezetésére.

• Energiaadó-irányelv
• Megújulóenergia-irányelv (az Európai Parlamentnek 2022
szeptemberében állást kell foglalnia
• Energiahatékonysági irányelv

Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a terveket
a frissített nemzeti energia- és klímatervekkel21 közösen
kell benyújtani. A Tanács javaslatot tett arra vonatkozóan,
hogy integrálja a szociális klímaterveket, valamint a nemzeti
energia- és klímaterveket, amely így elősegítené a szinergiák
megerősítését, valamint javítaná az energiaszegénységgel és
az éghajlat-politikai intézkedésekkel kapcsolatos intézkedések
közötti összhangot.

Miután az Európai Unió Tanácsa és a Parlament is
állást foglalt, tárgyalniuk kell a közös álláspontjukról az
úgynevezett háromoldalú egyeztető eljárás keretén belül.
A legtöbb jogszabályi felülvizsgálatot várhatóan 2023 első
felében fogadják majd el.
Ha további információkra van szüksége egy adott
dokumentummal kapcsolatban, vagy szeretné megismerni
a WWF álláspontját, vegye fel a kapcsolatot Zuzanna
Glowackával vagy Katie Treadwellel22.

A tervek nemzeti szintű tervek. Ettől függetlenül hangsúlyt
kell fektetni arra az igényre is, hogy a terveket a (helyi és)
regionális hatóságokkal együttműködve kell létrehozni
annak biztosítása érdekében, hogy azok a helyi, regionális
és nemzeti feltételekhez legyenek igazítva és kialakítva. A
terveknek nem helyettesíteniük, hanem ki kell egészíteniük a
helyi szinten kidolgozott területi igazságos átmenet terveket.
A helyi önkormányzatoknak ennélfogva figyelemmel kell
követniük a terveket, és készen kell állniuk arra, hogy
hozzájáruljanak azokhoz annak biztosítása érdekében, hogy
a területi igazságos átmenet tervek révén rendelkezésre
bocsátott támogatás nyújtása a rájuk vonatkozó helyi
feltételek figyelembevételével történjen.
A tervek végleges változatát 2024. június végéig kell
benyújtani. A pénzügyi támogatások folyósítása várhatóan
2025-ben kezdődik, azonban ez függ a Tanács és az Európai
Parlament közti megállapodástól is.

21

A 10 éves nemzeti energia- és klímatervek felvázolják, hogy az uniós tagállamok miként szeretnék kezelni az energiahatékonysággal, a megújuló energiaforrásokkal és az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatos problémákat. Ezek már tartalmazzák az energiaszegénységgel kapcsolatos intézkedéseket.
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ktreadwell@wwf.eu
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IGAZSÁGOS ÁTMENET PLATFORM

Az uniós igazságos átmenet platformmal kapcsolatos
legutóbbi eseményt 2022. május 10. és 12. között
rendezték meg. Ez volt a platform ötödik változata.
A következő uniós igazságos átmenet platformmal
kapcsolatos eseményt várhatóan 2022. október 24. és
26. között rendezik meg. Valószínűleg személyesen
és online is részt lehet majd venni az eseményen. Az
Európai Bizottság jelezte, hogy tervben van további
technikai segítségnyújtási lehetőségek bejelentése is,
amelyek a régióknak segítenek az igazságos átmenetre
irányuló projektek kialakításában és bevezetésében.

© DR Travel Photo and Video / Shutterstock

Az EU igazságos átmenet platformja a szélesebb körű európai igazságos átmenet
mechanizmusának része, amelynek keretében pénzügyi és technikai segítséget nyújtanak
azoknak a régióknak, amelyek az éghajlat-semlegességre való áttérés miatt különleges
kihívásokkal szembesülnek. A platform az uniós országok és régiók számára az igazságos
átállással kapcsolatos egységes hozzáférési pontként és helpdeskként működik, és technikai
és tanácsadói támogatást nyújt az uniós forrásokhoz, beleértve a lehetőségeket, a vonatkozó
szabályozási aktualizálásokat vagy az ágazatspecifikus kezdeményezéseket. A platform
emellett elősegíti a bevált gyakorlatok cseréjét az összes érintett érdekelt fél között, többek
között rendszeres fizikai és virtuális találkozókon keresztül.

Az eseményeken kívül az Európai Bizottság
munkacsoportokat is létrehozott, amelyek célja, hogy
az érdekelt csoportoknak megoldásokat kínáljon
az igazságos átmenet végrehajtásával kapcsolatos
kérdésekben. Ezek a munkacsoportok mostantól
kezdve az év végéig a feladatvállalásaik és a tervezett
intézkedéseik véglegesítésén tevékenykednek, az
adott intézkedéseket pedig 2023 folyamán fogják
végrehajtani. A helyi önkormányzatok is részt
vehetnek ezekben a munkacsoportokban, amelyek a
következőkből állnak:
• Vegyipar
• Acélipar
• Cementgyártás
Horizontális érdekeltségi stratégia (olyan problémákra
összpontosítva, mint például a partnerek bevonása
az igazságos átmenet tervek kidolgozásába és
végrehajtásába).

JAZ EU IGAZSÁGOS ÁTMENET SZAKPOLITIKÁJÁVAL KAPCSOLATOS FRISSÍTÉSEK: POLGÁRMESTEREK ÉS ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

SZÉNORIENTÁLT ÉS KARBONINTENZÍV RÉGIÓKRA
VONATKOZÓ KEZDEMÉNYEZÉS
Az átalakulóban lévő széntermelő régiókra vonatkozó kezdeményezés 2017-ben jött létre uniós
szénplatform néven. A most már az EU Just Transition Platform fejezeteként működő kezdeményezés
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttéréssel kapcsolatos kihívásokat kezelő uniós
országoknak és szénipari régióknak nyújtandó támogatásra összpontosít, azáltal, hogy összekapcsolja
az érdekelt feleket a bevált gyakorlatok előmozdítása és az információcsere érdekében, technikai
segítséget és kapacitásépítést nyújt, valamint erőforrás-központot biztosít. Évente egyszer politikai
párbeszédet tartanak, hogy számba vegyék a kihívásokat és az átállás terén elért eredményeket
ezekben a régiókban.

Az EU szénorientált régiók átalakításáról szóló
kezdeményezésével kapcsolatos, éves politikai párbeszédére a
spanyolországi Asztúriában került sor 2022. július 7. és 8. között.
A szénorientált régiók átalakításával foglalkozó platform
egyike az igazságos átmenet platform keretében működő
munkacsoportoknak, amely által a platform tovább bővül.
A szénorientált régiók átalakításáról szóló kezdeményezés
honlapján23 további információkat találhat a tevékenységekkel
kapcsolatban
A szénorientált régiók átalakításával foglalkozó platformon
kívül 2020 decemberében elindult a Nyugat-balkáni és ukrajnai
szénorientált régiók átalakításáról szóló kezdeményezés
is24. Célja segíteni az országokat és a régiókat abban, hogy
eltávolodjanak a szénorientált megoldásoktól, és egyre közelebb
kerüljenek a karbonsemleges gazdasághoz, mindezt egy igazságos
átmenet révén. A kezdeményezés 17 fókuszrégiója a következő
országokban található:
•
•
•
•
•
•

Bosznia-HercegovinaKosovo
Koszovó
Montenegro
Ukrajna
Észak-Macedónia
Szerbia

További háttérinformációk: a nyugat-balkáni és
ukrajnai szénorientált régiók átalakításáról szóló
kezdeményezés
A nyugat-balkáni és ukrajnai szénorientált régiók átalakításáról
szóló kezdeményezést az Európai Bizottság szervezi 6 partnerrel
együttműködve25. Célja, hogy teret biztosítson a szénről való

átállásról szóló, az egész régióra kiterjedő, több érdekelt felet
bevonó párbeszéd elősegítéséhez, valamint megerősíteni a
kapcsolatot a nyugat-balkáni és ukrajnai szénorientált régiók,
illetve az uniós régiók között, mindezt a szénorientált régiók
közötti interakciók által.
A szénorientált régiók közötti erősebb kapcsolatok létrehozása
érdekében az Európai Bizottság elindította a Szénorientált régiók
közötti csereprogramot26. 14 küldöttséget választottak ki, amelyek
2022 során 6 csereprogramban vesznek majd részt. Az első 3
csereprogram 2022 áprilisában vette kezdetét, a többi pedig
várhatóan július végén indul el, hacsak már nem zajlottak le.
A kezdeményezés továbbá magában foglal egy szénorientált
régiókkal kapcsolatos oktatási akadémiát is27, amelynek célja az
olyan kapacitásbeli hiányosságok kezelése, amelyek megnehezítik
az igazságos átmenetek végrehajtását a nyugat-balkáni és
ukrajnai régiókban. Ez elsősorban e-oktatási tanfolyamokon
és segédanyagokon keresztül valósul meg. Online elérhető
egy kérdőív, amely 8 nyelven áll rendelkezésre, célja pedig,
hogy segítsen a tanfolyamok személyre szabott elkészítésében,
hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek az érdekelt felek
igényeinek.
Ha további háttérinformációkra van szüksége a nyugatbalkáni és ukrajnai szénorientált régiók átalakításáról szóló
kezdeményezéssel kapcsolatban, látogasson el az erre a célra
létrehozott honlapra28. Erősítse meg a kapcsolatot a nyugatbalkáni és ukrajnai szénorientált régiók, illetve az uniós régiók
között, mindezt a szénorientált régiók közötti interakciók által.
Ha kapcsolatba szeretne lépni a főtitkársággal, írjon e-mailt
a következő e-mail-címre: secretariatWBUA@coalregions.eu
ugyanitt a hírlevélre is feliratkozhat29.
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https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/initiative-coal-regions-transition_en

24

További információk, többek között a fókuszrégiók listája, a következő címen érhető el: https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-western-balkans-and-ukraine/
initiative-coal-regions-transition-western-balkans-and-ukraine_en

25

A partnerek a következők: Világbank, Energiaközösségi főtitkárság, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), Európai Beruházási Bank (EBB), Lengyelország környezetvédelmi és
vízgazdálkodási nemzeti alapja (NFOSiGW), Európai Tanulmányok Szakkollégiuma Natolinban.

26

https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-western-balkans-and-ukraine/coal-regions-exchange-programme_en

27

https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-western-balkans-and-ukraine/coal-regions-learning-academy_en

28

További információk, többek között a fókuszrégiók listája, a következő címen érhető el: https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-western-balkans-and-ukraine/
initiative-coal-regions-transition-western-balkans-and-ukraine_en

29

https://ec.europa.eu/newsroom/ener/user-subscriptions/2330/create
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AZ UKRAJNAI HÁBORÚ ÉS A REPOWEREU
TERV
Az ukrajnai háborúnak súlyos következményei voltak az
európai energiaellátásra nézve. Az energiaárak 2021 óta
folyamatosan emelkednek, a háború kezdete óta pedig
további áremelkedéseket tapasztalhatunk, különböző
okok miatt: ilyenek például az oroszországi fosszilis
tüzelőanyagokra bevezetett szankciók, az Oroszországból
érkező fosszilis tüzelőanyag-ellátás tényleges csökkentése és
az ellátás jövőbeni megszűnése miatti aggodalom. A háború
a fosszilis tüzelőanyagok energiabiztonságra jelentett
veszélye mellett rávilágított a fosszilis tüzelőanyagok
áringadozásához kapcsolódó alapvető kockázatokra is.

és szennyező energiatermelési módszereket, miközben
csökkentené az ETS által termelt bevételt is (azt a bevételt,
amelyet a klímasemlegességre történő átmenet során
kellene felhasználni).
A megújulóenergia- és az energiahatékonysági
irányelvekhez hasonló, jelenleg hatályban lévő irányelvek
módosításait a folyamatban lévő felülvizsgálatok keretében
– a háromoldalú egyeztetés során – fogja megtárgyalni a
Tanács és az Európai Bizottság; a módosítások bevezetése
várhatóan gyorsan meg fog történni (várhatóan 2023 első
hónapjaiban).

A nemzeti kormányzatok és az EU hivatalosan is elismerte
a fosszilis tüzelőanyagok elhagyásának sürgősségét, nem
csupán éghajlatvédelmi okokból, hanem energiabiztonsági
megfontolásokból is. Az energiatakarékossági intézkedések
és a megújuló energiába való beruházások szuverén,
biztonságos és megfizethető energetikai megoldásokat
biztosíthatnak – és biztosítani is fognak.

A helyi önkormányzatokat érintő legfontosabb fejlemény
az, hogy ezentúl a terv végrehajtásához rendelkezésre
álló uniós támogatásokhoz való hozzáférés érdekében a
tagállamoknak a RePowerEU tervvel kapcsolatos fejezeteket
kell kidolgozniuk (és jóváhagyniuk) a nemzeti helyreállítási
és rezilienciaépítési terveikben.

Ennélfogva az Európai Bizottság 2022 májusában
előterjesztette a RePowerEU elnevezésű tervet, amelynek
célja gyors ütemben csökkenteni az Oroszországból
származó fosszilis tüzelőanyagok mennyiségét az uniós
energiaszerkezetben. A WWF vonatkozásában a terv
számos hasznos javaslatot tartalmaz az energiahatékonyság
és a megújuló energiaforrások tekintetében. Vannak
azonban olyan váratlan akadályok is, amelyek alááshatják
az Európai Unió 100 %-ban megújuló és környezetbarát
energiarendszerre történő átmenetét.

Az új fejezeteknek a megújuló energiára való átmenet
felgyorsítására és az energiahatékonyság javítására
kell összpontosítaniuk. Biztosítaniuk kell a szükséges
keretrendszereket annak érdekében, hogy az EU energetikai
rezilienciáját erősítő beruházásokat és reformokat a lehető
leggyorsabban mozgósítani lehessen. A helyreállítási
és rezilienciaépítési terveket a Covid19-világjárvány
utáni helyreállítás részeként dolgozták ki és vezették be,
továbbá ezek határozzák meg a 2026 végéig végrehajtandó
reformokat és beruházásokat.

Íme, néhány példa a tervben felsorolt pozitív
intézkedésekre:

A RePowerEU terv fejezeteinek kidolgozása során a
tagállamok kötelesek konzultációt folytatni az érdekelt
felekkel, továbbá be kell vonniuk őket az új és felülvizsgált
intézkedések kidolgozási, végrehajtási és nyomonkövetési
eljárásaiba, mindezt a nemzeti jogi kereteknek
megfelelően, időszerű és érdemi módon. Idetartoznak a
helyi és regionális hatóságok, a szociális partnerek, a nem
kormányzati szervezetek és adott esetben a mezőgazdasági
ágazatba tartozó érdekelt felek is.

• Tetőre szerelt napenergia-létesítmények kötelezővé tétele
• A megújuló energiával kapcsolatos projektek
jóváhagyásának felgyorsítása és a bürokrácia csökkentése
• Hőszivattyúk kiosztásának felgyorsítása
• 2030-ig a megújuló energiából történő uniós
energiatermelési célkitűzés mértékének 45 %-ra történő
növelése a 2021 júliusában javasolt 40 %-hoz képest
Az Európai Bizottság a szükséges beruházások
finanszírozása érdekében 300 milliárd EUR összeg
mozgósítására tesz javaslatot, elsősorban a már meglévő
uniós helyreállítási alapból. A WWF azonban aggodalmát
fejezi ki azon javaslat iránt, amely szerint további
kibocsátási egységek elárverezése révén kiegészítő pénzügyi
támogatást kellene biztosítani, mivel ez ahhoz vezethet,
hogy az EU nem teljesíti az éghajlat-politikai céljait, továbbá
az új engedélyek piacra történő bevezetésével csökkentené
a szén-dioxid-árat, gazdaságosabbá téve ezáltal a káros

30

A tagállamoknak a nemzeti jogi keretüknek megfelelően
elkészítve összefoglalót kell benyújtaniuk a konzultációs
folyamatokról, majd ezt követően benyújthatják a
módosított helyreállítási és rezilienciaépítési tervet/
függeléket. Amennyiben úgy gondolja, hogy a konzultációk
nem voltak elegendőek, vagy az érdekelt felek véleményét
nem vették megfelelő mértékben figyelembe a tervek
kidolgozása során, vegye fel a kapcsolatot az Európai
Bizottsággal vagy a polgármesterek fórumának
kapcsolattartóival30.

zglowacka@wwf.pl
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A WWF KÜLDETÉSE, HOGY
MEGÁLLÍTSA A FÖLD TERMÉSZETI
KÖRNYEZETÉNEK PUSZTULÁSÁT, ÉS
OLYAN JÖVŐT ÉPÍTSEN, AMELYBEN
AZ EMBEREK HARMÓNIÁBAN ÉLNEK A
TERMÉSZETTEL.
További információk
Katie Treadwell

Vezető energiaügyi szakreferens, WWF európai szakpolitikai
hivatal

Zuzanna Glowacka

Igazságos átmenet program keretében szervezett polgármesterek fórumának főtitkára, WWF Lengyelország
zglowacka@wwf.pl

Címlap: A nyugat-németországi Keyenberg külterületén, egy ma már lezárt gyorsforgalmi
úton szerepel: “Szén = zsákutca”. A gyorsforgalmi utat és számos közeli falut, akárcsak a
Hambach-erdőt és számos közeli falut felszámolnak, hogy helyet csináljanak az RWE.
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