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A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a LIFE program 

2014–2017. évi többéves munkaprogramjának elfogadásáról 

(2014/203/EU) - 2014. március 19. 

Kelt Brüsszelben, 2014. március 19-én. 

a Bizottság részéről 

az elnök 

José Manuel BARROSO 

Az Éghajlat-politika alprogramra elkülönített összesen 449 167 501 EUR 

összeget a következőképpen kell elosztani: 
 

a) 193 559 591 EUR „Az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése” kiemelt 

területre; 

b) 190 389 591 EUR „Az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése” kiemelt területre; 

c) 47 588 319 EUR az „Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás” kiemelt területre; 

d) 17 630 000 EUR a kapcsolódó támogatási kiadás; 
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A LIFE program általános céljai 

A 1293/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (a továbbiakban: 

LIFE rendelet) 3. cikke értelmében a LIFE program általános célkitűzései a 

következők: 
 

— az erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenállóképes gazdaságra való átállás, a környezet minősége 

védelmének és javításának, valamint a biológiai sokféleség csökkenése megállításának és 

visszafordításának elősegítése, ideértve a Natura 2000 hálózat támogatását és az ökoszisztémák 

leromlásával szembeni intézkedéseket is,  
 

— az uniós környezetvédelmi és éghajlat-politika és a kapcsolódó jogszabályok 

kidolgozásának, végrehajtásának és érvényesítésének javítása, valamint a környezet- és 

éghajlatvédelmi célkitűzések más uniós szakpolitikákba, illetve a köz- és a magánszféra gyakorlatába 

történő integrálásának és általános érvényesítésének előmozdítása és ösztönzése, többek között a köz- és 

a magánszféra kapacitásának növelésével, 
 

— jobb környezetvédelmi és éghajlat-politikai irányítás támogatása valamennyi szinten, 
ideértve a civil társadalom, a nem kormányzati szervezetek és a helyi szereplők fokozott bevonását is, 
 

— a 7. környezetvédelmi cselekvési program végrehajtásának támogatása 
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A 2015-ös prioritások: 

 

 • Energiaigényes Ipari Ágazatok 

 

 • Ózonréteget Lebontó Anyagok Helyettesítése 

 

 • Földhasználat, Földhasználati Változások és 

   Erdőgazdálkodás 
 

LIFE Éghajlatváltozás Mérséklése (CCM) kiemelt 

terület prioritásai 
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Erőforrás-hatékony Európa: az Európa 2020 stratégia keretébe 

illeszkedő kiemelt kezdeményezés 
 

Az Európa 2020 stratégia keretébe illeszkedő, Európa erőforrás-

hatékonyságának fokozását megcélzó kiemelt kezdeményezés célja a 

fenntartható növekedés megvalósítása az erőforrás-hatékony és alacsony 

széndioxid-kibocsátású gazdaságra való átállással.  

 

Ref.: 

# COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND 

SOCIALCOMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS: A 

resource-efficient Europe – Flagship initiative under the Europe 2020 

Strategy, Brussels, 26.1.2011., COM(2011) 21 

Energiaigényes Ipari Ágazatok 
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Az Európai Bizottság elemzése alapján 2050-re a mezőgazdaság az EU 

üvegház-gáz kibocsátásának várhatóan egyharmadát teszi majd ki, vagyis a 

részesedése a jelenlegihez képest megháromszorozódik (Ref.). 
 

Éghajlatpolitikai szempontból tehát az ágazat jelentősége nőni fog, és a Bizottság 

szerint megkerülhetetlen feladattá vált az ágazat ÜHG kibocsátásának 42–

49%-os csökkentése az 1990-es bázisévhez viszonyítva. Mindez kiemeli 

annak szükségességét is, hogy az uniós éghajlat-változási politika a 

földhasználati, földhasználat-változási és erdőgazdálkodási (LULUCF) 

tevékenységekre is kiterjedjen.  
 

Ezen a területen olyan projekt javaslatok kaptak támogatást, amelyekben a 

földhasználati, földhasználat-változási, állattenyésztési és erdőgazdálkodási 

(LULUCF) tevékenységekre fókuszál, és ezen belül is elsősorban az integrált, 

klímapolitikai szempontokat hangsúlyosan figyelembe vevő termelő 

tevékenységek hatékonyságának növelése az elsődleges cél. 

  
Ref.: 
# „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve” Az Európai Bizottság 

Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, 

Európai Bizottság COM(2011)112, Brüsszel, 2011. 03.08.” 

Földhasználat, Földhasználati Változások és 

Erdőgazdálkodás 
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A tipikus pályázati forma, amelyekből remélhetőleg minél 

többet fogunk közös munkával együtt beadni  
 

 

A hagyományos LIFE pályázatok típusai: 
 

 Legjobb gyakorlat címre esélyes módszer-, döntéshozói eszköz 

kifejlesztése, próbái, elterjesztése - minél szélesebb körben; 
 

 Klíma mitigációs szempontból élenjáró technológia bemutatása, 

bevezetése, elterjesztése – minél szélesebb körben; 
 

 Az EU és tagállami szinten releváns klímapolitikai direktívák, és 

stratégiai dokumentumok végrehajtását lényegi módon segítő 

projektek; 
 

Hagyományos LIFE pályázatok  



8 

Értékelési szempontok 

● Szakmai és pénzügyi koherencia, minőség 

 

● Uniós és tagállami szintű hozzáadott értékek: 
 

 – a megnövekedett klímaellenálló képességhez és/vagy az üvegházhatást 

 okozó gázok csökkentéséhez való hozzájárulás mértéke és minősége; 
 

 - a LIFE Éghajlat-politika Alprogram konkrét célkitűzéseinek eléréséhez 

 való hozzájárulás mértéke és minősége; 
 

 - a többcélúság és a szinergiák megkeresése; 
 

 - megismételhetőség és átültethetőség; 
 

 - transznacionálitás, zöld közbeszerzés; 
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A beadott pályázatokra jellemző projekthibák 

● Helyzetelemzés hiánya, pontatlansága; 

 

● A célok kijelölésekor nem, vagy nem meggyőzően kerül 

bemutatásra az EU és a hazai klímapolitikai prioritásokkal való 

egybeesés; 

 

● Gyakran a LIFE pályázatok prioritásainak való megfelelés 

sincs kiemelve; 

 

● A  valóban mérhető klímapolitikailag fontos indikátorok – 

karbon-, víz-, nitrogén-, foszfor-, lábnyom életciklusra vetített 

elemzése – használatának hiánya, a nyomon követhetőség 

hiánya; 
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… amelyeket közös munkával kijavítunk 

Köszönöm a figyelmet! 
További információk 

http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm  

 

Dr. Toldi Ottó 

K+F tanácsadó, klímapolitikai referens 

LIFE CCM felelős 

Tel: +36 1 7956307 

otto.toldi@nfm.gov.hu 
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