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1856/2014. (XII. 30.) Korm. határozat

a közvetlen brüsszeli kifizetésu˝  források hatékony felhasználásának
kárpát-medencei szintű  összehangolásáról és a Magyar Fejlesztési Központ

felállításáról, valamint az Éghajlat-politika és Környezetvédelem Alprogrammal
(LIFE) kapcsolatos feladatok ellátásáról

A Kormány
1. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 122. § (2)

bekezdés f) pontjában foglaltak alapján egyetért azzal, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a közvetlen
közösségi források felhasználása összehangolásának hatékony rendszerét kidolgozza és - a források
felhasználásával érintett ágazatok tekintetében szakmai felügyeletet ellátó minisztériumokkal együttműködve
- működtesse, ennek keretében a közvetlen közösségi források kárpát-medencei szintű elnyerésének
elősegítése érdekében információs, koordinációs, operatív és irányítási feladatokat lásson el;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban rögzítettek végrehajtása érdekében a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.
megalapításáról és a működésének megkezdéséhez szükséges feltételek biztosításáról;

 Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
 Határidő:  azonnal

3. egyetért az Európai Unió azon, a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról
és a 614/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2013.
december 11-ei 1293/2013/EU rendeletben (a továbbiakban: 1293/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet)
rögzített törekvésével, hogy az éghajlat- és környezetvédelmi intézkedéseknek a biológiai sokféleség
csökkenésének megállítását és visszafordítását, az erőforrás-hatékonyság javítását, illetve az
éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz való alkalmazkodást célzó intézkedéseket kell szolgálnia;

4. egyetért az Európai Unió azon törekvésével, hogy a biológiai sokféleség mind klímapolitikai, mind
környezetvédelmi szempontból történő megőrzésére irányuló uniós kötelezettségre tekintettel
elengedhetetlen a szolidaritás és a felelősségmegosztás elvének következetes alkalmazása, melyre
tekintettel az éghajlat-politika és a környezetvédelem terén tagállami szinten egyedi megközelítésekre van
szükség; ezért felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1293/2013/EU parlamenti és tanácsi
rendeletben kitűzött célok Magyarország részéről történő megvalósítása érdekében lássa el az
1293/2013/EU parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott kapacitásépítési pályázat előkészítésének
tárcák közötti koordinációját és intézkedjen az Európai Bizottság felé való beadásáról azzal, hogy az
előkészítésbe kerüljön bevonásra a környezet- és természetvédelmi pályázatokkal kapcsolatban szakmai
felelősséggel bíró földművelésügyi miniszter;
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