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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 

Regionális Fejlesztési Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. megjegyzi, hogy egyes régiók és városok a Lima–Párizs cselekvési programban 

(LPAA) és a nem állami szereplők éghajlatügyi fellépéssel kapcsolatos platformjában 

(NAZCA) betöltött jelentős szerepük révén tanúbizonyságot tettek a klímaváltozás 

elleni küzdelem iránti elkötelezettségükről; üdvözli a Polgármesterek Klíma- és 

Energiaügyi Szövetségéhez – ideértve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 

irányuló kezdeményezést (az Alkalmazkodó polgármesterek kezdeményezés) –, az 

Under 2 Degrees egyetértési megállapodáshoz és a RegionsAdapt [Alkalmazkodó 

régiók] kezdeményezéshez hasonló kezdeményezéseket; ösztönzi, hogy több uniós 

város is csatlakozzon ezekhez a kezdeményezésekhez, és kötelezze el magát nagyratörő 

éghajlat-politika mellett; meggyőződése, hogy az ilyen kezdeményezések révén 

megvalósuló hozzájárulást el kellene ismerniük és ösztönözniük kellene a 

szubnacionális és nemzeti kormányoknak, valamint a kormányközi szervezeteknek; 

2. megjegyzi, hogy a helyi önkormányzatok felelősek az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítésére irányuló intézkedések többségének és a vonatkozó uniós jogszabályok 

legtöbbjének végrehajtásáért; kiemeli, hogy a Párizsi Megállapodás végrehajtása 

érdekében intézkedéseket kell hozni a városfejlesztés, a mobilitás, a tömegközlekedés 

és infrastruktúra, az épületek energiahatékonysága, az oktatási kampányok, az 

intelligens városok, az intelligens hálózatok és regionális támogatások terén; 

3. megjegyzi, hogy manapság az európai lakosság többsége városokban él; megjegyzi 

továbbá, hogy a városi felelősök által hozott városi infrastrukturális döntések hatással 

lesznek a városok éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességére, mivel az 

éghajlatváltozás miatt az európai városoknak vélhetőleg többek között a gyakoribb 

esőzések, áradások és hőhullámok okozta kihívásokkal kell szembenézniük; 

4. hangsúlyozza, hogy a városok, vállalatok és egyéb nem állami szereplők 

éghajlatváltozás-mérséklési potenciálja 2020-ig hozzávetőleg 2,5–4 milliárd tonna szén-

dioxid1, ami több mint India éves kibocsátása, és ez nagyságrendjében hasonlatos az 

ENSZ előrejelzése értelmében a Párizsban elfogadott, tervezett nemzeti vállalások révén 

2030-ig, azaz egy évtizeddel később megvalósuló 4–6 milliárd tonnányi 

kibocsátáscsökkentéshez; 

5. kiemeli, hogy a régiók és a városok kulcsfontosságú szerepet játszanak az 

éghajlatváltozás kezelésében és a Párizsi Megállapodásban foglalt célok megvalósítása 

érdekében ők egyedül 5%-kal képesek csökkenteni a globális kibocsátást, és a 

kormányzat és a magánszektor egyéb szintjeivel együttműködve akár 46%-kal 

csökkenteni tudják a globális kibocsátást2; 

                                                 
1 Global Gender and Climate Alliance (GGCA), 2015. decemberi jelentés 
2 Arup-tanulmány: „Deadline 2020. How cities will get the job done”.  

http://www.c40.org/researches/deadline-2020 
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6. emlékeztet, hogy a közlekedési ágazat felelős az egészségre veszélyes üvegházhatású 

gázok (ÜHG ) és légszennyező anyagok kibocsátásáért, amelyek városi levegőbeli 

koncentrációját az egyes légköri szennyező anyagok nemzeti kibocsátásainak 

csökkentéséről szóló (EU) 2016/2284 irányelv1 szabályozza; 

7. emlékeztet, hogy a Párizsi Megállapodás 7. cikkének (2) bekezdése elismeri, hogy „az 

alkalmazkodás [...] helyi, szubnacionális, nemzeti, regionális és nemzetközi 

dimenziókkal rendelkező globális kihívás”; 

8. elismeri, hogy a helyi önkormányzatok fellépései kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a 

kormányok végre tudják hajtani a globális éghajlat-politika keretében vállalt 

kötelezettségeiket; 

9. hangsúlyozza, hogy a nem állami szereplők a Párizsi Megállapodást követő 

éghajlatváltozási rendszer és az Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC) 

folyamatának központi elemeivé válnak; kiemeli, hogy értékes módon járulhatnak 

hozzá a konstruktív párbeszéd kialakításához, a globális értékeléshez, és 

hozzájárulhatnak a Párizsi Megállapodás keretében végzett felülvizsgálati eljárás 

hatékonyságának növeléséhez; 

10. felszólít az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra irányuló uniós, regionális 

és helyi szintű egyedi és koordinált intézkedések fokozására; 

11. kiemeli, hogy a városok a városi politikai döntéshozatal hajtómotorjai, mivel képesek a 

kezdeményezéseket összekapcsolni a nemzeti cselekvési tervekkel és a legnagyobb 

hatású kezdeményezésre összpontosítani; felszólít a helyi önkormányzatok nagyobb 

fokú bevonására az EU döntéshozatali folyamatába; 

12. megjegyzi, hogy a városi polgármesterek döntéseikért közvetlen elszámolással 

tartoznak a polgárok felé, és hatékonyabban, gyorsabban és gyakran azonnali és átütő 

eredménnyel tudnak lépéseket tenni; 

13. felszólít olyan újfajta kormányzásra, amely képes biztosítani a forrásokat az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, továbbá a régiók és városok, valamint képviselő 

testületeik – például uniós szinten a Régiók Bizottsága – magasabb fokú integrációjára 

az UNFCCC-folyamatban annak érdekében, hogy állandó jellegű, a helyi és regionális 

szintekről induló közvetlen párbeszéd jöhessen létre a különböző szintek között; 

megjegyzi, hogy az Egyesült Államok bejelentésének következtében, miszerint 

visszalép a Párizsi Megállapodástól, számos amerikai állam és város megerősítette 

elkötelezettségét az USA nemzeti vállalása iránt, amely szerint a 2005-ös szinthez 

képest 2025-re 26-28%-kal csökkentik az Egyesült Államok kibocsátásait, és tekintettel 

a sajátos körülményekre, a helyi és szubnacionális hatóságoknak az UNFCCC-folyamat 

szerves részét kell képezniük annak érdekében, hogy képviselhessék e folyamatban az 

álláspontjukat és elősegíthessék az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésével és az 

azokhoz való alkalmazkodással kapcsolatos helyi bevált gyakorlatok terjesztését; 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2284 irányelve (2016. december 14.) egyes légköri szennyező 

anyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről, a 2003/35/EK irányelv módosításáról, valamint a 2001/81/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 344., 2016.12.17., 1. o.). 
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14. hangsúlyozza, hogy egyértelműen tegyenek említést a helyi és regionális 

önkormányzatokról a Párizsi Megállapodásban, hogy hosszú távú megoldást 

biztosítsanak az éghajlatváltozásra; kiemeli, hogy az EU-nak a városokkal és a 

régiókkal folytatott helyszíni együttműködés keretében az uniós régiókat és városokat 

jobban összekapcsolttá és fenntarthatóbbá kell tennie, hogy energiahatékony települések 

jöjjenek létre és intelligensebb városi közlekedési hálózatok alakuljanak ki; 

15. rámutat, hogy 2030-ig a világ lakosságának közel 60%-a fog városi területeken élni; 

megjegyzi, hogy a városok és települések befogadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és 

fenntarthatóvá tételére vonatkozó 11. fenntartható fejlesztési cél arra irányul, hogy 

2020-ig jelentősen több város és emberi település fogadjon el és hajtson végre integrált 

szakpolitikákat és terveket, amelyek előmozdítják az integrációt, az erőforrás-

hatékonyságot, az éghajlatváltozás mérséklését, az ahhoz való alkalmazkodást és a 

katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet, illetve hogy – a 2015–2030-as időszakra 

szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési kerettel összhangban – minden szinten 

dolgozzanak ki és hajtsanak végre holisztikus katasztrófakockázat-kezelési terveket; 

megjegyzi, hogy az ENSZ „A világ urbanizációs kilátásai: 2014-es felülvizsgálat” című 

tanulmánya szerint az 1950-es 30%-hoz képest 2014-ben a világ lakosságának 54%-a 

élt városi területeken; megjegyzi, hogy ez az arány 2050-ben várhatóan eléri a 66%-ot; 

16. felszólít arra, hogy az új globális struktúra keretében a helyi és regionális 

önkormányzatokat formálisan be kell vonni a Párizsi Megállapodással összhangban álló 

egyértelmű éghajlatpolitikai cselekvési terv kidolgozásába és végrehajtásába; 

hangsúlyozza, hogy ennek a struktúrának nyomon kell követnie a kötelező érvényű 

célkitűzéseket, értékelési mechanizmusok révén nyomon kell követnie az elért haladást, 

és testre szabott pénzügyi eszközöket kell rendelkezésre bocsátania ahhoz, hogy a 

kötelezettségvállalásokat kézzel fogható eredményekké alakítsák; 

17. felszólít a valamennyi közigazgatási szerv közötti koordináció előmozdítására és 

biztosítására, valamint a lakosság és a társadalmi és gazdasági szereplők bevonásának 

elősegítésére; 

18. felszólít a regionális és helyi éghajlat-politikát nyomon követő és az uniós 

alkalmazkodási intézkedésekre vonatkozó legfrissebb adatokat magában foglaló 

alkalmazkodási ütemterv kidolgozására, többek között az uniós nemzeti vállalásokkal 

kapcsolatos jelentéstételre; 

19. aggodalmának ad hangot a hőhullámokhoz, heves viharokhoz, valamint áradásokhoz és 

szárazságokhoz hasonló szélsőséges időjárási események – amelyek az ember okozta 

éghajlatváltozás közvetlen következményei – növekvő gyakorisága miatt, amelyek 

várhatóan nagyobb gyakorisággal fognak kedvezőtlen hatást kifejteni Európa számos 

pontján, és konkrét intézkedések hiányában és a vízkörforgás helyreállítása nélkül 

sebezhetőbbé teszik az embereket, a természetet és a számukra élőhelyet biztosító 

ökoszisztémákat; kiemeli, hogy fokozni kell az olyan környezetbarát infrastruktúrákba 

való beruházásokat, amelyek segítik a városok hűtését, valamint védelmet vagy 

enyhülést nyújtanak szélsőséges időjárási események során; megjegyzi, hogy a városok 

és a régiók összekapcsolódnak egymással és függnek más városoktól és régióktól, 

amelyek alapvető szolgáltatásokat nyújtanak számukra, például élelmiszer-, víz- és 

energiaellátást és az ezek eljuttatásához szükséges infrastruktúrát biztosítanak; 
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hangsúlyozza, hogy az alkalmazkodásra irányuló tervezés és fejlesztés 

eredményességéhez megbízható információkra van szükség az adott várost fenyegető 

jövőbeli éghajlati kockázatokról és arról, hogy ezek hogyan realizálódnak fizikai és 

gazdasági sebezhetőség formájában; emlékeztet arra, hogy még léteznek olyan városok, 

amelyek nem rendelkeznek városspecifikus éghajlati kockázati információkkal a helyi 

szintű tervezési és fejlesztési döntéshozatali folyamatok tájékoztatásához, és ennek 

megvalósításához az ágazatokon és kormányzati szinteken átívelő, párbeszédet és 

partnerségeket magában foglaló, közös és átfogó megközelítésre van szükség; felszólít 

arra, hogy nyújtsanak integrált uniós támogatást a szolidaritásnak és a bevált 

gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének a javításához, valamint annak biztosításához, 

hogy az éghajlatváltozás által leginkább érintett régiók képesek legyenek meghozni az 

alkalmazkodáshoz szükséges intézkedéseket; 

20. sürgeti a régiókat és a városokat, hogy dolgozzanak ki egyedi alkalmazkodási terveket 

annak érdekében, hogy csökkenjen az éghajlatváltozással szembeni 

kiszolgáltatottságuk; 

21. kiemeli, hogy fokozni kell az olyan környezetbarát infrastruktúrákba való 

beruházásokat, amelyek csökkentik a városok hőmérsékletét, valamint védelmet vagy 

enyhülést nyújtanak szélsőséges időjárási események során; 

22. megjegyzi, hogy a főként fákból álló, az adott területre jellemző, megfelelő fajták 

körültekintő kiválasztásával kialakított városi növénytakaró növelése csökkenti az 

érzékelhető hőáramot és a levegő hőmérsékletét, ezáltal hatékonyan javítja a városok 

mikroklímáját és az emberi hőkomfortot; úgy véli, hogy ezen szempontoknak kellene 

szolgálniuk az uniós városok földhasználati terveinek és városfejlesztési projektjeinek 

alapjául; 

23. kiemeli, hogy a régióknak olyan regionális programokat kell végrehajtaniuk és 

rendszeresen frissíteniük, amelyek az éghajlatváltozás hatásaival szembeni küzdelmet 

célzó megfelelő alkalmazkodást elősegítő intézkedéseket foglalnak magukban, és 

valamennyi régiónak együtt kell működnie az éghajlatváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodásra irányuló tervek kialakításában és a tengerparti övezetek kezelésére és a 

vízkészlet-gazdálkodásra irányuló integrált tervek kidolgozásában; 

24. emlékeztet arra, hogy az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó 

uniós stratégia (COM(2013)0216) három fő célkitűzést és kapcsolódó intézkedést 

határoz meg: 1. tagállami intézkedések ösztönzése; 2. tagállamok ösztönzése átfogó 

alkalmazkodási stratégiák elfogadására; 3. valamint a kapacitásépítés elősegítése és az 

alkalmazkodási intézkedések felgyorsítása Európában a LIFE finanszírozási program 

révén (2013–2020); 

25. emlékeztet, hogy a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése 

érdekében nemcsak a kibocsátásokat kell csökkenteni, hanem növelni kell a talaj CO2-

megkötő képességét, hogy a század második felében elérhető legyen a nettó CO2-

kivonás a légkörből; 

26. felhív az uniós régiókban meglévő és újonnan telepített városi erdők védelmének 

fokozására, tekintettel a helyi lakosság szabadidejében és néhány területen az 

ivóvízforrások biztosításában és megőrzésében betöltött szerepükre; úgy véli, hogy a 
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településeknek biztosítaniuk kell minden szükséges támogatást ezen ökoszisztémák és 

szolgáltatásaik fenntartásához, és meg kell előzniük minden olyan tevékenységet, amely 

ezek romlásához vezethet; 

27. fenntartja, hogy a társadalom és az emberek által lakott helyek ellenálló képességének 

az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásainak enyhítését célzó növeléséhez számos 

lépést kell tenni, többek között hatékonyabban és észszerűbben kell felhasználni a 

vízkészleteket (a vízkészletekkel kapcsolatos alkalmazkodási intézkedéseket 

prioritásként kell kezelni, hasonlóan a szén-dioxid csökkentése kapcsán már meghozott 

intézkedésekhez), valamint a tengerparti területekre vonatkozó intézkedéseket kell 

hozni; környezetbarát várostervezésen alapuló stratégiákat kell kidolgozni, különös 

figyelmet fordítva az árvízvédelemre; fokozni kell a szaktudást és igénybe kell venni az 

erőforrásokat a növény- és erdőgazdálkodásnak az aszályhoz és tűzesetekhez való 

alkalmazkodása céljából; valamint növelni kell az ökoszisztémák közötti kapcsolódást, 

hogy elősegítsék a fajták vándorlását; 

28. elismeri, hogy alkalmazkodási intézkedésekre van szükség a tervezés és irányítás 

különböző szinteken történő koordinációjához és összehangolásához, és fontos 

biztosítani a közös megközelítések, valamint a nemzeti alkalmazkodási stratégiák és a 

nemzeti kockázatkezelési tervek közötti teljes mértékű összhangot; 

29. rámutat, hogy az embereknek az éghajlatváltozás hatásaival, és különösképp a 

szélsőséges időjárási jelenségekkel szembeni sebezhetősége nagymértékben függ attól, 

hogy hozzáférhetnek-e olyan alapvető erőforrásokhoz, mint az energia és a víz;  ezt 

szem előtt tartva felhívja a közigazgatási szerveket, hogy biztosítsák a hozzáférést az 

említett két alapvető erőforráshoz; 

30. megjegyzi, hogy csak tizenöt tagállam fogadott el cselekvési tervet és alkalmazkodási 

stratégiát, amelyek kevés konkrét helyszíni intézkedést foglalnak magukban; kiemeli, 

hogy a kockázatmegelőzésre, árvízkezelésre és vízgazdálkodásra vonatkozó valamennyi 

alkalmazkodási stratégiát és cselekvési tervet nyomon kell követni és értékelni kell;  

31. elismeri, hogy az eredményes erőforrás-gazdálkodás alapvető fontosságú az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez és az azokhoz való alkalmazkodáshoz a közös 

prioritások meghatározása érdekében; felszólít olyan integrált helyi stratégiák 

kialakítására, amelyek biztosítják az erőforrások hatékonyabb felhasználását, valamint 

az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képesség és az ahhoz való 

alkalmazkodás megvalósítására; 

32. véleménye szerint a helyi és regionális hatóságoknak integrált és hosszú távú helyi 

szintű intézkedéseket kell hozniuk az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése és az 

azokhoz való alkalmazkodás tekintetében; 

33. úgy véli, hogy a helyi és szubnacionális hatóságoknak egyértelműen meg kellene 

tudniuk határozni mérséklési és alkalmazkodási kötelezettségvállalásaikat, ahogy a 

nemzetek tették a nemzeti vállalások keretében, olyan megbízható és átlátható 

hozzájárulások biztosítása érdekében, amelyek az átfogó nyomonkövetési, jelentési és 

ellenőrzési eljárásoktól a Polgármesterek Globális Klíma- és Energiaügyi 

Szövetségéhez hasonló kezdeményezésekig terjednek; a nemzeti vállalásokkal 

közvetlen kapcsolatban álló és azokat kiegészítő jellegű, helyi szinten meghatározott 
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vállalások rendszerének létrehozását kéri; úgy véli, hogy ezen nemzeti, szubnacionális, 

regionális és helyi vállalások tekintetében a fellépés és a támogatás átláthatósága 

érdekében adott esetben közös részletes szabályokat, eljárásokat és iránymutatásokat 

kell elfogadni; 

34. emlékeztet arra, hogy a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó uniós költségvetés 

legalább 20%-át (megközelítőleg 212 milliárd eurót) éghajlatváltozással kapcsolatos 

fellépésre kell fordítani; megjegyzi, hogy az Európai Számvevőszék 31/2016. számú 

különjelentésében arra a következtetésre jut, hogy az éghajlatváltozás hatásainak 

kezelésére irányuló további erőfeszítések nélkül komoly veszélybe kerül a 20%-os cél 

teljesítése, miközben elismeri, hogy a célérték elfogadása egyes európai strukturális és 

beruházási alapok – nevezetesen az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós 

Alap – esetében több és célirányosabb éghajlatpolitikai finanszírozást eredményezett, 

más területeken azonban – például az Európai Szociális Alap, a mezőgazdaság, a 

vidékfejlesztés és a halászat esetében – továbbra is leginkább csak a „normál 

ügymenetet” biztosítják, azaz nem történt jelentős elmozdulás az éghajlat-politika 

irányába; 

35. üdvözli a 4., 5. és 6. tematikus célkitűzések beillesztését a kohéziós finanszírozás 

elosztásának kritériumai közé; emlékeztet arra, hogy az Európai Számvevőszék szerint 

amennyiben nem hoznak további intézkedéseket, előfordulhat, hogy nem teljesül az 

annak biztosítására irányuló kötelezettségvállalás, hogy 2014 és 2020 között a többéves 

pénzügyi keret legalább 20%-át éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekre 

fordítsák;  

36. hangsúlyozza egy olyan jelentéstételi rendszer hiányát, amely a strukturális és kohéziós 

alapokból a helyi hatóságok által mérséklési és alkalmazkodási intézkedésekre 

elkülönített finanszírozás arányaira irányul; 

37. felhívja a Bizottságot, hogy kötelezze a tagállamokat arra, hogy tüntessék fel a helyi 

szinten az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó területrendezés biztosítására fordított 

uniós finanszírozás százalékos arányát; 

38. felszólítja a Bizottságot, az EBB-t és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a városok és 

régiók megfelelő adminisztratív kapacitását, lehetővé téve, hogy azok teljes mértékben 

kiaknázzák az uniós szinten rendelkezésre álló köz- és magánfinanszírozási 

lehetőségeket; kiemeli, hogy javított pénzügyi támogatásra van szükség ahhoz, hogy 

segítsék a helyi és regionális hatóságokat az éghajlatváltozással kapcsolatos koherens 

intézkedések végrehajtásában; úgy véli, hogy az olyan pénzügyi eszközöket mint a 

globális éghajlat-politikai alapok közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni a helyi 

hatóságok számára; 

39. tudatában van az eddig teljes mértékben hagyományos energiaforrások – többek között 

szén – kitermelésétől függő települések és régiók előtt álló problémáknak, és uniós 

finanszírozási programokra szólít fel ezek strukturális átalakításának támogatása 

érdekében; 

40. felhívja a helyi és regionális hatóságokat, hogy a lehetőségeikhez mérten hozzanak létre 

állami alapokat például a megújuló energiaforrások fejlesztésének előmozdítására, a 
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hálózatok decentralizálására és a fogyasztók által előállított villamos energia 

használatának ösztönzésére; 

41. sürgeti az állami hatóságokat, hogy vezessenek nyilvántartást azokról a 

tevékenységekről, amelyek növelik az éghajlatváltozással szembeni sebezhetőséget 

vagy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, és nyújtsanak adókedvezményt azon 

tevékenységekre, amelyek előmozdítják az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást 

vagy a kibocsátások csökkentését; 

42. hangsúlyozza – az éghajlatvédelmi intézkedések előmozdítására való tekintettel – az 

energetikai átállásnak, valamint az éghajlatváltozás mérséklését és az alkalmazkodási 

intézkedéseket célzó helyi beruházások élénkítésének fontosságát a szabályozás 

észszerűsítése, az adminisztratív terhek csökkentése, innovatív megoldások lehetővé 

tétele, valamint a helyi közösségekkel és a civil társadalommal alkotott partnerség 

támogatása által; felszólít olyan nemzeti kezdeményezések indítására, amelyek az 

éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tudatosság fokozására irányulnak a nyilvánosság 

körében; 

43. kiemeli az oktatás jelentőségét az éghajlatvédelemben, és felszólít olyan megfelelő 

intézkedések meghozására, amelyek a települések és az iskolák számára lehetővé teszik 

a szükséges szakértelem biztosítását; 

44. üdvözli az intelligens városokhoz és az intelligens hálózatokhoz hasonló olyan városi 

kezdeményezéseket, amelyek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 

csökkentésére és az éghajlatváltozás kezelését, a környezetbarát növekedés 

megvalósítását és a tömegközlekedési rendszerekkel összekötött területek előmozdítását 

célzó erőforrás-hatékonyság növelésére irányulnak; hangsúlyozza, hogy – tekintettel 

arra, hogy a városok az üvegházhatást okozó gázok fő kibocsátói – a régióknak 

javítaniuk kell a zöld városokra vonatkozó szabályozást, amelynek célja a 

környezetbarát nemzeti szintű és városi növekedés, és hogy az intelligens hálózatokhoz 

hasonló megoldások lehetőséget kínálnak arra, hogy az energia hatékonyabban jusson el 

az otthonokba és az épületekbe, így optimalizálva az energiahatékonyságot és az 

energiafogyasztást; 

45. felhívja az illetékes hatóságokat, hogy a mezőgazdasági és erdészeti termelést irányítsák 

olyan tevékenységek felé, amelyek az üvegházhatást okozó gázok közvetlen és 

közvetett kibocsátásának csökkentését szolgálják, és dolgozzanak ki olyan terveket, 

amelyek lehetővé teszik a talaj megkötőképességének progresszív növekedését;  

46. üdvözli az alacsony szén-dioxid-kibocsátású infrastruktúrák kialakításában vezető 

szerepet vállaló városok potenciális gazdasági többletbevételeit, többek között az 

enyhülő energiaköltségeket, a csökkenő karbantartási költségeket és a szennyező 

anyagok csökkenésének köszönhetően javuló közegészségüggyel kapcsolatosan 

visszaeső kiadásokat; 

47. emlékeztet arra, hogy a megújuló energiával kapcsolatos kisméretű projektek – többek 

között a megújulóenergia-közösségekkel és a sajátmegújulóenergia-fogyasztókkal 

kapcsolatos projektek – hozzájárulhatnak a Párizsi Megállapodásban vállalt 

célkitűzések teljesítéséhez; 
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48. kiemeli annak fontosságát, hogy a városok vezető szerepet vállaljanak az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemben, előmozdítva így a tömegközlekedést és a vasúti 

közlekedést; megjegyzi, hogy a forgalmi torlódások a szén-dioxid-kibocsátás egyik fő 

forrását képezik; hangsúlyozza, hogy az EU-nak a városokkal és a régiókkal helyi 

szinten együttműködve energiahatékonyabbá és jobban összekapcsolttá kell tennie az 

uniós régiókat és városokat, hogy az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenálló 

képesebb világ érdekében intelligensebb városi közlekedési hálózatok fejlődjenek ki; 

49. emlékeztet arra, hogy a közlekedés nemcsak súlyos egészségügyi hatásokkal bíró 

kibocsátással, hanem üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával is jár; úgy véli, hogy a 

régiók és a városok óriási potenciállal rendelkeznek a közlekedésből származó ÜHG-

kibocsátások csökkentése terén, amennyiben jobban figyelembe veszik az ÜHG-

kibocsátásokat a közlekedési tervezés során; hangsúlyozza, hogy finanszírozni kell a 

helyi és regionális szintű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású mobilitást előmozdító 

kezdeményezéseket; 

50. ösztönzi a helyi hatóságokat, hogy a közlekedés és a logisztika területén hajtsanak végre 

olyan terveket, amelyek előmozdítják az elektromos tömeg- és magánközlekedést, 

többek között azáltal, hogy bizonyos területek használatát kizárólag kerékpárok és 

elektromos járművek számára engedélyezik és elegendő számú, könnyen hozzáférhető 

újratöltő állomást biztosítanak; 

51. felszólít arra, hogy – tekintettel a közlekedési ágazat kiemelt jelentőségére – számos 

modellrégiót jelöljenek ki a városi és a vidéki területek közötti intelligens és 

összekapcsolt közlekedési rendszerre irányuló kutatás céljára; 

52. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a „Horizont 2020” keretprogram 

nagyobb figyelmet és finanszírozást fordítson a körforgásos gazdaság és a fenntartható 

városok terén megvalósuló innovációs és kutatási projektekre; 

53. megismétli, hogy a régióknak végre kell hajtaniuk az épületek energiahatékonyságáról 

szóló 2010/31/EU irányelvet1 és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU 

irányelvet2; 

54. felhívja a helyi hatóságokat, hogy – többek között a vendéglátó létesítmények 

képviselőivel együttműködve – fokozzák a tudatosságot az élelmiszerek 

szénlábnyomáról annak érdekében, hogy felvilágosítsák az embereket az egészséges 

táplálkozásról és ösztönözzék őket az éghajlatra kis hatást kifejtő élelmiszerek 

fogyasztására; 

55. hangsúlyozza, hogy a helyi termelésű szezonális élelmiszer csökkenti a szállításból 

fakadó ÜHG-kibocsátásokat, ezáltal összességében csökkenti az élelmiszer 

szénlábnyomát; felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a helyi és regionális szintű 

fenntartható élelmiszer-termelést; 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról 

(HL L 153., 2010.6.18., 13. o.) 
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 

2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.). 
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56. felszólít az EU, valamint a helyi és regionális önkormányzatok közötti partnerségek 

megszilárdítására, hogy megerősítsék a körforgásos gazdaság keretében megvalósuló 

helyi éghajlatpolitikai fellépések felgyorsítására irányuló eljárásokat, a 

hulladékképződés csökkentésének, az éghajlatváltozás mérséklésének és az erőforrások 

hatékonyabb felhasználásának érdekében; 

57. kiemeli, hogy a körforgásos gazdaság olyan eszköz, amely óriási potenciállal 

rendelkezik a városok fenntarthatóságának javításában, és felhívja a Bizottságot, hogy 

integrálja a városokat a körforgásos gazdaságra vonatkozó stratégiába; 

58. felhívja az illetékes hatóságokat a hulladékkal kapcsolatos problémák kezelésére azzal a 

céllal, hogy megvalósuljon a körforgásos gazdaság, és a nem újrahasználható és 

újrafeldolgozható hulladék tekintetében előmozdítsák az égetéstől eltérő ártalmatlanítási 

módokat; 

59. felkéri a Bizottságot, hogy térképezze fel a régiók és a helyi szintű szereplők közötti 

nemzetközi együttműködés fokozásának lehetőségeit, amely a Párizsi Megállapodásban 

vállalt célkitűzések teljesítését célzó bevált gyakorlatok és az ennek során levont 

tanulságok cseréjére irányul; 

60. felszólítja a nemzeti kormányokat, hogy segítsék a városokat és régiókat a helyi és 

regionális szintű éghajlat-és energiapolitikai kezdeményezések támogatására irányuló 

nemzetközi kötelezettségvállalásaik teljesítésében; 

61. felhívja a városokat és a régiókat töltsenek be vezető szerepet az olyan 

energiahatékonyság és megújulóenergia-termelés előmozdításában, amely képes 

csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását és a légszennyezést; megjegyzi, 

hogy a régiók és a városok alapvető szerepet játszhatnak a társadalom 

dekarbonizációjában, és a megújuló energiaforrásokon alapuló energiarendszerek 

létrehozásába való bevonásukat az EU-nak és tagállamainak prioritásként kell 

kezelniük; 

62. üdvözli az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület arra irányuló közelmúltbeli 

döntését, hogy 2023-ban különjelentést állítson össze a városok és az éghajlat 

összefüggéseiről, mivel ez a kötelezettségvállalás fokozni fogja a városok által az 

éghajlatváltozással szembeni küzdelemben betöltött fontos szerepre irányuló kutatást; 

felszólítja a Bizottságot, hogy aktívan vegyen részt e különjelentés elkészítésében és 

támogassa az éghajlat-politika többszintű területi jövőképét; meggyőződése, hogy a 

városoknak észrevételeket kell tenniük a következő, 2018. évi globális éghajlatpolitikai 

jelentéshez; úgy véli, hogy a városok és régiók befolyásolhatják a Párizsi Megállapodást 

követő politikai döntéshozatalt, amennyiben a globális felmelegedéssel szembeni 

fellépésre és a városi területeken – ahol a világ lakosságának több mint fele él – 

megvalósuló mérséklési és alkalmazkodási intézkedésekre irányuló stratégiai 

megközelítést hajtanak végre; 

63. elismeri a városok különleges felelősségét az éghajlatváltozás kezelésében, mivel a 

globális CO2-kibocsátás 70%-ért felelősek; meggyőződése, hogy a párizsi városházán 

tett 2015. évi nyilatkozatban vállalt kötelezettségek csak akkor teljesíthetőek, ha a 

Polgármesterek Globális Klíma- és Energiaügyi Szövetségét bevonják az 

együttműködésbe és az uniós városokban széles körben cselekvési terveket fogadnak el; 
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felhívja a Bizottságot, hogy szükség esetén segítsen biztosítani a Polgármesterek 

Tömörülése és a Polgármesterek Szövetsége között 2016. június 22-én indult integráció 

sikerességét; 

64. megjegyzi, hogy ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye Feleinek huszonkettedik 

marrákesi konferenciáján (COP22) a helyi és regionális hatóságok kidolgozták a 

marrákesi cselekvési ütemtervet, amely kiemeli a helyi hatóságok közvetlenebb 

bevonásának szükségességét, amelyeket formálisan is az éghajlatváltozással kapcsolatos 

hivatalos megbeszélések részének kell tekinteni, nem pedig csak nem állami 

szereplőnek, mint az egyéb nem kormányzati szervezeteket és a magánszektort; 

65. kiemeli, hogy a közigazgatási szerveknek energiafogyasztóként példát kell mutatniuk, 

és felszólít az uniós strukturális alapok célzottabbá tételére és fokozására a középületek 

energiahatékonyságának és a települések megújuló energiaforrások révén megvalósuló 

energiafüggetlenségének előmozdítása érdekében; 

66. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék elő a helyi szintű saját 

energiagazdálkodásra vonatkozó kísérleti programokat és modelleket, amely modellek 

az elosztási rendszereken alapulnak, és a segítségükkel megvalósított gazdasági hasznot 

a környezetre kifejtett hatásokat csökkentő, új létesítmények finanszírozására 

használják; 

67. felhívja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a koordinációt, valamint az információk és a 

bevált gyakorlatok cseréjét a tagállamok, a régiók, a helyi közösségek és a városok 

között; 

68. megdöbbenését fejezi ki az Európai Számvevőszék 2016. évi értékelése miatt, amely 

szerint nem teljesül az EU azon célkitűzése, hogy az aktuális programozási időszakban 

a költségvetése 20%-át éghajlatpolitikai intézkedésekre fordítsa; elismeri, hogy számos 

nehézség áll az éghajlatváltozás és hatásai enyhítésére irányuló uniós projektekre 

vonatkozó mérések és értékelések útjában; felszólítja a Bizottságot, hogy folyamatosan 

tájékoztassa a Parlamentet az ezen a lényeges területen elért haladásról; 

69. hangsúlyozza a decentralizált és kooperatív jellegű polgári energiaügyi projektek 

fontosságát, és felszólít arra, hogy támogatásukat az uniós strukturális alapokból, 

valamint a nemzeti és regionális szintű igazgatási terhek csökkentése révén valósítsák 

meg; 

70. elismeri az alulról építkező megközelítések jelentőségét az érdekelt felek éghajlat-

változás enyhítését biztosító szerepvállalásának megszerzése terén; elismeri a közös 

rendelkezésekről szóló rendeletben1 foglalt eszközökben – többek között az integrált 

területi beruházásokban (ITI) és a közösségvezérelt helyi fejlesztésekben (CLLD) – 

létrehozott lehetőségeket a területen kitűzött uniós célok megvalósításának segítésében; 

felhívja a Bizottságot, hogy az érdekelt felekkel nemzeti és helyi szinten 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.). 
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együttműködve biztosítsa, hogy a rendelkezésükre álló eszközök teljes körét 

megfelelően igénybe vegyék; 

71. megismétli kötelezettségvállalását, hogy világszinten is sikeresen kiterjeszti a 

Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségét; megállapítja a teljes mértékben 

mérhető célkitűzések kialakításának fontosságát; megállapítja továbbá, hogy számos 

benyújtott cselekvési terv tartalmaz 2020-ig tartó kötelezettségvállalásokat, és ezért az 

érintett városok részéről 2030-ig további munkára van szükség; 

72. üdvözli az önkéntes intézkedéseket (közlekedési lámpák címkézése), amelyek 

biztosítják az élelmiszerek és egyéb termékek éghajlatra kifejtett hatását és 

szénlábnyomát, és felszólít Unió szerte alkalmazott közös mutatók kidolgozására, 

amelyek lehetővé teszik az önkéntes, de összehasonlító címkézést, különösen a 

regionális kereskedelemben. 
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