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A többszintű kormányzás (Multi-Level Governance, 
MLG) a modern, átfogó politikai döntéshozatal 
nélkülözhetetlen összetevője , amely a helyi 
politikáktól az uniós politikákig (és természetesen 
Európán túl is) bármilyen szinten alkalmazható. 
Számos folyamatot erősíthet, különös tekintettel 
az éghajlatváltozás enyhítésének és az ahhoz 
való alkalmazkodásnak a támogatására és 
felgyorsítására, valamint az energiaszegénység 
hatékony kezelésére, az igazságos átmenet 
koherens keretének biztosítására és számos 
más kulcsfontosságú probléma megoldására 
is. Az éghajlatváltozás összetett globális 
kihívásának kezeléséhez szükséges megoldások 
nagyságrendje és hatóköre tekintetében a hatékony 
többszintű kormányzás kulcsfontosságú eszköz 
a költséghatékony és társadalmilag inkluzív 
intézkedések felgyorsításához. 
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  Bevezetés

Miért fontos 
a többszintű 
kormányzás?

Az európai Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége (Covenant 

Europe) nemcsak maga az összehangolt többszintű cselekvés példája, hanem 

ötleteket, forrásokat és lehetőségeket is kínál a többszintű kormányzás jobb 

lehetővé tételére, kiterjesztésére és általános érvényesítésére az európai 

éghajlat- és energiapolitikákban. De mit jelent a többszintű kormányzás 

a gyakorlatban? Milyen szerepet játszik a politikai döntéshozatalban és az 

éghajlat- és energiaügyi intézkedések felgyorsításában? Miért tekinthető a 

többszintű kormányzás a Covenant Europe kulcsfontosságú elemének?

http://www.eumayors.eu/
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1   A többszintű kormányzás számos (nyilvános) 
folyamatra hatást gyakorol, ezért a „politika” 
kifejezést ebben a dokumentumban tágabb 
értelemben használjuk, amely magában foglalja 
a különböző típusú jogszabályokat, magas szintű 
stratégiákat, cselekvési terveket, szabályozási 
iránymutatásokat stb.

2   A Régiók Bizottsága többszintű kormányzásról szóló 
Fehér Könyve (2009).

Mit jelent a többszintű kormányzás?
A hatékony többszintű kormányzás olyan együttműködési 

mechanizmusokat foglal magában, amelyek biztosítják, hogy a 

kulcsfontosságú érdekeltek az őket leginkább érintő ügyekben hallathassák 

a hangjukat. Bár a többszintű kormányzás nagyon alkalmas arra, hogy a 

kormányzat minden szintjén javítsa a politikai döntéshozatali folyamatokat, 

ez a dokumentum szándékosan elsősorban nemzeti szintű perspektívát 

vesz fel. Azt kívánja bemutatni, hogy a felülről lefelé irányuló megközelítés 

helyett, amelyben a nemzeti képviselők olyan politikákat dolgoznak ki és 

olyan politikákról döntenek, amelyekhez a szubnacionális szereplőknek 

igazodniuk kell, a többszintű kormányzás inkább az alábbiakon alapul:

 •  más szintek (pl. helyi és regionális hatóságok) meglátásainak 

vertikális integrációja a magasabb szintű döntések és a 

szubnacionális szükségletek közötti összhang fokozása és 

összehangolása érdekében, valamint; 

 •  horizontális integráció a párhuzamos minisztériumok, érintett 

állami ügynökségek stb. azonos szintű munkatársainak bevonása, 

a szinergiák biztosítása és az összehangoltság hiányának 

elkerülése érdekében. 

A többszintű kormányzás „a partnerségen és [...] az érintett kormányzati szintek 

közötti megosztott felelősségen alapuló [...] összehangolt cselekvés, amely [...] a 

demokratikus legitimitásra és a különböző bevont szereplők reprezentativitására 

támaszkodik”.2

A hatékony többszintű kormányzás létrehozásához két kulcsfontosságú 

elemet - nevezetesen a „struktúrákat” és a „párbeszédfolyamatokat” - kell 

létrehozni. Az első a formális/informális keretekkel és platformokkal 

foglalkozik (pl. kik vesznek részt és hogyan képviseltetik magukat), míg 

az utóbbi a párbeszéd lehetőségeit vizsgálja (pl. milyen kölcsönhatások 

léteznek az érdekelt felek között, és mihez járulnak hozzá). A többszintű 

kormányzási struktúrák és párbeszédfolyamatok létrehozására nem létezik 

egységes megközelítés. A többszintű kormányzást inkább a helyi, regionális 

és nemzeti összefüggésekhez kell igazítani a politikai keretek javítása 

céljából.

  Bevezetés

https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-89-2009
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-89-2009
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Hogyan tudja a Covenant Europe a sikeres éghajlat-politikai 
fellépés érdekében felhasználni a többszintű kormányzást?
A többszintű kormányzás átfogó integrációra vonatkozó megközelítése 

tükrözi a Covenant Europe által támogatott szisztematikus megközelítést, 

amelynek célja a különböző szereplők bevonása a megfelelő alapértékek 

hatékonyabb kidolgozása érdekében mind az enyhítés (pl. kibocsátás, 

energiateljesítmény, energiaszegénység és közlekedés), mind az 

alkalmazkodás (pl. kockázatok, sebezhetőségek és hatások) tekintetében. 

Ennek az erőfeszítésnek része a magasabb szintű koordinátorok és 

támogatói közösségek munkája, akik már sikeresen segítik a helyi hatóságok 

tervezését a fenntartható energia- és éghajlat-politikai cselekvési terv 

(SECAP) iteratív ciklusain keresztül. Ezenkívül minden aláírónak nemcsak 

horizontálisan kell integrálnia a különböző önkormányzati részlegeket és 

szervezeti egységeket, hanem határozottan ösztönzik őket arra is, hogy más 

ágazatok érintett helyi szereplőinek bevonásával tovább „törjék át a silókat”. 

A kép kiegészítése: A vertikális és horizontális együttműködés mellett 

a többszintű kormányzást tovább lehet erősíteni a nem kormányzati 

szereplők bevonásával is (pl. egy „négyes spirál” megközelítésben, amely a 

közintézményeket a civil társadalommal, a tudományos élet szereplőivel 

és a vállalkozásokkal kombinálja), mivel ezek új nézőpontjai hozzáadott 

értéket képviselnek. Valójában egy ilyen több ágazatot átfogó megközelítést 

olyannyira érdemesnek tartanak, hogy nemrégiben „helyi éghajlatvédelmi 

paktumként” beágyazták a Covenant Europe saját politikai kötelezettségvállalási 

dokumentumának új fejezetébe. 

  Bevezetés

https://covenantofmayors.eu/support/energy-poverty.html
https://covenantofmayors.eu/support/adaptation-resources.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/coordinators.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/supporters.html
https://covenantofmayors.eu/plans-and-actions/action-plans.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories.html
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Az európai szövetség így ideális helyzetben van ahhoz, hogy olyan 

többszintű platformot mutasson be, amely lehetővé teszi az alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású, rugalmas és inkluzív fejlődést a helyi és nemzeti 

szintek közötti együttműködésben. A kedvező irányítási mechanizmusokkal, 

a sokoldalú tervezéssel, a hatások kezelését célzó beruházások 

racionalizálásával és az ellenálló és zöld fellendülés iránti elkötelezettség 

előmozdításával a Covenant Europe kulcsfontosságú támogatást nyújthat a 

sikeres európai zöld megállapodás végrehajtásához. 

A Covenant Europe aláíró felek célkitűzései és intézkedései érdemben 

hozzájárulhatnak a Párizsi Megállapodás célkitűzéseihez és céljaihoz, 

ugyanakkor az energiaunió irányításának kulcsfontosságú eszközeiként 

is szolgálhatnak, különösen a nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

cselekvési terveken (NECP) keresztül. Az aláírók által tervezett, végrehajtott 

és átlátható módon nyomon követett intézkedések egyértelműen 

kiegészíthetik a nemzetközi célokhoz hozzájáruló, vonatkozó nemzeti 

politikákat. Ugyanakkor közvetlen, fenntartható és hosszú távú hatásokat 

is generálhatnak a különböző átfogó ágazatokban (pl. természetalapú 

megoldások, biológiai sokféleség, körforgásos gazdaság, egészségügy, 

társadalmi befogadás stb.), az általuk képviselt helyi közösségekre szabva. 

A jól megvalósított többszintű kormányzás számos előnnyel gazdagítja 

a politikai döntéshozatali folyamatokat, továbbá hosszabb távú 

kereteket, erősebb kapcsolatokat és sikeresebb kezdeményezéseket 

eredményez. Más szóval, a hatékony többszintű kormányzás 

mindenütt hasznos: 

       •  a jogszabályok és a szakpolitikai eszközök jobban szinergiába 

hozhatók egymással, hogy teljes mértékben kihasználják a 

bennük rejlő lehetőségeket és optimalizálják a gyakorlati 

hatásokat.

       •  A szinteken átívelő közös prioritások felgyorsíthatják a 

végrehajtást az erősebb támogató keretek és a rendelkezésre álló 

erőforrások hatékonyabb tervezése révén. 

       •  A szilárd többszintű kormányzás által előmozdított párbeszédek 

általában javítják a nemzeti és a nemzeti szint alatti hatóságok 

közötti kapcsolatokat, így segítve a költségmegtakarítást 

a hatékonyság javítása révén, elkerülve a konfliktusokat a 

párhuzamos nemzeti folyamatokkal vagy a lefelé irányuló 

alkalmazással kapcsolatosan.

       •  Azáltal, hogy mindenkit az asztalhoz ültet, a többszintű 

kormányzás természeténél fogva ösztönzi a közös 

felelősségvállalást mind magáért a politikai döntéshozatali 

folyamatért, mind pedig a későbbi végrehajtásért.

  Bevezetés
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A Covenant Europe támogatja a városokat, régiókat és országokat az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és ellenálló képesség kialakítása 

terén tett intézkedések előmozdításában. Ezt az irányítási módszerek, a 

kockázattervezés és az alkalmazandó beruházási kapacitások kihasználása 

érdekében végzett folyamatos munkával érik el. Az optimalizált 

többszintű kormányzás segít annak biztosításában, hogy a szakpolitikák 

a különböző szinteken és ágazatokban összhangban maradjanak az új 

uniós alkalmazkodási stratégiában felvázolt alkalmazkodási elvekkel. 

Ez a stratégia több területre összpontosít: az ökoszisztémákhoz való 

alkalmazkodásra és az integrált többszintű kormányzásra; a világos célokat 

és mutatókat alkalmazó fokozott nyomon követésre; az ökoszisztémák 

megőrzésének és helyreállításának fontosságára; az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodásnak az összes vonatkozó szakpolitikába való 

beépítésére; a finanszírozás növelésére minden kormányzati szinten az 

állami és magánberuházások mozgósításával; valamint a válságmegelőzési 

felkészültség, a katasztrófaelhárítás és a zöld helyreállítás fokozására. 

A többszintű kormányzás jól illeszkedik számos, a Covenant Europe által 

támogatott kiegészítő megközelítéshez. A különböző körülményekre 

való alkalmazhatósága révén egy olyan bevált megoldáscsomag részét 

képezi, amely biztosítja, hogy az érdekelt felekkel az egész kontinensen 

megfelelő módon konzultáljanak, és képesek legyenek érdemi hozzájárulást 

nyújtani. Az Uniós Városfejlesztési Menetrend – Partnerségek sikeres 

példája a többszintű kormányzás működésének, amely tizennégy 

kulcsfontosságú témára összpontosít, többek között az energiaátmenetre és 

az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra, és amelyet a városok és régiók 

képviselőivel való szoros együttműködés alakított ki. Az érdekelt felek 

közötti párbeszédek ösztönzésére irányuló tendencia részét képezik az olyan 

kezdeményezések is, mint a Green Deal Going Local (a zöld megállapodás 

helyi szintű végrehajtása) Régiók Európai Bizottsága általi támogatása 

és a helyi éghajlati paktumok Európai Bizottság (EB) általi támogatása. 

Ez utóbbi, amely jól illeszkedik a korábban említett új, Covenant Europe-

ról szóló fejezethez, arra irányul, hogy a tagállamok nemzeti éghajlati és 

energetikai céljaihoz való hozzájárulás érdekében formálisabban integrálja a 

különböző helyi szintű intézkedéseket. 

  Bevezetés

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/European-Climate-Pact.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/European-Climate-Pact.aspx
https://europa.eu/climate-pact/index_en
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3   A nemzetileg meghatározott hozzájárulások megtalál-
hatók az UNFCCC Titkárság NDC-nyilvántartásában.

4   Az Európai Bizottság európai kormányzásról szóló 
fehér könyvében (2001) felvázolt elvek.

Ez a kiadvány hasznos ajánlásokat tartalmaz a jól megvalósított 

többszintű kormányzás előnyeinek kiaknázására, különösen a nemzeti 

szinten irányított éghajlat-változási intézkedésekhez kapcsolódóan 

egész Európában (pl. nemzeti energia- és éghajlat-politikai cselekvési 

tervek vagy szénalapú átállási tervek). Tartalma az európai kontextus 

áttekintésén és a Covenant Europe koordinátoraival, támogatóival és 

aláíróival, valamint tizenkét uniós tagállamban, más szakértőkkel készített 

célzott interjúkon alapul. A gyakorlati szakemberektől és a helyi/regionális 

önkormányzatok képviselőitől szerzett meglátások segítenek abban, hogy 

az itt megfogalmazott pontok továbbra is relevánsak, naprakészek és 

megvalósíthatóak maradjanak Európa minden szegletében és azon túl is. 

Az e megközelítéssel nyert ajánlásokat a felelősségteljes kormányzás öt, jól 

bevált alapelve (nyitottság, részvétel, elszámoltathatóság, hatékonyság és 

koherencia) szerint kategorizálták4. Ezek a fő pillérek, valamint a nemzeti 

éghajlat-politikai folyamatokban való maximális hasznosításukra szolgáló 

kiegészítő módszerek segítenek kialakítani az erős többszintű kormányzás 

létrehozásának tervét. Az utolsó fejezet egy gyorshivatkozást tartalmaz a 

többszintű kormányzás szisztematikus optimalizálásához, az olvasó saját 

egyedi kontextusában.

A világszerte működő többszintű kormányzás további fontos inspirációi is 

megtalálhatók szerte a világon, mint például az alábbi pozitív példák:

       •  Kolumbia ágazatközi együttműködése a nemzeti minisztériumok és a 

nemzeti szint alatti szereplők között, a saját nemzetileg meghatározott 

hozzájárulásuk megalkotása és végrehajtása érdekében3;

       •  Japánban sikeres helyi és regionális kibocsátás-kereskedelmi rendszerek 

(ETS), amelyek ösztönzik a lehetséges nemzeti szintű ETS vizsgálatát; 

valamint

       •  Kenya „teljes kormányzatot átfogó megközelítése” a nemzeti éghajlat-

változási törvény elfogadása valamint a nemzeti és nemzeti szint alatti 

közintézményeken belül külön erre a célra létrehozott csoportok létrehozása 

céljából.

  Bevezetés

Nyitottság Részvétel Elszámoltathatóság Hatékonyság Koherencia

https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_10
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_10
https://ndcpartnership.org/news/colombia-translates-climate-targets-sustainable-development-actions
https://collaborative-climate-action.org/cca-report/
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/ndc_guide_19062020.pdf
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megoldások közös kidolgozása az 
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Ha a többszintű kormányzás nyitott módon van 
felépítve, az érdekeltek jobban megérthetik, hogyan 
működik a politikai lánc, és hogyan vehetnek 
részt benne. Ez viszont nagyobb hajlandóságot 
ébreszthet bennük arra, hogy megosszák egymással a 
legfontosabb meglátásaikat. Ha minden információt 
és hozzájárulást átláthatóan kommunikálnak, akkor 
a folyamat elősegíti a tartalmasabb interakciókat és a 
felelősségvállalás érzését, valamint az egész folyamat 
szélesebb körű elfogadottságát. Ez még a közvetlenül 
nem érintett felek körében is igaz, ami azt mutatja, 
hogy a többszintű kormányzás a rendszer egészére 
kiterjedő, átfogó éghajlatvédelmi fellépést tesz 
lehetővé.
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Miért 
kulcsfontosságú 
a nyitottság 
a többszintű 
kormányzás 
szempontjából?
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Jól strukturált megközelítés bevezetése, amely világosan 
meghatározza a célt és a fázisokat
A többszintű kormányzás akkor tudja a legjobban javítani a szakpolitikai 

folyamatokat, ha szisztematikusan, minden érdekelt fél számára tisztázza, 

hogy a szakpolitika megfogalmazására egyáltalán miért kerül sor, és 

magyarázatot ad arra, hogy ki fog és ki tud hozzájárulni (ami ideális esetben 

az érdekelt felek átfogó feltérképezésével történik), valamint egyértelműen 

meghatározza, hogy a folyamat különböző részeire mikor kerül sor és a 

többszintű kormányzási módszereket az egyes lépések során hogyan fogják 

alkalmazni.

Cselekedjen most!  Készítsen többszintű kormányzási ütemtervet 

egy nyilvánosan hozzáférhető dokumentum keretében, amely egy 

adott politikai folyamathoz kapcsolódik, és amely biztosítja az 

egyértelműséget, ösztönzi a szélesebb körű elfogadást és egyszerűsíti a 

kommunikációt a hatékonyabb elkötelezettség érdekében.

Ismertesse a szereplők szerepét az egész folyamatban és 
hozzájárulásuk értékét
Fontos, hogy elősegítse a szerepek pontos megértését, beleértve azt is, 

hogy ki felel az átfogó politikai folyamatért, és mely egyéb szerepeket (kell) 

másoknak betölteniük. Ugyanakkor még nagyobb hitelességet kölcsönözhet, 

ha nyilvánosságra hozza, hogy mely szereplőket vonták már be és mely 

feladatok vagy hozzájárulások tulajdoníthatók nekik.

Cselekedjen most!  A szereplők hozzájárulásának nyomon követése 

érdekében tegye közzé a tervezett szerepek keretét, így garantálhatja a 

teljes átláthatóságot, és céltudatosságot adhat a részvételüknek. 

Az éghajlat-politikai cselekvési terv és a kockázatkezelés gyakran 

megköveteli, hogy az egyes városok vagy régiók határain túlmutatóan 

dolgozzunk; mind az enyhítő (pl. levegőminőség vagy mobilitás), mind az 

alkalmazkodási intézkedések (pl. erdőtüzek vagy árvizek) tekintetében. A 

helyi és regionális hatóságoknak, valamint más érdekelt feleknek teljes körű 

támogatásra és együttműködési lehetőségekre van szükségük ahhoz, hogy 

a különböző kormányzati szinteken átívelő, határokon átnyúló kérdéseket 

kezelni tudják. 

A Covenant Europe aláírói jó helyzetben vannak ahhoz, hogy az élen járjanak, 

mivel már hozzáférnek a legjobb gyakorlatokhoz, eszközökhöz, ismeretekhez 

és útmutatáshoz, amelyek segítenek nekik a kockázatok jobb kezelésében, 

az ellenálló enyhítési/alkalmazkodási stratégiák kidolgozásában, a hatékony 

cselekvési tervek végrehajtásában és a zöld (helyreállítási) beruházások 

előtérbe helyezésében. Számos ilyen példa és más értékes anyag - amelyeket 

a Covenant Europe irodája, valamint koordinátorai, támogatói és aláírói 

készítettek és teszteltek a helyszínen - megtalálható a kapacitásépítési 

lehetőségek és erőforrások nyilvánosan elérhető könyvtárában.

  Covenant kapcsolat

   1. fejezet

https://covenantofmayors.eu/support/library.html
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Állítson fel egy világos ütemtervet, amely elegendő 
lehetőséget biztosít az érdemi részvételre
Biztosítani kell, hogy minden többszintű kormányzási tevékenységet 

megfelelően tervezzenek meg és átlátható módon jelentsenek be. A hozzájárulási 

köröknek elegendő időt kell biztosítaniuk, és nem a rosszul időzített 

időszakokban. Az ismétlődő visszacsatolási ciklusok segíthetnek a végeredmény 

további javításában és többszörös lehetőséget adnak az érdekelt feleknek a 

véleménynyilvánításra, de nem szabad olyan sokáig lezáratlanul hagyni őket, 

mert így a teljes folyamat szükségtelenül lelassul.

Cselekedjen most!  Tegye közzé a folyamat minden egyes szakaszára 

vonatkozó tevékenységek és határidők világos ütemezését, ideális 

esetben több lehetőséget kínálva a részvételre, elkerülve a kényelmetlen 

időszakokat (pl. a szabadságolási időszakokat vagy a nagyobb 

gyermekgondozási igényekkel járó időszakokat), és figyelembe véve a 

különböző hozzáférési igényeket, hogy ne ássa alá a közreműködésre 

irányuló erőfeszítéseket.

Megerősíti, hogy az információáramlás az érdekeltek számára 
érthető módon történik
Az erős többszintű kormányzás lehetővé teszi, hogy az információk és 

referenciaanyagok mindenki számára átlátható módon hozzáférhetővé váljanak, 

ahelyett, hogy a hozzáférést néhány kiváltságos szereplőre korlátoznák. Ezeknek 

az anyagoknak és információknak könnyen emészthetőnek kell lenniük, és 

kerülni kell a túlságosan szakszerű terminológiát, amely összezavarhatja vagy 

elriaszthatja az érdekeltek egy részét. 

Cselekedjen most!  Biztosítson széles körű hozzáférést minden szükséges 

információhoz és háttérdokumentumhoz, és lehetőség szerint kerülje a 

homályos szakzsargon használatát.

Aktívan kommunikáljon az érdekelt felekkel az ismert, 
hozzáférhető csatornákon keresztül
Ugyanilyen fontos, hogy az információkat helyesen közölje. A dinamikus 

módszerek ösztönözhetik a proaktív elkötelezettséget, de továbbra is az 

összes érdekelt fél által általánosan használt különféle médiumokat és 

formátumokat kell használniuk.

Cselekedjen most!  Rendszeresen jelentse be a legfontosabb 

tevékenységeket, hogy az érintett szereplők tudják, mikor és hogyan 

vehetnek részt ezekben. Használja ki a hagyományos és digitális 

csatornákat (pl. postai küldemények, újságok, televízió, rádió, nyilvános 

ülések, honlap-cikkek, e-mail, közösségi média, e-meetingek stb.), hogy 

biztosítsa minden célközönség elérését és hozzáférését.

    

A lett NECP kidolgozási folyamatának középpontjában a polgárokat, 

a szakembereket, a tudományos életet és a vállalkozásokat célzó erős 

kommunikációs stratégia állt. A nemzeti kormány számos lehetőséget 

biztosított az energetikai és éghajlati célok megvitatására, többféle kampányt 

szervezve: az országos televízióban sugárzott tájékoztató üléseken, nyilvános 

konferenciák/meghallgatások szervezésén és egy sor virtuális találkozón 

(amelyeket online is feltöltöttek későbbi hivatkozás céljából). Az ilyen nyitott 

folyamatok magának a dokumentumnak a kidolgozásában is tükröződtek, ahol 

a nemzeti kormány képviselői mellett a kulcsfontosságú önkormányzatok, a 

tervezési régiók, valamint a tudományos élet és más ágazatok szakértői külön 

munkacsoportokban vitatták meg a NECP-t intézkedésről intézkedésre.

  Többszintű kormányzás a gyakorlatban   Lettország

   1. fejezet

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en#final-necps
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A többszintű kormányzás középpontjában az áll, 
hogy valamennyi érintett szereplőt bevonja a 
szakpolitikák kidolgozásába, ezáltal intézményesíti 
és demokratizálja az éghajlat-politikai fellépést. A 
különböző szereplők integrálása az elejétől a végéig, 
a szakpolitika kialakításától a végrehajtásig segít 
biztosítani az igényeik figyelembevételét és a saját 
éghajlati és energetikai tevékenységeik kiegészítő 
jellegét. A Covenant Europe koordinátorok és 
aláíróik közötti együttműködés nagyszerű példája 
annak, hogy a többszintű kormányzás sikeres 
cselekvéssé vált. 

Az ilyen nyílt részvétel segíthet az intézkedések közötti szinergiák 

kialakításában, valamint elősegítheti a szélesebb közösség közös 

felelősségvállalását. Az ilyen inkluzív bevonás kulcsa a megfelelő egyensúly 

megtalálása a hatékonyság és az elégségesség között - továbbra is az ismert, 

megbízható szakértelemmel rendelkező résztvevőkre támaszkodva, de 

mindemellett új szempontokat is bevonva az éghajlati politikák javításába. 
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Mit hoz a részvétel 
a többszintű 
kormányzásba?

   2. fejezet
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Egyesítse a különböző helyi és regionális intézmények 
értékes meglátásait
A részvételen alapuló többszintű kormányzás megnyitja az utat 

a gyakran háttérbe szorított szubnacionális hatóságok előtt, így 

érdemi szempontjaikkal ők is hozzájárulhatnak a politikaalkotáshoz. 

Egyedi meglátásaik vertikális integrálása kezdettől fogva jelentősen 

összehangolhatja az adott szakpolitikát a helyszíni adatokkal és igényekkel, 

valamint a későbbiekben hatékonyabbá teheti a végrehajtást. 

Cselekedjen most!  A helyi és regionális közintézmények bevonása a 

közös alkotói folyamatba, hogy érdemibb meglátásokat és előnyöket 

érjenek el. Törekedni kell arra is, hogy a „szokásos gyanúsítottakon” (pl. 

fővárosok vagy gazdaságilag erős régiók) túl az érdekeltek széles körét 

vonják be annak biztosítása érdekében, hogy a politika a távolabbi 

területek igényeihez is igazodjon.

Használja ki a Covenant Europe valamennyi aláírója, koordinátora és 

támogatója által nyújtott előnyöket, akik a tapasztalt állami és nem állami 

szereplőkből álló, a többszintű kormányzást már jól ismerő csoportot 

alkotnak. Ezek a szereplők hasznos szakértelemmel rendelkeznek az éghajlati 

kérdésekben, ugyanakkor általában nyitottak az együttműködésre, beleértve 

a nemzeti politikák javításához való hozzájárulást is.

  Covenant kapcsolat

Együttműködés más nemzeti intézményekkel kiegészítő 
politikák kidolgozása érdekében
Ugyanolyan fontos a horizontális együttműködés, mint a vertikális, ami 

egy adott szervezet más részlegeivel való közös alkotást vagy legalábbis 

koordinációt valamint a különálló nemzeti szintű egységeken belüli 

együttműködést jelent. Egy ilyen megközelítés nem csak az ágazatközi 

lefedettséget biztosítja, hanem racionalizálja az egyes intézmények által 

esetleg végzett különálló tevékenységeket is. Ez hasznos lehet az egymásnak 

ellentmondó vagy egymást átfedő irányelvekből eredő zavarok elkerülése 

érdekében.

Cselekedjen most!  „Törje át a silókat” a politikai döntéshozatalban más 

minisztériumok, ügynökségek stb. munkatársaival való együttműködés 

révén, hogy tanulhasson az ő tapasztalataikból és építhessen rájuk. 

Biztosítsa a helyi és regionális hatóságok bevonását rendszeres 

csereplatformok és lehetőségek létrehozásával - gondoskodjon 

arról, hogy megfelelő módon támogassa őket az erőforrásokkal, 

kapacitásokkal és politikai felhatalmazással, hogy érdemben 

hozzájárulhassanak.

   2. fejezet

https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories.html
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Hozzon létre több belépési pontot az érintett résztvevők 
megfelelő bevonása érdekében
A többszintű kormányzás lehetővé teszi az érdekelt felek bevonásának 

többféle változó módszerét. Néhány szereplő részt vehet egy intenzívebb 

közös alkotói folyamatban, míg egyes kiválasztott érdekelt feleket 

felkérhetik arra, hogy adott részekhez járuljanak hozzá. A résztvevők 

célzott csoportjait külön meg lehet hívni a politikáról való konzultációra, 

míg a nyilvános visszajelzések és észrevételek számára széles körben 

megnyitott csatornák még szélesebb körű véleményeket eredményezhetnek. 

A többszintű kormányzás jótékony hatásai tovább sokszorozódhatnak, ha a 

résztvevőknek több lehetőséget kínálunk a részvételre. Néhány visszajelzési 

kör egyrészt rugalmasságot biztosíthat az érdekeltek számára (mivel 

egymásnak ellentmondó időbeli kötelezettségeik esetén több esélyük van a 

beleszólásra), másrészt lehetővé teszi az iteratív hozzájárulást.

Cselekedjen most!  Aktívan ösztönözze a kulcsfontosságú érdekelt 

feleket a megfelelő részvételre (pl. közös alkotás, konkrét hozzájárulás, 

célzott konzultáció vagy észrevételezés). Ügyeljen arra, hogy 

különböző belépési pontokat és elegendő időt tervezzen a többszörös 

visszacsatolási körhöz.

Konzultáció a nem kormányzati érdekeltekkel a horizontális 
szempontok további erősítése érdekében
A többoldalú komponens alkalmazása a többszintű kormányzásban 

kiszélesítheti az inputok spektrumát és erősítheti a politika azon 

lehetőségét, hogy holisztikusabb módon kezelje a kulcsfontosságú 

kérdéseket. Ez fokozhatja a hatásait, nem beszélve arról, hogy a 

legfontosabb külső szereplők körében szélesebb körű elfogadottságot 

biztosíthat. 

Cselekedjen most!  Használja ki a bevált „négyes spirál” 

megközelítést, amely arra törekszik, hogy a közszféra a nézőpontok 

diverzifikálása és az éghajlat-változási intézkedések végrehajtásához 

szükséges egyetértés biztosítása érdekében együttműködjön a civil 

társadalommal, a vállalkozásokkal és a tudományos körökkel.

    

A Városok és Falvak Hálózata a Fenntarthatóságért (Xarxa de Ciutats i Pobles 

cap a la Sostenibilitat) elkötelezett önkormányzatok nyílt, önkéntes, közös 

prioritások és szükségletek mentén együttműködő csoportja. A hálózat egy sor 

munkacsoportot foglal magában, amelyek mindegyike a barcelonai tartomány 

technikai személyzetéből áll, és néha a nemzeti kormány képviselőit is 

meghívják, hogy képzést és tájékoztatást nyújtsanak a nemzeti jog helyi szintű 

alkalmazásáról. A hálózat már létrehozott, kifejezetten a Covenant Europe-ra 

összpontosító munkacsoportjába mostantól releváns tudományos és üzleti 

szakértők is bekapcsolódnak, hogy az éghajlati kérdésekkel kapcsolatos 

ágazatközi megközelítését kibővítsék. A sikerek fényében a hálózat a 

szomszédos tartományok önkormányzatai felé is terjeszkedni kezd, amelyek 

érdekeltek abban, hogy hasznosíthassák a hálózat többszintű kormányzás 

terén szerzett erős tapasztalatait.

  Többszintű kormányzás a gyakorlatban   Spanyolország

   2. fejezet

https://www.diba.cat/xarxasost
https://www.diba.cat/xarxasost
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Az elszámoltatható, többszintű kormányzás-alapú 
folyamatra épülő politika általában mindenkit - 
beleértve a nagyközönséget is - biztosít a kialakuló 
politika általános legitimitásáról. Ha a szakpolitikai 
láncon belül minden egyes közreműködő számára 
világosan meghatározott szerepek, megbízatások 
és felelősségi körök állnak rendelkezésre, az így 
létrejövő szakpolitika önmagában is szilárdabbnak, 
érvényesebbnek, elfogadhatóbbnak és 
méltányosabbnak tekinthető. Ugyanakkor az erős 
elszámoltathatóság még inkább ösztönözheti az 
érdekelt felek konstruktív hajlandóságát - akár 
érintettek, akár nem ebben a konkrét esetben - 
arra, hogy a jövőben más tevékenységekben is 
együttműködjenek.
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kormányzásba  
beépíteni az elszá-
moltathatóságot?
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Emelje ki a szakpolitikai folyamatban közreműködők 
szerepét és megbízatását
Jól meg kell határozni az érdekelt felek különböző pozícióit a többszintű 

kormányzáson belül, valamint azokat a feltételeket vagy megbízásokat, 

amelyek alapján cselekedniük vagy közreműködniük kell. E szerepek és 

elvárások tisztázása erősen ajánlott a folyamatot irányító vezetők valamint 

az érintett hatóságok és más csoportokat képviselő egyéb közreműködők (pl. 

néhány kiválasztott város vagy mások nevében eljáró szövetség) számára. 

Cselekedjen most!  Mind a folyamat kezdetén, mind a folyamat során 

aktívan mérlegelje, hogy szükség van-e speciális szerepkörök (pl. belső 

felügyelet biztosítása) vagy új megbízások (pl. egy kifejezetten az adott 

szakpolitika körüli interakciók kezelésére létrehozott struktúra) bev-

ezetésére. 

Határozza meg a felelősségi köröket és a mérföldköveket a 
szakpolitikai lánc minden egyes szakaszára vonatkozóan
A jól meghatározott folyamatnak meg kell határoznia az egyes lépések során 

elvégzendő kulcsfontosságú feladatokat, és olyan viszonyítási pontokat 

kell felállítania, amelyek alapján mérhető a sikeres teljesítés. Ez tisztázza 

minden érintett valamint az ellenőrző szervek számára, hogy kinek és mit 

kell megvalósítania.

Cselekedjen most!  Rendelje a kulcsfontosságú feladatokat 

meghatározott szervezetekhez, vagy legalábbis bizonyos elvárt 

szerepekhez. Adott esetben használja ki a (pl. a szubnacionális 

intézményekre alkalmazott) megbízási kötelezettségeket a 

részvétel biztosítása érdekében, valamint a kulcsfontosságú 

teljesítménymutatókat a feladatok teljesítésének értékelésére, 

jelentésére és ellenőrzésére az egyes szakaszokban. 

A Covenant Europe a gyakorlatban is bizonyítja, hogy a helyi és területi 

önkormányzatok mennyire sikeresen tudnak hozzájárulni a politikai 

döntéshozatali folyamatokhoz, különösen az éghajlati és energetikai célok 

elérése érdekében. A Covenant Europe nemcsak a helyi elkötelezettséget 

mutatja be az éghajlat-változási intézkedések végrehajtása iránt, 

hanem áttekintést nyújt arról is, hogy a kormányok hogyan járulhatnak 

hozzá a nemzeti célok és az európai célkitűzések megvalósításához. 

Alapfelméréseiknek, sebezhetőségi felméréseiknek és cselekvési terveiknek 

köszönhetően az aláírók értékes információkkal szolgálhatnak a kormányzat 

minden szintje számára arról, hogy a közösségi szinttől a nemzeti szintig 

milyen prioritásokat kell meghatározni a szükségletek kielégítése érdekében.

A kidolgozott SECAP-ok, valamint az azokban felvázolt intézkedések 

nyomon követése ütemterveket kínálnak az érdekeltek számára bármely 

szinten, hogy nyomon kövessék, jelentsék és ellenőrizzék az intézkedések 

helyszínen történő végrehajtását. Nyilvános dokumentumként a polgárok és 

más érdekeltek számára is lehetőséget biztosíthatnak az elért eredmények 

ellenőrzésére, így az aláírók elszámoltathatók a helyi prioritások és 

intézkedések megvalósításáért. A SECAP-folyamat segíthet a szubnacionális 

és nemzeti szintű hatóságoknak abban is, hogy világos képet kapjanak 

a Covenant Europe aláírói által foganatosított intézkedések hatásairól, 

valamint arról, hogy azok hogyan járulnak hozzá az országaik nemzeti 

energia- és klímaterveiben foglalt célkitűzések eléréséhez.

  Covenant kapcsolat

   3. fejezet
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Biztosítsa valamennyi hozzájárulás megfelelő értékelését a 
lehetséges integráció szempontjából
Fontos, hogy magukat a szakpolitikai láncolatba történő hozzájárulásokat 

is elszámoltatható módon kezeljék. Az érdekelt felek minden visszajelzését 

méltányos módon figyelembe kell venni a végeredménybe való esetleges 

beépítés szempontjából. A cél annak elkerülése, hogy bármely érintett fél 

úgy érezze, hogy figyelmen kívül hagyták, vagy hogy csak a kiváltságos 

szereplők befolyásolják ténylegesen a politikát. Ha jól csinálják, az erős 

többszintű kormányzás azt kommunikálja és demonstrálja mindenki 

számára, hogy tisztességes, nyílt folyamatról van szó, és ezáltal bizalmat 

ébreszt az érdemi közreműködéshez.

Cselekedjen most!  Alkalmazza a „kellő gondosság” módszereit az 

inputok nyomon követésével, a visszajelzések igazságos értékelésével 

(a legjobb, ha egyértelmű, közzétett kritériumokkal) és az elfogadott 

hozzájárulások nyomon követésével a szakpolitikai láncon belül. Ideális 

esetben minden közreműködő szereplővel nyomon követést kell végezni 

(függetlenül attól, hogy hozzájárulásukat jóváhagyták-e vagy sem), és 

esetleg még átlátható módon meg kell jelölni azokat, akik bizonyos, a 

végleges politikába beépített ötleteket adtak. 

    

Hollandia bevezetett egy kooperatív döntéshozatali folyamatot (ez az 

úgynevezett „Polderen”, az „inpolderen” szóból, a jelentése „lecsapolással 

történő földnyerés”, amely a gátak építéséhez szükséges kollektív 

konszenzuson alapul). Ez a modell beépült a holland kultúrába, még a 

politikai döntéshozatalba is: fokozva például az ország éghajlatvédelmi 

megállapodásának az érdekeltek felé történő elszámoltathatóságát. E 

kezdeményezés részeként a nemzeti kormány új operatív részleget hozott 

létre, hogy a közeli települések jobban együttműködhessenek egymással a 

kölcsönösen elfogadható fenntartható energiával kapcsolatos törekvések 

terén. Az ország kormányzása tizenkét tartományt jelölt ki, most pedig 

harminc új régiót hoztak létre azzal a céllal, hogy az önkormányzatok 

jobban megtervezhessék a közös projekteket a hagyományos közigazgatási 

határokat átlépve. Ez nem csak a végrehajtási határidőket gyorsítja fel, 

hanem költségmegtakarítást is eredményez a párhuzamos erőfeszítések 

elkerülése, a személyzeti kapacitások egyesítése és akár a helyszínek 

összevonása révén, hogy a projekt helyszínei egységesebbek legyenek. A teljes 

elszámoltathatóság biztosítása érdekében a harminc új régió mindegyike 

rendelkezik egy-egy önkormányzatot képviselő szakértői testülettel, 

amelynek feladata, hogy javaslatokat fogalmazzon meg, amelyeket az 

egyes önkormányzatoknak jóvá kell hagyniuk. Az elképzelés lényege, hogy 

a nemzeti szinten kitűzött célokat nemcsak helyi szinten hajtják végre 

egy elszámoltatható folyamat révén, hanem a helyi prioritásokat közösen 

határozzák meg, és „felfelé áramolnak”, hogy jobban tájékoztassák a nemzeti 

folyamatokat is. 

  Többszintű kormányzás a gyakorlatban   Hollandia

   3. fejezet

https://www.government.nl/documents/reports/2019/06/28/climate-agreement
https://www.government.nl/documents/reports/2019/06/28/climate-agreement
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Gyakran közvetlen összefüggés van aközött, hogy 
egy szakpolitika végül milyen hatásos lehet, és hogy 
mennyire hatékonyan alkalmazzák rá a többszintű 
kormányzás elveit. A jól megtervezett többszintű 
kormányzási keretek és párbeszédek általában 
jobban működnek, és ezért az érdekelt felek aktívabb 
részvételére is ösztönöznek. Ha a szereplők megértik, 
hogy mikor, hogyan és miért számít a hozzájárulásuk, az 
értelmesebb beavatkozásokhoz vezethet. Azt is érdemes 
hangsúlyozni, hogy minél hatékonyabban alkalmazzák 
a többszintű kormányzást egy szakpolitikára, 
annál költséghatékonyabb lehet a fejlesztéstől a 
finanszírozáson/beruházáson át a végrehajtásig.

A Covenant Europe tökéletes kiindulópontot biztosít annak megvitatásához, 

hogy miként lehetne racionalizálni és kihasználni az éghajlatváltozás 

elleni küzdelemhez való többszintű hozzájárulást. A partnerségek 

megerősítésére is kínál egy olyan lehetőséget, amelyet nem szabad 

elszalasztani, például a nemzeti közintézmények (pl. minisztériumok vagy 

energiaügynökségek) nemzeti koordinátorokká válását. Ezek nemcsak 

kulcsfontosságú szövetségesekké válnak, akik támogatják az aláírókat saját 

kötelezettségvállalásaik teljesítésében, hanem természetesen irányíthatják 

is ezeket annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a nemzeti célok közös 

végrehajtásához. 
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Hogyan javíthatja 
a többszintű 
kormányzás a 
hatékonyságot?
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Döntse el, hogy a hatékony fellépéshez milyen formális 
struktúrákra van szükség
Az, hogy a többszintű kormányzásnak formális vagy informális eljárásokat 

kell-e alkalmaznia, országonként, sőt politikánként is eltérő lehet. Bizonyos 

esetekben egy hivatalosabb keret fontos lehet annak érdekében, hogy a 

politikai folyamatnak nagyobb tekintélyt és koordinációt kölcsönözzön. 

Más helyzetekben a kevésbé formális mechanizmusok rugalmassága 

előnyös lehet - a lényeg továbbra is az adott kontextusnak leginkább 

megfelelő megközelítés meghatározása. 

Cselekedjen most!  Az érintett érdekelt felek feltérképezése az 

együttműködés és az információcsere megfelelő struktúrájának 

kialakítása érdekében, különös tekintettel a kulcsfontosságú szereplők 

reális kapacitásaira. Azonban még a hivatalosabb platformok 

esetében is ügyeljen arra, hogy szükség szerint teret engedjen ezeknek 

a szereplőknek (pl. a szubnacionális intézményeknek és/vagy a 

nem kormányzati szektoroknak) az önszerveződésre és a kiegészítő 

struktúrák szerves kialakítására.

Vázolja fel a közös prioritásokat, a konkrét célkitűzéseket és 
a várt eredményeket
Maga a többszintű kormányzás hatékonyabb, ha a szakpolitikai lánc 

minden egyes szakaszában jól meghatározzák a célokat és eredményeket. 

A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy a folyamatot a korábbi lépések 

eredményeire és tanulságaira építve több szakaszban kell lebonyolítani - a 

szubnacionális adatok, keretrendszerek és menetrendek szintén alapvető 

fontosságúnak bizonyulhatnak az e pontokra vonatkozó tájékoztatáshoz. 

Ez a megközelítés segíthet a szakpolitikák összehangolásában és 

optimalizálásában, a rendelkezésre álló erőforrások racionalizálásában és a 

célközösségek támogatásának biztosításában.

    

A flamand regionális kormány a közelmúltban hagyta jóvá a flamand 

klímaegyezményt az önkormányzatokkal együttműködve annak érdekében, 

hogy hatékonyan kapcsolódhasson a helyi igényekhez. Az egyezmény 

magában foglal egy olyan enyhítési/energetikai pillért, amelyet kifejezetten 

a Covenant Europe-nak való megfeleléshez igazítottak. Ezen túlmenően a 

befogadás gondolata már a kezdetektől fogva beépül, és nemcsak a hatóságok 

közötti interakciókat, hanem más szereplőket is véleménynyilvánításra 

ösztönöz (a lakosságot is beleértve), továbbá arra, hogy határozzák meg 

azokat a konkrét lehetőségeket, amelyekkel személyesen is hatékonyan 

hozzájárulhatnak a helyi/regionális célok eléréséhez. A flamand 

klímaegyezmény egy olyan nyomon követési rendszert is előirányoz, amely 

bekerül a félévente készülő előrehaladási jelentésekbe. Ezek alapján lehet 

összehasonlítani a teljesítményt a meghatározott célkitűzésekkel, az érintett 

szereplők közötti ilyen megbeszéléseknek szentelt üléseken is.

  Többszintű kormányzás a gyakorlatban   Belgium

Cselekedjen most!   Közösen vitassák meg a prioritásokat a különböző 

szinteken, hogy segítsék a célok és eredmények megkülönböztetését a 

rövid és hosszú távú időkeretek között. Keressenek olyan megoldásokat, 

amelyek a különböző prioritásokkal összhangban lévő előnyök 

maximalizálása érdekében egyesítik az alapokat, kombinálják a 

kapacitásokat és hatékonyan használják fel az erőforrásokat. Hozzon 

létre vertikális (pl. helyi és regionális hatóságokkal) és horizontális (pl. 

nemzeti közintézményekkel) partnerségeket annak érdekében, hogy 

a kívánt célok és eredmények valóban tükrözzék a szubnacionális 

elvárásokat, és szinergiát teremtsenek más nemzeti szintű 

folyamatokkal. 

   4. fejezet

https://omgevingvlaanderen.login.paddlecms.net/sites/default/files/atoms/files/VR 2019 0912 DOC.1208-3 VEKP 21-30 - bijlageBIS.pdf
https://omgevingvlaanderen.login.paddlecms.net/sites/default/files/atoms/files/VR 2019 0912 DOC.1208-3 VEKP 21-30 - bijlageBIS.pdf
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Az interakciók testre szabása a dedikált munkamódok 
megfelelő alkalmazásával
Az éghajlatváltozás politikai megoldásokon keresztül történő kezelése 

gyakran akkor lehet a leghatékonyabb, ha előbb szétválasztjuk a több 

területet érintő és egymással összefüggő kihívásokat. Mivel minden ország 

helyzete egyedi, ezért nem lehet univerzális megközelítést alkalmazni, azaz 

a többszintű kormányzást a legkritikusabb problémák megoldásához kell 

igazítani. Az éghajlatváltozás elleni fellépés valóban a felfedezés folyamatát 

és a helyi és nemzeti kontextusnak megfelelő módszerek alkalmazását 

igényli. A Covenant Europe lehetőséget nyújt arra, hogy megismerjük az 

aláírók és koordinátorok által már alkalmazott, megismételhető és olyan 

sikeres munkamódokat inspiráló módszereket, amelyek lehetővé teszik a 

szereplők számára, hogy közösen oldják meg az éghajlati problémákat.

Cselekedjen most!  Bontsa le az alapvető témákat tematikus 

egységekre, és a szakpolitikai láncot ossza fel kezelhető szakaszokra. 

Jelöljön ki célzott érdekelt feleket és mechanizmusokat (pl. speciális 

munkacsoportok, célzott hozzájárulások vagy speciális konzultációk) 

- ideális esetben ezek a csoportok vagy személyek egyértelmű 

megbízatással és célokkal rendelkeznek. Térképezze fel minden szinten, 

hogy mely módszerek működhetnek jól, és határozza meg, hogy milyen 

támogató intézkedésekre van még szükség a szakpolitikai célok 

előmozdítása érdekében. Ugyanakkor ügyeljen arra, hogy a koherens 

narratíva továbbra is kiemelkedő maradjon, feltárva, hogy az egyes 

inputok hogyan járulnak hozzá az összképhez.

    

Olaszország különösen sikeres volt az éghajlat-politikai intézkedések 

tervezésének felgyorsításában a többszintű kormányzás révén, azáltal, hogy 

hatékonyan összekapcsolta a Covenant Europe-on keresztül támogatott 

éghajlat- és energiaügyi intézkedéseket az európai újjáépítési és fejlesztési 

alapok (ERDF) elosztásával. Szicília és Emilia Romagna regionális hatóságai 

például egyaránt ERFA-alapokból biztosítják, hogy a helyi hatóságok határozott 

energiaügyi cselekvési terveket dolgozzanak ki, és a közelmúltban a SECAP-

okat előfeltételként szabták meg ahhoz, hogy további tevékenységekhez (pl. a 

szicíliai önkormányzati energiagazdák vagy az emilia-romagnai középületek 

felújítása) ERFA-finanszírozáshoz jussanak. Bár nem ez az egyetlen példa az 

éghajlat-politikai finanszírozás ilyen jó gyakorlatára, mégis jól mutatja, hogy az 

alapok és a helyszíni tervezés/cselekvés közötti egyértelmű kapcsolatok több 

szinten is hatékonyan hozzájárulhatnak a folyamatokhoz és a hatásokhoz.

  Többszintű kormányzás a gyakorlatban   Olaszország

   4. fejezet

https://covenantofmayors.eu/support/funding.html
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A többszintű kormányzásnak összhangban kell lennie 
azzal, ahogyan a dolgok a tágabb nemzeti kontextusban 
működnek, és a folyamatoknak maguknak is hozzá 
kell járulniuk az adott ország politikáinak szélesebb 
körű koherenciájához. A más szereplők igényeinek és 
megbízatásainak figyelembevételével kezdettől fogva 
kialakított politikák általában jobban igazodnak a 
szubnacionális menetrendekhez és képességekhez is. 
Az ilyen beépített komplementaritás azt jelenti, hogy 
az érdekeltek valószínűleg nagyobb hajlandóságot 
mutatnak arra, hogy hozzájáruljanak a politikai 
döntéshozatali folyamatokhoz. 

Ugyanakkor egy szakpolitika és más, azonos vagy más irányítási szinteken 

működő szakpolitikák szinergiája segít elkerülni az átfedéseket, a 

redundanciát és a zavart. Segít abban, hogy a szubnacionális intézmények 

jobban fel tudjanak készülni a szakpolitika harmonikus és gyors 

végrehajtására. A helyi fellépés segíthet a nemzeti politikák ambiciózus 

célkitűzéseinek megalapozásában, sőt, akár ösztönözheti is azokat. Emellett 

a szinergiákat keresztirányban is ki lehet használni, kiaknázva a vonatkozó 

nemzetközi kezdeményezéseket (pl. a Covenant Europe-ot) és a már meglévő 

forrásokat a tanulságok átvételére, valamint ezzel elkerülve, hogy az éghajlat-

politika kidolgozása során „újra fel kelljen találniuk a kereket”.
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A szakpolitikák kidolgozásának összehangolása a helyi, 
regionális és nemzeti összefüggésben
A különböző szintekkel való megfelelő összehangolás fontos előfeltétele 

az integrált politikai döntéshozatal kialakításának, és a helyi és regionális 

önkormányzatokat kell megcélozni, mint elsődlegesen érintett csoportokat. 

Ugyanakkor döntő fontosságú, hogy szem előtt tartsuk az egyéni 

joghatóságukat, folyamataikat, napirendjüket és prioritásaikat, valamint 

hogy tiszteletben tartsuk és támogassuk képességeiket és hozzájárulási 

hajlandóságukat. A szerepek és megbízatások világos értelmezése segít 

optimalizálni a lehetséges hozzájárulásokat az egyes szinteken, továbbá meg 

kell határozni a végrehajtandó engedélyezési feltételeket.

Cselekedjen most!  A szakpolitikát úgy kell kialakítani, hogy 

összhangban legyen azon szereplők napirendjével és igényeivel, akiket 

a legfontosabbnak tartanak a részvétel szempontjából. Bizonyos 

esetekben szükség lehet nyomásgyakorlásra (pl. kötelezettségekre), 

egyértelmű keretek felállítására vagy ösztönzők és támogatás 

nyújtására (pl. külön megbízások vagy forrásokkal való támogatás), 

hogy lehetővé váljon a folyamatba való bevonásuk valamint a későbbi 

végrehajtás. Rendszeresen értékelje, hogy mi működött jól és milyen 

feltételek mellett, és használja ki ezeket a felismeréseket az innováció 

támogatására és azon intézkedésekre, amelyek lehetővé teszik a további 

sikeres szakpolitikákat.

    

A finn kormány az éghajlat-politikai fellépés széttagolt megközelítésétől egy 

integráltabb megközelítés felé mozdul el. Míg korábban az összes nemzeti 

minisztérium (és általában véve az egyes ágazatok) külön-külön mérlegelte, 

hogy miként foglalják bele az éghajlati szempontokat a saját terveikbe, és 

mit jelent számukra az éghajlatváltozás, most a kormány a koherensebb 

szervezeti szinergiák kialakítása érdekében szervek közötti működés 

korszerűsítésén dolgozik. Már most nyilvánvaló, hogy a változatosabb 

interakciók ösztönözhetik a befogadást és a részvételt, de a finn szereplők 

azt is látják, hogy az ilyen együttműködés gyorsabb ütemezést eredményez, 

és következetesebb módon javítja az eredményeket. Egyre inkább felismerik, 

hogy az érdekelt feleket az éghajlat-változási intézkedések valamennyi 

áramlatában össze kell hangolni, különösen az alkalmazkodás és a mérséklés 

integrálásával. Finnország már aktívan dolgozik e cél érdekében a többszintű 

kormányzás révén, nemcsak a nemzeti szervek között, hanem a Covenant 

aláíróinak kifejezett bevonásával is, hogy biztosítsa az összhangot a 

helyi, éghajlatváltozással szembeni ellenállásra vonatkozó igényekkel és 

gyakorlattal.

  Többszintű kormányzás a gyakorlatban   Finnország

   5. fejezet
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Maximalizálja a szinergiákat és minimalizálja a 
konfliktusokat más folyamatokkal
A többszintű kormányzásnak önmagában is hozzá kell járulnia a más 

politikai folyamatokkal való nagyobb koherenciához. Különösen a nemzeti 

szereplők segíthetnek összehangolni egy adott politikát más párhuzamos 

tevékenységekkel. Ugyanakkor a szubnacionális kormányzatok ideális 

helyzetben vannak ahhoz, hogy rávilágítsanak azokra a lehetséges 

akadályokra, amelyek hátráltathatják a politika sikeres, lefelé irányuló 

végrehajtását. Ezen túlmenően az érdekeltek releváns nemzetközi 

kezdeményezésekkel és projektekkel való kapcsolata segít a helyi és nemzeti 

intézkedések szinergiájának megteremtésében, kiegészítve az európai és 

globális bevált gyakorlatokat.

Cselekedjen most!  Elemezze az intézményi perspektívákat minden 

szinten, feltárva azokat a pontokat, ahol a meglévő és a jövőbeli 

szakpolitikai folyamatok feleslegesek vagy kiegészítő jellegűek 

lehetnek. Meg kell határozni a leküzdendő akadályokat, beleértve azt 

is, hogy a politikai változások (pl. választások vagy politikai pártok 

dominanciája) hogyan befolyásolhatják a többszintű kormányzási 

folyamat kialakítását vagy működését. 

    

Habár a görög kormány 2016-ban elfogadta nemzeti alkalmazkodási 

stratégiáját, számos görög terület most dolgozza ki saját regionális 

alkalmazkodási cselekvési tervét, és néhány város is kidolgozta a sajátját. 

Athén 2017-ben fogadta el saját ellenálló képességi stratégiáját 2030-ra, de 

nemrégiben megkezdte egy helyi alkalmazkodási terv kidolgozását is, amely az 

Európai Beruházási Bank természetitőke-finanszírozási eszközétől kapott hitel 

végrehajtását is támogatná.

  Többszintű kormányzás a gyakorlatban   Görögország

A Covenant Europe elveinek a nemzeti folyamatokba történő erőteljesebb 

beágyazása segíthet „feltörni a tudássilókat” és jobban összehangolni a 

szakpolitikákat. A megközelítés koherens alkalmazása (pl. a Covenant Europe 

hivatalos jóváhagyása és/vagy akár konkrét kötelezettségvállalások) arra 

fogja ösztönözni a szubnacionális hatóságokat, hogy a magasabb szintű 

folyamatok tájékoztatása és ösztönzése érdekében értékes, következetes 

kibocsátás-nyilvántartásokat, alkalmazkodási intézkedéseket és mérséklő 

intézkedéseket dolgozzanak ki. 

Ezen túlmenően a Covenant Europe koherensebb módon történő kiaknázása 

objektív támpontot biztosíthat a harmonikus politikai döntéshozatal 

irányításához minden szinten, beleértve a politikai változásokkal szembeni 

nagyobb ellenálló képességet is. A nemzeti és területi koordinátorok 

következetes csatornát jelenthetnek az aláírók számára a nemzeti 

folyamatokhoz való igazodáshoz, és felgyorsíthatják a nemzeti és területi 

cselekvési tervekhez hozzájáruló helyi SECAP-ok költséghatékony 

végrehajtását.

  Covenant kapcsolat

   5. fejezet

https://www.climate-laws.org/geographies/greece/policies/national-strategy-for-adaptation-to-climate-change
https://www.climate-laws.org/geographies/greece/policies/national-strategy-for-adaptation-to-climate-change
https://resilientcitiesnetwork.org/downloadable_resources/Network/Athens-Resilience-Strategy-English.pdf
https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/ncff/index.htm
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A többszintű kormányzás a szakpolitikák 
kidolgozásának minden szinten történő 
kiegészítéséhez nélkülözhetetlen eszközként 
különösen alkalmas az éghajlat-politikai cselekvési 
folyamatok számára. Ugyanúgy alkalmazható 
az átfogó szakpolitikák kialakítására és 
végrehajtására, mint az egyes témakörökre, például 
a kibocsátásokra, a kibocsátás-csökkentésre, az 
energiára, a mobilitásra, az alkalmazkodásra és az 
ellenálló képességre stb. vonatkozó szakpolitikákra. 
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Mely 
kulcsfontosságú 
lépések erősítik 
a többszintű 
kormányzást?

Az e kiadványban található többszintű kormányzásra vonatkozó ajánlások 

elfogadásával a szakpolitikai döntéshozatali folyamatok olyan értékes, 

sokrétű hatásokkal járnak majd, mint például:

•  érdemi párbeszédek átlátható, proaktív kommunikáció útján;

•  sokrétű hozzájárulások, ami az érdekeltek széles körű 

felelősségvállalását eredményezi;

•  hosszú távú legitimitás és széles körű elkötelezettség a jövőre nézve;

•  a határozott politikák költséghatékonyabb kidolgozása/megvalósítása; 

•  a helyi és regionális prioritásokhoz igazodó, hatásosabb intézkedések; és

•  erősebb szinergiák és a különböző intézkedések harmonikusabb 

összehangolása.

  Összefoglaló
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A cselekvés ösztönzése érdekében az alábbiakban a 
dokumentum más részeinek legfontosabb pontjait 
foglaljuk össze, amelyek akár többszintű kormányzási 
ellenőrzőlistaként is használhatók a hiányosságok 
azonosításához és a többszintű kormányzási folyamatok 
beágyazásának megkezdéséhez még ma:

A politikai döntéshozatali folyamat minden aspektusára és lépésére nyitott 

módon alkalmazott többszintű kormányzás értékes befektetést jelent az 

átláthatóság intézményesítésébe.

a cél, a struktúrák, az ütemtervek és a lépések egyértelműsége

őszinteség az érdekelt felek, szerepek és hozzájárulások tekintetében

aktív, felhasználóbarát szóhasználattal, hozzáférhető csatornákon 

nyújtott tájékoztatás

Az inkluzivitáson alapuló részvételi rendszerek az erős többszintű kormányzás 

középpontjában állnak, és már a politika tervezési és végrehajtási szakaszától 

kezdve alkalmazhatók.

a helyi, regionális és nemzeti intézményektől kért meglátások

megfelelő konzultáció a hatóságokon kívüli ágazatokkal

biztosított belépési pontok a szakpolitikai láncban való részvételhez

Magának a többszintű kormányzással kapcsolatos koherens megközelítésnek 

elkerülhetetlenül biztosítania kell, hogy a szakpolitikákat megfelelően 

harmonizálják a nemzeti kereteken belül.

összehangolás más helyi és nemzeti keretekkel és megbízásokkal

maximális szinergiák és minimális konfliktusok más tevékenységekkel

Az, hogy a többszintű politikát mennyire eredményesen alkalmazzák egy 

szakpolitikai láncban, közvetlen összefüggést mutathat azzal, hogy milyen 

mértékben hatásos a való világban. 

megfelelő elkötelezettség formális és/vagy informális struktúrákon 

keresztül 

kontextus alapú prioritások, konkrét célkitűzések és elvárt eredmények 

a különböző feladatokhoz és érdekeltekhez igazított, dedikált 

munkamódok

Ha a többszintű kormányzást úgy alakítják ki, hogy kezdettől fogva 

számonkérhető legyen, akkor az ebből következő politikai döntéshozatali 

folyamatok is minden egyes lépéssel szilárdabbá válnak .

az érdekelt felek egymástól elkülönített szerepei és megbízatásai

az egyes szakaszok során meghatározott egyértelmű felelősségi körök 

és mérföldkövek

minden hozzájárulást megfelelően értékelnek a politikába való 

lehetséges integráció szempontjából

Nyomatékosan kérjük az olvasókat, hogy a többszintű 

kormányzással kapcsolatos további támogatásért 

forduljanak a Covenant Europe iroda képviselőihez, 

valamint használják ki a Covenant Europe aláíróinak, 

koordinátorainak és támogatóinak értékes 

szakértelmét.

  Összefoglaló

https://covenantofmayors.eu/about/support-the-community/office.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories.htmlhttp://
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories.htmlhttp://
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