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Az Éghajlatváltozás elleni globális szövetség: 
Az eredmények elmaradtak az ambícióktól 

• Az Európai Unió összesen 729 millió euró összegű támogatást nyújtott az 
éghajlatváltozás által érintett fejlődő országok megsegítésére 

• A kezdeményezés nem irányult kellő mértékben a legkiszolgáltatottabbak 
szükségleteire 

Nem váltotta valóra ígéreteit az Éghajlatváltozás elleni globális szövetség, amelyet az Unió 
2007-ben indított el azért, hogy támogassa a szegény fejlődő országokat az éghajlatváltozásra 
való reagálásban. Ez a következtetés áll az Európai Számvevőszék ma közzétett új jelentésében. 
A számvevők kevés bizonyítékot találtak arra vonatkozóan, hogy a kezdeményezés növelte volna 
az országok éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét. Ami a hatékonyságot illeti, a 
véghez vitt intézkedések általában megvalósították outputjaikat, de ez néha magas költséggel 
járt. 

„Megállapítottuk, hogy az „Éghajlatváltozás elleni globális szövetség” nevű kezdeményezés 
a reméltnél kisebb hatással járt, és hogy a várakozással ellentétben nem történt meg 
szisztematikusan a kapacitásépítésről a lakosságot közvetlenül támogató konkrétabb intézkedések 
felé történő elmozdulás – jelentette ki Hannu Takkula, az ellenőrzést vezető számvevőszéki tag. – 
Javasoljuk, hogy az Európai Bizottság azokra összpontosítson, akiket leginkább sújt az 
éghajlatváltozás, és a tanulságokat használja fel a jövőben mind az éghajlatváltozással 
kapcsolatos, mind a segítségnyújtási kezdeményezései kapcsán.” 

Az Éghajlatváltozás elleni globális szövetség két pillérre alapozta megközelítését: a párbeszéd és 
a tudásmegosztás előmozdítására, valamint az alkalmazkodási, mérséklési és katasztrófakockázat-
csökkentési intézkedésekhez nyújtott technikai és pénzügyi támogatásra. 

A számvevők szerint a kezdeményezés során nem mérték fel, hogy mennyiben javult a 
kedvezményezettek helyzete, és nem összpontosítottak kellőképpen a legrászorultabbak 
szükségleteire. A támogatás nem mindig jutott el a megcélzott kiszolgáltatott 
kedvezményezettekhez: például kevés volt a kifejezetten a nők szükségleteire irányuló fellépés, 
egyes tevékenységek pedig megfizethetetlenek voltak a legszegényebb háztartások számára. 
A sikeres kísérleti fellépéseket is érdemes lett volna kiterjeszteni, hogy többen részesülhessenek 
az előnyeikből. 
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Az Éghajlatváltozás elleni globális szövetség teljes élettartama során sem tudta bevonzani az uniós 
országok és a magánszektor részéről a várt kiegészítő finanszírozást. E jelentős finanszírozási hiány 
ellenére a Bizottság soha nem vizsgálta felül eredeti ambiciózus célkitűzéseit. Ráadásul a második 
szakaszban (Éghajlatváltozás elleni globális szövetség+, 2014–2020) a Bizottság forráselosztási 
kritériumai miatt az éghajlatváltozásnak leginkább kitett országok arányosan kevesebb 
támogatásban részesültek. 
A számvevők által megvizsgált intézkedések többsége esetében a Bizottság nem elemezte 
megfelelően a költségvetésben előirányzott kiadások észszerűségét. Az egyes intézkedések 
irányítási költségei például erősen eltértek egymástól, és különösen magasak voltak a csendes-
óceáni térségben. A számvevők szerint a költségek részletesebb elemzésével megtakarításokat 
lehetett volna elérni. 
A kezdeményezés ismertsége és láthatósága szintén problémás volt: bár több mint 80 országot 
támogatott, ismertsége a fejlődő országokban és az Unióban egyaránt szerény maradt. Ezt részben 
az okozta, hogy a finanszírozott intézkedéseket nem lehetett megkülönböztetni a fejlődő 
országokban az éghajlatváltozásra irányuló egyéb uniós intézkedésektől. A kezdeményezés 
hatékonyságát szervezeti felépítésének összetettsége, különösen a támogatási eszközök és 
a finanszírozási források megkettőződése is kedvezőtlenül érintette. 

Háttér-információk 

Az „Éghajlatváltozás elleni globális szövetség” nevű kezdeményezésnek nem volt saját 
költségvetési sora az Európai Bizottság számviteli rendszerében, hanem azt a Fejlesztési 
Együttműködési Eszközből és az Európai Fejlesztési Alapból finanszírozták. A kezdeményezésre 
előirányzott teljes finanszírozás 728,8 millió euró volt, beleértve az uniós tagállamok 
hozzájárulásait is: 308,8 millió eurót különítettek el az első szakaszra (2007–2013) és 420 millió 
eurót a második szakaszra, az Éghajlatváltozás elleni globális szövetség pluszra (2014–2020). 
2020-ban a Bizottság úgy határozott, hogy nem hosszabbítja meg a kezdeményezést egy további 
szakaszra. A 2021 és 2027 közötti időszakban a Bizottság a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz keretében nyújtott tematikus és földrajzi támogatás révén fogja 
finanszírozni a fejlődő országokban az éghajlatváltozás kezelését célzó intézkedéseket. 
A 04/2023. sz., „Az Éghajlatváltozás elleni globális szövetség(+): Az eredmények elmaradtak az 
ambícióktól” című különjelentés elérhető a Számvevőszék honlapján. 

A sajtó rendelkezésére áll: 

a Számvevőszék sajtóirodája: press@eca.europa.eu 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: (+352) 691 553 547 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – M: (+352) 621 552 224 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: (+352) 691 551 502 
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