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Fenntartható Fejlesztési Célok
• 2015. szeptember 25., New York ENSZ Fenntartható Fejlődési Csúcstalálkozó
(2015. szeptember 25-27.) elfogadták az ún. Agenda 2030 dokumentumot
(’Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’)
• A kormányközi megállapodás 17 fő célterület 169 célkitűzését fogalmazza meg.
• Az SDG-k felváltják a 2000-ben elfogadott Milleniumi Fejlesztési Célokat (MDGs)
• A 13. fenntartható fejlesztési cél a Klímaváltozás és hatásai elleni küzdelem,
amely kitárgyalásának elsődleges fóruma a UNFCCC.
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Az új Párizsi Megállapodás legfőbb elemei
• Globális megállapodást és hosszú távú geopolitikai átrendezést jelent
• A tudomány állását szorosan megközelítő kibocsátás-csökkentési célokat állít
fel
• Jelentős beruházásokat teremt a szokásos gazdasági fejlődési pályától való
eltérés révén
• Fosszilis energiahordozók alkonyát vetíti
előre a 2050 után elérendő kibocsátássemleges gazdaságra való átállás igényével
• Rendszeres és lépcsőzetes felülvizsgálatot
kíván meg a globális ambíció olyan fokú
növelésére,
amely
a
tudományos
állásfoglalásnak megfelelő szintű
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Klíma- és energiapolitika 2030
• EU-n belüli kötelező legalább 40% üvegházhatású gáz (ÜHG) csökkentési cél
(1990-es bázis) (ETS: -43%, nem -ETS: -30%) - szénszivárgási szabályok 2020
után, új alap (2%), NER400, Párizsi konferencia (2015) utáni felülvizsgálat
• EU-szintű minimum 27 %-os kötelező megújuló energia részarány, tagállami
lebontás nélkül, a tagállamoknak rugalmasságot hagyva
• Indikatív 27%-os energiahatékonysági célszám
• Hazai és az európai versenyképesség
• Az ÜHG célszám - 2004 után csatlakozott államok
• A 3-as célrendszer hatásai (kvótaárak, tagállami bevételek)
• Kiegészítő beruházási szükséglet az EU átlag GDP 90%-ánál alacsonyabb
jövedelmű államokban
• Energiabiztonság
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Nemzetközi Klímafinanszírozás
A Párizsi Megállapodás
• felszólítja a fejlődő országokat a nyugati befektetők és piacok számára
megfelelő piaci környezet megteremtésére
• lefektette a nemzetközi technológia és projektfejlesztési kereteket és rendezte
az azokkal foglalkozó főbb intézmények helyzetét
Magyarország a nemzetközi klímafinanszírozási feladatokra összesen 2
milliárd forintnyi összeget biztosít 2016-2017 során:
• 1 milliárd forint felajánlás a Zöld Klíma Alap működéséhez
• 1 milliárd forint forrás biztosítása bi- és multilaterális együttműködések
támogatására a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködésben
Célja:
„Hazai, éghajlatvédelmi célú fejlesztések és beruházások külpiaci
megvalósításának elősegítése.” (28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet)
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Zöld Klíma Alap (GCF)
• Megteremti a klímaváltozáshoz kapcsolódó hosszú távú
nemzetközi finanszírozás kereteit
• Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye szakosított
szerveként működik
Projektek:
• 2015. év során elbírált 8 projektet összesen 168 millió USD-vel, az egyéb
programokat 624 millió USD-vel támogatta
• A projektek támogatásának mértéke 6,2 millió USD-től 217 millió USD-ig terjedt
• Témáik: vizes élőhelyek ellenállásának növelése; klímaváltozás veszélyeinek
előrejelzése; klímavédelmi projekteket támogató kockázati tőke-alap felállítása;
energiahatékonysági kötvények kiadása; vízkezelési rendszerek kialakítása;
szennyvízkezelés
• 2016. év során összesen 2,5 milliárd USD értékben terveznek projekteket
elbírálni
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GCF projektek elbírálásának folyamata
NDA
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Igazgatótanács

B.07/03 sz. Igazgatótanácsi döntés alapján

Igazgatótanácsi
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Globális Zöld Növekedési Intézet (GGGI)
• Az ENSZ intézményrendszerén kívül, a Párizsi Megállapodás részeként
elfogadott Vállalások végrehajtásában jelentős szerepet vállaló nemzetközi
szervezet
• Meghatározott működési területei: energetika, vízgazdálkodás, földhasználat és
városfejlesztés
• Az Intézet három- vagy többoldalú együttműködésekben a tagországok
fejlesztési stratégiáit alakítja finanszírozható projektekké.
• Ezek megvalósítása önkéntes alapú finanszírozással működik.
Feladata többek között
• A Tervezett Nemzetileg Meghatározott Hozzájárulások (INDC-k) végrehajtása
• A vállalások alapján megtérülést ígérő projektek előkészítése a végrehajtás
fázisáig
Magyarország a 2015. december 8-án kiadott, 377/2015.
számú Korm. rendelet értelmében csatlakozott a
szervezethez lehetőség a magyar tagállami preferenciák
érvényesítésére
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Klímatechnológiai Központ és Hálózat (CTCN)
• ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményét szolgáló, ENSZ Környezetvédelmi
Programja és az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete alatt működő, szakosított szerv.
• A CTCN két részből tevődik össze: a központból, mely a koordináló entitás funkcióit tölti
be, és a szervezetek világszintű hálózatából, amely a feladatok végrehajtásáért felel.
• a Klímatechnológiai Hálózat (CTN) részesei jellemzően mérnöki és konzulens cégek,
egyetemek és kutatóintézetek
Feladata:
• A CTCN alapvető feladata a fejlődő államok klímavédelmi projektjeinek
támogatása a technológiaátadás, a tudástranszfer, valamint a kapacitásépítés terén.
• A CTCN fogadja fejlődő országok klímatechnológiai projektekre vonatkozó igényeit
• Feldolgozza ezeket a javaslatokat, és a végrehajtás lehetőségét a CTN tagjai között
megversenyezteti.
A magyar intézmények
• A finanszírozás többek között a GCF által valósulhat meg. globális klímatechnológiai
• A Klímatechnológiai Hálózat (CTN) tagsága ingyenes.
piacon való megjelenését és
érvényesülését
támogathatja a CTCN-hez
való csatlakozás.
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Az EU Környezetvédelmi és Éghajlat-politikai Programja (LIFE)
•

•

•
•
•

Célja: erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid-kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival
szemben ellenállóképes gazdaság megvalósítása; a környezet védelme és fejlesztése; a
biológiai sokféleség, az ökoszisztémák és a Natura 2000 hálózat fenntartása, fejlesztése.
2014-2020: 3,46 milliárd EUR, két alprogram:
– Környezetvédelmi Alprogram (2,59 milliárd euró):
• Környezet- és erőforrás-hatékonysági pályázatok;
• „Természet és biológiai sokféleség” pályázatok;
• Környezetvédelmi irányítási és információs pályázatok;
– Éghajlat-politikai Alprogram (864,2 millió euró):
• Éghajlatváltozás mérséklése (kibocsátás-csökkentési pályázatok);
• Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz (alkalmazkodási pályázatok);
• Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási pályázatok
az idei pályázat meghirdetésének várható időpontja: 2016. május 19.
az idei pályázatok benyújtásának várható határideje: 2016. szeptember
Honlap: http://ec.europa.eu/environment/life/
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Köszönöm a figyelmet!
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