A 2018. évi Zöld Civil Országos Találkozó
állásfoglalása
az Európai Unió 2021-2027. évre szóló költségvetési kereteiről
Az Európai Unió céljainak megvalósításához elengedhetetlen, hogy a 2021-2027. évre szóló
többéves költségvetési kerete (TKK) a jelenleginél sokkal hatékonyabb pénzfelhasználást
tegyen lehetővé. Ennek érdekében többek között az alábbiakat tartjuk szükségesnek:
1. A TKK biztosítsa, hogy az uniós pénzek felhasználása minden esetben feleljen meg a
fenntartható fejlődés elveinek, különös tekintettel az éghajlatvédelemre és más
környezetvédelmi követelményekre, valamint Magyarország nemzetközi vállalásaira a
2030-as Fenntartható Fejlődési Keretrendszeren1 belül, figyelembe véve a témával
foglalkozó civil szerveződések, így különösen a költségvetés fenntarthatósági
reformját célzó európai kampány2 javaslatait.
2. Uniós pénzeket kizárólag közjavak előállítására szabad fordítani, vagyis olyan
feladatokra, amelyek piaci alapon egyáltalán nem, vagy nem kellő hatékonysággal
oldhatók meg.
3. Az uniós pénzek felhasználásánál szigorúan alkalmazni kell „a szennyező fizet” elvet,
vagyis kizárólag úgy szabad támogatást nyújtani, hogy ne sérüljön ez az elv. Így
többek között a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának és a környezetkárosító
földhasználati módok uniós támogatását be kell fejezni.
4. Az eddiginél sokkal pontosabb és részletesebb indikátorokat szükséges alkalmazni a
célkitűzések meghatározására és a feladatok teljesítésének ellenőrzésére mind
környezeti, mind társadalmi és gazdasági tekintetben.
5. A tagországoknak nyújtott támogatásokat a jelenleginél jóval szigorúbb feltételekhez
kell kötni, nevezetesen a tagországok
5.1. nemzeti politikája minden tekintetben legyen összhangban az EU célkitűzéseivel,
a támogatások céljaival és a fenntartható fejlődés elveivel;
5.2. teljesítsék a Nemzeti Reform Programjukban meghatározott feladatokat és az
országspecifikus ajánlásokat, amelyek egy megreformált Európai Szemeszter
részét képeznék éves fenntarthatósági értékelések formájában;
5.3. a legjobb nemzetközi gyakorlat alapján hatékony intézkedéseket vezessenek be az
átláthatóság, elszámoltathatóság, számonkérhetőség, valamint a hatékony és
eredményes pénzfelhasználás biztosítására – nemcsak az uniós támogatások
vonatkozásában, hanem minden tekintetben;
5.4. nem fogadhatnak el olyan jogszabályokat és végezhetnek olyan intézményi
átalakításokat, amelyek – az uniós csatlakozás időpontjának állapotához képest –
visszalépést jelentenek az uniós célok elérése vonatkozásában;
5.5. szigorúan tartsák be az európai partnerségi magatartási kódexet3.
6. A fenti feltételek megvalósulása esetén érvényesüljön a szubszidiaritás elve: a
tagországok teljesen szabadon, saját belátásuk szerint dönthessenek az uniós
támogatások felhasználásáról.
7. A TKK biztosítsa a feltételeket ahhoz, hogy megfelelő segélyben részesüljenek az EUn kívüli rászoruló országok annak érdekében, hogy elfogadható életkörülményeket

lehessen teremteni az ott élők részére a kedvezőtlenül változó környezeti feltételek
ellenére is.
8. Növelni kell az európai civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat annak érdekében,
hogy teljesíteni tudják az uniós célok érdekében tőlük elvárt feladatokat.
9. Az Európai Bizottság rendszeresen ellenőrizze, hogy teljesülnek-e a fenti feltételek, és
erről évente készítsen beszámolót. Amennyiben a feltételek nem teljesülnek, a
támogatásokat haladéktalanul fel kell függeszteni.
Kalotaszentkirály-Zentelke, 2018. április 15.
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