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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

A jövő ma kezdődik – Az éghajlatváltozással foglalkozó jövőbeni integrált uniós 
politikára vonatkozó ajánlások
(2008/2015(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzatának 175. cikke értelmében elfogadott, az éghajlatváltozással 
foglalkozó ideiglenes bizottság létrehozásáról szóló, 2007. április 25-i határozatára1, 

– tekintettel a különféle politikai területeken pozitív éghajlati hozzájárulást tartalmazó, 
hatályos európai uniós környezeti jogszabályokra („A” melléklet), valamint az 
éghajlatváltozással kapcsolatos állásfoglalásaira, különösen a jelenlegi 6. jogalkotási 
ciklus alatt elfogadottakra („B” melléklet),

– tekintettel „A globális éghajlatváltozás 2 Celsius-fokra való csökkentése – az előttünk álló 
út a Baliban tartandó éghajlat-változási konferenciáig és azon túl (COP13 und COP/MOP 
3)”2 című, 2007. november 15-i állásfoglalására,

– tekintettel a Balin megrendezett éghajlat-változási konferencia kimeneteléről (COP 13 és 
COP/MOP 3) szóló, 2008. január 31-i állásfoglalására3,

– tekintettel az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában – az uniós fellépés 
lehetőségei” című bizottsági zöld könyvről (COM(2007)0354) szóló, 2008. április 10-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel „Az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos tények: döntéshozatalra 
irányuló megállapítások és ajánlások” című, 2008. május 21-i állásfoglalására5,

– tekintettel a Toyakóban (Hokkaido szigete, Japán) tartott G8-csúcstalálkozón 2008. július 
8-án a „Környezet és éghajlatváltozás” témában elfogadott nyilatkozatra, amelynek célja
hosszú távon, 2050-re az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának felére csökkentése, 

– tekintettel az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye (UNFCCC) részes feleinek 14. 
konferenciájára (COP14) és a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként 
szolgáló, a részes felek 2008. december 1–12. között, a lengyelországi Posenben 
megrendezett negyedik konferenciájára (COP/MOP 4),

– tekintettel az éghajlatváltozással foglalkozó 2008. június 12–13-i polgári agorára,

– tekintettel az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek az energiáról és a 
fenntartható fejlődésről szóló, 2008. november 20–21-i közös parlamenti ülésére,

                                               
1 HL C 74E., 2008.3.20., 652. o. + a 2008.2.18-i jegyzőkönyv 7. pontja.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0537
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0032
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0125
5 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0223
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– tekintettel az európaiak éghajlatváltozáshoz való hozzáállásáról szóló 300. különleges 
Eurobarometer-felmérésre,

– tekintettel az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság által magas rangú 
személyekkel folytatott nyilvános konzultációkra és véleménycserékre, valamint a 
kiküldetések eredményeire, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

– tekintettel az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság jelentésére (A6-
0000/2008),

Politikai vezérgondolatok

A. mivel a teremtés megőrzése egy nemzedékről nemzedékre továbbszálló feladat,

B. mivel az Európai Parlamentnek különösen az e jogalkotási ciklusban az éghajlatváltozás 
témakörében végzett munkája inspirációs forrást és cselekvési felszólítást jelent egy 
integrált európai éghajlatvédelmi politika kidolgozására,

C. mivel a globális felmelegedés elleni nemzetközi harcban az Európai Unió által betöltött 
azonosságtudatot formáló vezető szerepből fakadóan tartozunk Európa polgárainak azzal, 
hogy ne csak megfogalmazzuk a közép- és hosszú távú éghajlatvédelmi célokat, hanem 
politikai intézkedésekkel előrelátóan el is érjük azokat, 

D. mivel Európa polgárainak jelenlegi és későbbi parlamenti képviseleteit és képviselőit 
ezek az éghajlat-politikai alapelvek, valamint a fenntarthatóság, a társadalmi 
összeegyeztethetőség és a nemzedékek közötti igazságosság elve vezérlik, és a szükséges 
éghajlatvédelmi célok megvalósítása során nem lankadhatnak,

E. mivel az éghajlatváltozás olyan kihívás, amelyre nincs általános politikai megoldás, de a 
meglévő lehetőségek összeadása és a hatékonyság drámai növelése a gazdaság és a 
társadalom minden területén hozzájárulhat az erőforrásokkal és az elosztással kapcsolatos 
problémák megoldásához, és egyengetheti a harmadik ipari forradalomhoz vezető utat,

F. mivel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2006-os adatai szerint az EU-n belül az 
üvegházhatást okozó teljes gázkibocsátásban az energiatermelés 30,9%-kal részesedik, a 
közlekedési ágazatra 19,4%, a magánháztartásokra és a szolgáltatásokra 14,6%, az 
építőiparra és az ipari termelésre 12,9%, a mezőgazdaságra 9,2% és az ipari folyamatokra 
8,1% esik, illetve a hulladékágazat adja az összes kibocsátás 2,9%-t, a fennmaradó 
kibocsátás pedig kémiai oldószerekből és meghatározatlan égési folyamatokból 
keletkezik,

G. mivel sok ágazat máris hozzájárul az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez, és az éghajlatváltozás mérsékléséhez máris sok kedvező költségű
kibocsátáscsökkentési lehetőség, illetve hatékonyságnövelő technológia áll rendelkezésre, 
ezek széles körű alkalmazását azonban piaci hozzáférési korlátok, bürokratikus 
akadályok és magas finanszírozási költségek gátolják,
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H. mivel az éghajlatváltozás nem küzdhető le pusztán az egyes ágazatok 
kibocsátáscsökkentéseivel, hanem a probléma rendszerszemléletű megközelítésére van 
szükség ahhoz, hogy a politikában valamennyi ágazatot átfogó megoldási utakat 
találjunk, és következetes jogalkotással az egész társadalomra kiterjedő változásokat 
érjünk el a termelésben és a fogyasztásban,

Nemzetközi dimenzió: a 2012 utáni rendszer, éghajlati külpolitika és nemzetközi 
kereskedelem

I. mivel az ENSZ vezetése alatt a Bali-menetrendnek megfelelően a következő központi 
területeken folytatnak egy 2012 utáni megállapodásra irányuló tárgyalásokat: 
kibocsátáscsökkentések és új, kötelező csökkentési célok, kiigazító intézkedések, az
erdőterületek kivágása és elpusztítása, csökkentési és kiigazító intézkedésekhez 
kapcsolódó technológiai fejlesztés, a szükséges pénzforrások és végül a Kiotói 
Jegyzőkönyv keretében elfogadott marrakeshi megállapodások szerinti rugalmas 
mechanizmusok felülvizsgálata,

J. mivel 2009 végén a koppenhágai éghajlati konferencián (COP 15) le kell zárni a 2012 
utáni megállapodásról folyó tárgyalásokat, hogy elkerülhető legyen az első és a második 
kötelezettségvállalási időszak közötti hézag,

K. mivel a Tanács 2008 tavaszi csúcstalálkozóján hangsúlyozták annak szükségességét, 
hogy felgyorsítsák a Bali-menetrend tárgyalási ütemét, hogy az EU 2 °C-ra vonatkozó 
céljával összhangban 2009-ig új éghajlatvédelmi megállapodást lehessen elfogadni,

L. mivel a világ vezető ipari országai a Toyakóban (Hokkaido szigete, Japán) tartott G8-
csúcstalálkozón kiálltak amellett, hogy a széndioxid-kibocsátásokat 2050-ig a felére kell 
csökkenteni, és ezt a célt a 2012 utáni megállapodásra irányuló tárgyalások során is 
követni kívánják,

M. mivel az éghajlatváltozás tovább élesítheti a nemzetközi kapcsolatokban már fennálló 
lehetséges konfliktusokat, például az éghajlattal összefüggő migráció, az árvizek és a 
partvonalak áthelyeződése miatti területvesztés és határviták, illetve a mezőgazdasági 
hasznosítású területek csökkenése vagy az egyre fokozódó vízhiány miatti erőforrás-
konfliktusok révén,

N. mivel a Tanács 2008. tavaszi csúcstalálkozóján a Bizottság azt a megbízást kapta, hogy 
az éghajlatvédelmi intézkedések finanszírozása tekintetében terjesszen elő egy európai 
stratégiát, amelynek célja a kibocsátások csökkentése és az alkalmazkodás az alacsony 
széndioxid-kibocsátású technológiák kutatásával, fejlesztésével és átadásával 
összefüggésben,

O. mivel a kiigazító intézkedésekre rendelkezésre álló pénzeszközök a fejlődő országokban 
egyáltalán nem elegendőek, és azokat jelentősen növelni kell,

P. mivel a modern környezeti technológiák fejlesztése és átadása lényeges előfeltétele a 
globális kibocsátáscsökkentés és az alkalmazkodási stratégiák sikeres megvalósításának,

Q. mivel a technológiaátadást akadályozzák a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos 
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aggodalmak, a gyenge politikai intézmények és a jogállamiság hiánya, valamint az 
általános tőkehiány,

R. mivel a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) nem képezi a nemzetközi 
éghajlatvédelemmel kapcsolatos tárgyalások alternatív fórumát, és a 2012 utáni 
tárgyalások sikeres lezárása nélkül nem várható, hogy a világkereskedelem hozzá fog 
járulni az éghajlatvédelemhez,

Energia

S. mivel a primer energiafelhasználásban globálisan mintegy 35%-kal a kőolaj a 
legfontosabb energiaforrás, amelyet 25%-kal a szén, illetve 21%-kal a földgáz követ; 
mivel azonban az olcsó és bőségesen rendelkezésre álló fosszilis energia korszaka a 
végéhez közeledik,

T. mivel a Nemzetközi Energiaügynökség 2030-ig a világ energiaszükségletének legalább 
60%-os növekedését jósolja, és ezt a növekvő energiaigényt a gazdaságilag felemelkedő 
országok is okozzák,

U. mivel a növekvő energiaigény fedezése kizárólag fosszilis tüzelőanyagokkal közép- és 
hosszú távon kizárt, és mivel a következő évek beruházási döntései fogják meghatározni 
az energiarendszer és az energia-összetétel felépítését az elkövetkező évtizedekre,

V. mivel a növekvő energiaigény több, egymást kiegészítő intézkedést tesz szükségessé, 
mint például a meglévő fosszilis tüzelésű erőműparknak a hatékonyság erőteljes 
növelését célzó sürgető korszerűsítését, új erőművek építését és a megújuló 
energiaforrások folyamatos kifejlesztését,

W. mivel az energiamegtakarítás az erőforrások kímélésének és ezáltal az 
éghajlatvédelemnek is a legolcsóbb és legtisztább formája,

X. mivel az atomenergia használata – tekintet nélkül az urán rendelkezésre állására –
továbbra is felveti az atomhulladék biztonságos végső tárolásának, illetve a technológia 
nem demokratikus államszervezetekben való terjedésének tisztázatlan kérdését,

Y. mivel Európa az ITER-projekttel a magfúzió – mint a jövő lehetséges új 
energiaforrásának – fejlesztési súlypontjává vált,

Bio-hajtóanyagok

Z. mivel a jelenlegi biohajtóanyag-politika a célok közötti konfliktusba torkollott, amelyet 
egyik oldalról az élelmiszerek szűkössé válása és az emelkedő élelmiszerárak, másik 
oldalról pedig a növekvő energiaigény és az alternatív hajtóanyagok kutatása idézett elő,

AA.mivel a biomassza energiatermelés céljából és hajtóanyagként való előállítása sok fejlődő 
országnak új gazdasági lehetőségeket kínál, és csökkenti ezen országok 
energiabehozataltól való függőségét is,

AB. mivel sok első generációs bio-hajtóanyag kibocsátáscsökkentési potenciálja a 
hagyományos hajtóanyagokhoz képest egy átfogó életciklus-elemzést követően részben 
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lényegesen kisebbnek bizonyul, és eddig nem sikerült kielégítően megoldani az 
élelmiszer-termeléssel szemben a fenntarthatóság, a környezettel való 
összeegyeztethetőség és a termőterületek rendelkezésre állásának kérdését,

AC. mivel a fenntartható biohajtóanyag-politikának arra kellene irányulnia, hogy 
fenntarthatósági kritériumokat határozzon meg a bio-hajtóanyagok első generációjának 
előállítása tekintetében, és hogy előmozdítsa a második generáció ideológiamentes 
kifejlesztését is,

AD.mivel az ásványolajipar az új hajtóanyagokhoz szükséges infrastruktúrát csak a bio-
hajtóanyagok iránti megfelelő kereslet esetén fogja egész területet lefedően kiépíteni, az 
autóipar részéről azonban technológiai előrelépésekre került sor, amelyek révén a 
gépjárműbe helyezett érzékelővel a benzin és a bio-hajtóanyag minden keverési aránya 
megállapítható, és ez a kiegészítő műszaki felszerelés lehetővé teszi, hogy a régebbi 
járműveket is bio-hajtóanyaggal tankolják meg, hogy ezzel a teljes gépjármű-
állományban el lehessen érni a CO2-kibocsátás csökkentését,

Energiahatékonyság

AE. mivel a végső energiafelhasználás 40%-a az építési ágazatnak tudható be, és ezzel az 
üvegházhatást okozó gázok teljes kibocsátásának 33%-a az épített környezetre vezethető 
vissza,

AF. mivel az építési ágazat (lakóépületek, valamint ipari célú és középületek) a hőszigetelés,
a fűtési, illetve a hűtési rendszerek, az elektromos berendezések és a 
szellőzőberendezések korszerűsítése révén rendkívül nagy és költséghatékony 
széndioxid-csökkentési potenciállal rendelkezik,

AG.mivel a kis energiafelhasználású házakat gyakran esztétikai hiányosságok jellemzik,

AH.mivel az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó hatékonysági szabványok 
folyamatos felülvizsgálatára és a piaci folyamatoknak megfelelő kiigazítására éppúgy 
szükség van, mint a szabványok nagy ipari berendezésekre való kiterjesztésére és az új 
berendezések tekintetében a készenléti üzemmód tilalmának megvizsgálására,

Mobilitás és logisztika

AI. mivel a közlekedés növekedésének az általános gazdasági növekedéstől való 
különválasztása az EU közlekedéspolitikájának kulcsfontosságú célja, a szállítási 
szolgáltatások iránti kereslet mégis erőteljesebben növekedett a GDP-nél, 
következésképpen a közlekedésből származó kibocsátások már egyébként is magas 
részaránya az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásán belül tovább növekszik az EU-
ban,

AJ. mivel jelenleg az EU-ban a végső energiafelhasználás mintegy egyharmadát a közlekedés 
adja, és mivel a közlekedési ágazat szinte teljes mértékben (97%-ban) a kőolajalapú 
üzemanyagoktól (benzin és dízelolaj) függ,

AK.mivel az EU üvegházhatást okozó gázkibocsátása 1990 és 2005 között 14%-kal 
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csökkenhetett volna 7,9% helyett, ha a szállítási ágazat is a többi ágazattal azonos 
teljesítményt nyújtott volna a kibocsátáscsökkentésben,

AL. mivel az európai lakosság 80%-a városi területeken él, ahol az összes közlekedéssel 
összefüggő kibocsátás 40%-a keletkezik, miközben a közlekedési túlterhelések, amelyek 
szintén főként a városi területekre összpontosulnak, az EU-nak a GDP mintegy 1%-ába 
kerülnek,

AM. mivel a városi mobilitás egyrészt közvetlenül összefügg az egyéni életminőséggel, 
másrészt azonban éppen az egyéni közlekedés járul hozzá jelentősen a városokban az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásához és más környezeti problémákhoz, mint 
például a levegőszennyezés és a zaj, és ezáltal ahelyett, hogy sok polgár életminőségét 
javítaná, részben a káros egészségügyi hatások miatt jelentősen csorbítja,

AN.mivel az európai polgárok által megtett utak fele rövidebb 5 km-nél,

AO.mivel a napi regionális és ingaközlekedésben az autóval megtett utak 60%-a és a vonattal 
megtett utak 90%-a a legfeljebb 30 km-es távolságon belülre esik,

AP. mivel 2001 és 2006 között a vasúti és vízi áruszállítás csökkent (18,6%-ról 17,7%-ra, 
illetve 6,5%-ról 5,6%-ra), az országúti áruszállítás pedig nőtt (74,9%-ról 76,7%-ra),

AQ.mivel a vízi utas- és áruszállítás egyike a leginkább energiahatékony szállítási módoknak, 
és a vízen szállított áruk aránya az EU-ban körülbelül 40%-ra tehető,

AR. mivel becslések szerint a belvízi hajózás árutonnánkénti és kilométerenkénti 
energiafelhasználása a közúti közlekedés energiafelhasználásának hatodát, illetve a vasúti 
közlekedés energiafelhasználásának felét teszi ki,

AS. mivel a nyílt tengeri útvonalakon folytatott kereskedelem növekszik, és a hajógyártásban 
tendencia a nagyobb tartályhajók és utasszállító hajók építése irányába mutat, amelyek 
több nehézolajat használnak fel, és emiatt az eddiginél is jobban terhelik a környezetet, 
anélkül, hogy a nemzetközi hajózás a nemzetközi éghajlatvédelmi erőfeszítések része 
lenne,

AT. mivel a légiközlekedési ágazat elmúlt évtizedben végbement fokozatos liberalizálása és 
deregulációja egyrészt az európai légi közlekedés dinamikus fejlődésének lényeges 
előfeltétele volt, valamint 1995 és 2004 között az EU-n belül 49%-kal nőtt a légi 
személyforgalom, másrészt viszont a teljes ágazat széndioxid-kibocsátása 1990 és 2005 
között 79%-kal nőtt,

AU.mivel a légiközlekedési ágazat növekedése a műszaki és üzemi javítások ellenére tovább 
növeli a környezeti hatásokat, egyelőre mégis csak korlátozottan folytattak vitát a 
repülőgép-motorokra vonatkozó kötelező kibocsátási normákról a hajtóművek 
technológiai javítása céljából, továbbá hiányoznak az ennek megvalósíthatóságára 
vonatkozó tanulmányok,

AV.mivel a repülés révén a szén-dioxid mellett nitrogén-oxidok, vízgőz, szulfát- és 
koromrészecskék is a légkörbe jutnak, amelyek az ENSZ Éghajlat-változási 
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Kormányközi Testületének (IPCC) becslései szerint a légi közlekedés kibocsátásainak 
összhatását két-négyszeresére erősítik anélkül, hogy ebben a becslésben figyelembe 
vették volna a cirrusfelhők képződésének járulékos hatását,

Turizmus és kulturális emlékek

AW. mivel az UNESCO Világörökség Központjának vizsgálata szerint a világ kulturális 
emlékeinek és épített környezeteinek egytizedét veszélyeztetik az éghajlatváltozás 
hatásai,

AX.mivel a Turisztikai Világszervezet (UNWTO) szerint Európa a világ legfontosabb 
turisztikai régiója, és 2006-ban az összes nemzetközi beérkező turistaforgalom 55%-át 
Európa adta,

AY.mivel az éghajlatváltozás a turizmus áramlásainak megváltozását idézheti elő, és ezek a 
változások az érintett üdülőrégiók számára jelentős gazdasági hátrányt jelentenének,

Kibocsátáskereskedelmi rendszer és ipari kibocsátások

AZ. mivel az európai kibocsátáskereskedelmi rendszer egyedülálló eszköz a 
kibocsátáscsökkenés lehető legnagyobb hatékonyság melletti elérésére és a hasonló 
rendszerek mintájaként szolgál, amelyek összeegyeztethetőségét viszont szavatolni 
kellene,

BA. mivel a további kibocsátáscsökkentési célok megfogalmazása tekintetében a 
kibocsátáskereskedelemben a beruházási ciklusokat (újszerű termelési eljárások 
rendelkezésre állása, tőkeigény, időbeli komponensek) is figyelembe kell venni,

BB. mivel erősíteni kellene a tiszta fejlesztési mechanizmus (CDM) és a közös végrehajtás 
(JI) alapgondolatát, azaz a modern és hatékony technológiák elterjesztését,

BC. mivel az ipari elektromos motorok és hajtások energiafogyasztása a szükség szerint 
szabályozható motorsebességek és optimalizált motoralkatrészek segítségével jelentősen 
csökkenthető lenne,

CO2-elkülönítés és -tárolás (CET)

BD. mivel a CET-et kisléptékben már alkalmazzák különféle területeken, például a kőolaj- és 
földgáz-kitermelésben, de az éghajlatvédelem nagyléptékű technológiájaként még korai 
szakaszban jár,

BE. mivel a költségek és kockázatok egyelőre túlsúlyban vannak a gazdasági előnyökkel 
szemben, és a CET-tel felszerelt erőművek hatásfoka a legkorszerűbb technológia 
alkalmazása ellenére is csökken,

BF. mivel a CO2-elkülönítés és -tárolás (CET) technológiája az energiarendszer 
szénmentesítése felé vezető úton áthidaló technológiaként hozzájárulhat az erőműparkból 
származó CO2-kibocsátások csökkentésének megoldásához, és a megújuló 
energiaforrások kifejlesztésének kiegészítésére szolgálhat, ennek ellenére a CET egy 
„end-of-pipe” (tüneti kezelést biztosító) technológia,
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Mezőgazdaság és állattenyésztés

BG. mivel a mezőgazdasági gyakorlat változásai, az európai környezeti jogszabályok, 
valamint a közös agrárpolitika legújabb strukturális reformjai a fenntarthatóságot tűzik ki 
célul, és ebből adódóan közvetetten, a rendelkezésre álló erőforrások jobb felhasználásán 
keresztül kibocsátáscsökkenéshez vezetnek,

BH. mivel a mezőgazdaságban éppúgy hiányoznak a konkrét éghajlatvédelmi célok – például 
a metán- és kéjgázkibocsátás csökkentésére vonatkozó kötelező normák –, mint a már 
meglévő kibocsátáscsökkentési lehetőségek kihasználását ösztönző rendszerek,

BI. mivel az állattenyésztéshez szükséges takarmányok nagy területen történő termesztése 
jelentősen hozzájárul az üvegházhatást okozó gázok mezőgazdasági összkibocsátásához,

BJ. mivel az állatok természethez közeli tartása a táj gondozása és a legelőterületek 
megőrzése révén jelentős környezeti szolgáltatást nyújt kisebb energiafelhasználás és 
alacsonyabb kibocsátás mellett,

BK. mivel az állatállományokat hozzá kell igazítani a rendelkezésre álló területekhez, és
mivel a fenntartható legeltetési technikák segíthetnek a legelőterületeken a talajerózió 
megakadályozásában,

Erdők

BL. mivel az erdők nagy értéket képviselnek a bioszféra számára, összességében a globális 
ökoszisztémában betöltött számos funkciójuk ellenére még sincs piaci értékük, 

BM. mivel a szárazföldi területek több mint 30%-át erdők borítják, ahol a Földön élő fajok 
több mint kétharmada él, és mivel az erdők veszik fel az üvegházhatást okozó gázok éves 
kibocsátásának mintegy 30%-át,

BN. mivel az erdők egyrészt fontos szerepet játszanak az éghajlatváltozás mérséklésében, 
másrészt azonban világszerte az erdők legalább egyharmadát érintik az éghajlatváltozás 
következményei,

BO. mivel az erdők megsemmisítésének nagy problémaköre az ehhez kapcsolódó társadalmi-
gazdasági tényezőkben, mint például a szegénységben és az elmaradottságban, a gyenge 
politikai intézményekben és a jogállamiság hiányában, valamint az igazságtalan 
tulajdonviszonyokban és a korrupcióban gyökerezik,

Talajvédelem

BP. mivel Európa talajai minden eddiginél gyorsabb ütemben visszafordíthatatlan 
károsodásnak vannak kitéve, amelynek mértékét az éghajlatváltozás is fokozza,

BQ. mivel a permafroszt (tartósan fagyott talaj) kiengedése megváltoztatja a talajok állapotát 
az északi féltekén, és ennek révén további jelentős mennyiségű metán szabadul fel és jut 
a légkörbe, 

Vízgazdálkodás
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BR. mivel a vízforrások rendelkezésre állása, az ivóvízellátás, a vízfogyasztás és a 
szennyvízkezelés szoros összefüggésben van a gazdasági és társadalmi keretfeltételekkel,

BS. mivel az éghajlatváltozás tovább erősíti a rendelkezésre álló vízforrások tekintetében 
Európában fennálló regionális különbségeket,

Halászat

BT. mivel a halak és a tenger gyümölcsei jelentős táplálékforrások, az óceán a legnagyobb 
globális széndioxid-tároló, illetve a biomassza és nyersanyagok forrásaként szolgál,

BU. mivel a tengerek élelmiszerforrásait máris teljes mértékben kihasználják,

Hulladék- és erőforrás-gazdálkodás

BV. mivel a hulladékmennyiségek sajnálatos módon minden igyekezet ellenére tovább nőnek,

BW. mivel a hulladékokról szóló európai jogszabályok már most is hozzájárulnak ahhoz, 
hogy csökkenjen az üvegházhatást okozó gázok hulladékágazatból származó nettó 
kibocsátása, még ha egyelőre nem is használnak ki minden lehetőséget,

Kiigazító intézkedések

BX. mivel mindenfajta kiigazító intézkedés biztosítást jelent a jövő számára, amellyel 
enyhíthetők az üvegházhatást okozó gázok múltbeli kibocsátása miatti károk és az ezzel 
összefüggő hőmérséklet-emelkedés,

BY. mivel a kiigazító intézkedések kidolgozása során egy puszta költség-haszon elemzés nem 
elegendő ahhoz, hogy minden népességcsoportnak garantálni lehessen a védelem 
szükséges minimális mértékét,

BZ. mivel a természetes erőforrások felhasználása a Millenium Ecosystem Assessment szerint 
időközben a teljes ökoszisztéma kétharmadát fenyegeti, sebezhetőbbé tesz az 
éghajlatváltozásokkal szemben, és ezzel még jobban növeli a kiigazító intézkedések 
lehető leggyorsabb kidolgozásának irányába ható nyomást,

Egészség

CA. mivel az éghajlatváltozás egyes egészségügyi következményei az egészségügyi 
rendszerek felkészítésével és megerősítésével, illetve megfelelő megelőző 
intézkedésekkel sakkban tarthatók,

Növekedés és foglalkoztatás

CB. mivel a 2007. tavaszi csúcstalálkozón meghatározott éghajlat-politikai célok technológiai 
és gazdasági szempontból elérhetők, és európai vállalatok ezrei számára egyedülálló 
üzleti lehetőségeket kínálnak,

CC. mivel sok vállalat még nem ismerte fel kellő mértékben az éghajlatváltozáshoz 
kapcsolódó esélyek és kockázatok hatókörét, 
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CD. mivel az éghajlatvédelem érdekében való elkötelezett fellépés összeegyeztethető a tartós 
gazdasági növekedéssel és a jóléttel,

CE. mivel a munkahelyek átrendeződésére inkább egyes ágazatokon belül, mintsem 
különböző ágazatok között fog sor kerülni,

A jövő technológiáinak előmozdítása

CF. mivel a kibocsátáskereskedelem az európai éghajlatvédelmi program lényeges 
építőeleme, amelynek célja a hatékonyság növelésén keresztül az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás csökkentésének elérése,

CG. mivel a hatékonyságnövekedés önmagában nem indít el technológiai forradalmat, hanem 
vélhetőleg csak azoknak a technológiáknak és folyamatoknak kedvez, amelyeket már 
kifejlesztettek, és amelyek már piacérettek,

CH. mivel a hatékonyság növelésével nem csökkenthetők sem a teljesen új és ezért egyben 
drága technológiák kifejlesztéséhez, sem a már kifejlesztett technológiák piaci 
elterjesztéséhez kapcsolódó költségek, amelyek azonban elsősorban a hosszú távú 
éghajlatvédelmi célok teljesítéséhez sürgősen szükségesek lennének,

CI. mivel a kibocsátáskereskedelem önmagában nem elég a szén-dioxid zsákutcájából 
kivezető út megtalálásához és az alacsony CO2-kibocsátású technológiák területén a 
széles körű forradalom elindításához,

Intelligens számítógépes rendszerek, valamint információs és kommunikációs technológiák

CJ. mivel az IKT-ágazat okozza jelenleg a világ CO2-kibocsátásának 2%-át, az ágazat 
azonban nemcsak saját CO2-kibocsátását csökkenthetné, hanem mindenekelőtt az egész 
népgazdaság számára innovatív és hatékonyabb energiafelhasználású alkalmazásokat 
fejleszthet ki,

Finanszírozás és költségvetési kérdések

CK. mivel az EU jelenlegi költségvetése nem elégséges az éghajlatvédelmi célok eléréséhez, 
mivel az éghajlatváltozás leküzdésének politikai prioritásához nem társulnak megfelelő 
költségvetési források,

CL. mivel a soron következő pénzügyi kereten belül költségvetési forrásokat irányoztak elő az 
éghajlatváltozás leküzdésére és az európai alkalmazkodási politika kidolgozására annak 
érdekében, hogy 2013 után a következő költségvetési időszakban az EU elégséges 
„éghajlati költségvetéssel” rendelkezhessen, 

Oktatás, képzés és a tudatosság növelése

CM. mivel az éghajlatváltozás leküzdését célzó gazdaság- és társadalompolitikai intézkedések 
kulturális változást idéznek elő, amely meg fogja változtatni a bevett szokásokat és 
életmódot, a valóban fenntartható fogyasztás és nyersanyag-felhasználás a társadalom 
valamennyi részében azonban nem valósítható meg a gondolkodás és a magatartás 
megváltozása nélkül, és ehhez újszerű fogyasztási mintákat és életmódokat kell 
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megtervezni,

CN. mivel az éghajlatváltozás technológiai korszerűsítési lendületet fog kiváltani, amelynek 
gazdasági esélye csak akkor használható ki, ha a munkaerőpiacon elegendő képzett 
szakember áll rendelkezésre,

CO. mivel az egyik különleges Eurobarometer-felmérés (300. különleges Eurobarometer 
felmérés) egyértelműen azt mutatja, hogy Európában a megkérdezettek nagy többsége 
nagyon komoly problémának látja az éghajlatváltozást, ugyanakkor sok megkérdezett az 
információk hiányára panaszkodik, és az éghajlatváltozásra adott válaszképpen személyes 
kezdeményezéseik olyan meglehetősen egyszerű intézkedésekre korlátozódnak, mint 
például a hulladék szétválogatása vagy kisebb energia- és vízfogyasztás, amelyek a 
mindennapi életben nem igényelnek semmilyen lényeges magatartás-változást,

CP. mivel rendelkezésre állnak a szükséges információk ahhoz, hogy kritikusan saját 
mobilitási szokásaink – például a magán gépkocsi használata és alternatív közlekedési 
módok (gyaloglás, kerékpározás vagy tömegközlekedés) – mögé nézzünk,

CQ. mivel az európai éghajlatvédelmi előírások és törvények segítenek a helyi és települési 
döntéshozóknak abban, hogy az Európai Unió sok városában javítsák az életminőséget, 
valamint a nagyvárosokban és a körzetükben a helyi kezdeményezések döntően 
hozzájárulnak az Európai Unió széndioxid-kibocsátásának csökkentéséhez,

CR. mivel nem egyedül a kiskereskedelem feladata, hogy alternatív vásárlási magatartásra 
késztesse a vevőket, hanem üzleti modelljeiken és termelési folyamataikon keresztül a 
vállalatok együttesen adhatnak mintát a fenntarthatóságra és az erőforrások 
hatékonyságára, és munkahelyi kollektívájuk az éghajlatbarát magatartás jelentős 
multiplikátoraként működhet,

CS. mivel messzemenően hiányoznak a mezőgazdasági termékek éghajlati hatásaira 
vonatkozó fogyasztói információk, a célzott tájékoztató kampányok azonban 
befolyásolhatják a fogyasztók vásárlási magatartását, és ezzel egészségpolitikai célok is 
elérhetők,

2050 – A jövő ma kezdődik

CT. mivel a világ népességének erőforrásigénye már ma is egynegyedével meghaladja a Föld 
természetes regenerációs képességét, és ezzel megfosztja a következő nemzedékeket az 
élethez szükséges alapfeltételektől,

CU. mivel a jövőbeni termelési módok és fogyasztói magatartás alapjait a jelen politikai 
döntéseivel lehet mérvadóan meghatározni, amelyek előrelátást és politikai vezetést 
igényelnek, a fenntarthatóbb életmód viszont a gazdaság, a tudomány, a média, a 
szervezett civiltársadalom és a polgárok hozzájárulása nélkül nem lesz lehetséges,

CV. mivel az éghajlatváltozás globális környezeti probléma, amelynek szerkezeti jellegű okai 
vannak, 
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Politikai vezérgondolatok

1. hangsúlyozza annak sürgősségét, hogy – horizontális megközelítést követve – az 
éghajlatváltozást mint új keretfeltételt valamennyi szakmai és politikai területbe 
integrálják, és az európai jogalkotásban figyelembe vegyék a globális felmelegedés okait 
és következményeit;

2. emlékeztet különösen a célok előírásának szükségességére az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem során, és hangsúlyozza az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentésére
nézve egy világos középtávú (2020-ig 20%–30%-os) cél előírását, illetve egy hosszú távú 
(2050-ig 50%–80%-os) kibocsátáscsökkentési cél előírását, hogy a globális 
átlaghőmérséklet növekedését az iparosodás előtti szinthez képest 50%-os 
valószínűséggel 2 °C-ra lehessen korlátozni;

3. hangsúlyozza az Európai Parlament által az éghajlatvédelem érdekében ismételten 
javasolt politikai intézkedéseket és a nemzetközi, illetve uniós és tagállami szintű 
együttműködést;

4. elkötelezettséget érez az Európai Uniónak az UNFCCC keretében a COP és a MOP 
szintjén folyó nemzetközi tárgyalásokban, illetve más nemzetközi fórumokon is betöltött 
vezető szerepe iránt; rámutat továbbá annak sürgős szükségességére, hogy az EU és 
tagállamai teljesítsék a Kiotói Jegyzőkönyv céljait, hogy ezt a vezető szerepet hitelesen 
tölthessék be;

5. osztja azt a véleményt, hogy a modern környezeti technológiák kifejlesztése, alkalmazása 
és kivitele hozzájárul a lisszaboni stratégia és az EU kiotói céljainak, valamint a tágabb 
éghajlatvédelmi előírások teljesítéséhez, és így megvalósulnak a környezetvédelmi célok 
és a gazdasági növekedés;

6. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy először a mindennapi élet minden területén 
érjenek el drámai hatékonyságnövelést, és ezzel párhuzamosan kezdjék el a megújuló 
energiaforrásokra építve az erőforrások tudatos kímélését magában foglaló fenntartható 
termelési és fogyasztási módra való áttérést; 

7. ezzel összefüggésben hangsúlyozza annak szükségességét, hogy megvizsgálják az 
Európai Unió költségvetésének, valamint a meglévő és jövőbeni finanszírozási 
eszközöknek az európai éghajlatvédelmi politika céljaival való összeegyeztethetőségét, és 
adott esetben kiigazítsák ezeket;

8. hangsúlyozza, hogy a sikeres kutatási és fejlesztési politikát csak az újszerű technológiák 
biztos piaci hozzáférésen keresztüli gyakorlati alkalmazása teszi lehetővé;

Nemzetközi dimenzió: a 2012 utáni rendszer, éghajlati külpolitika és nemzetközi 
kereskedelem

9. sürgeti, hogy a Bizottság és a Tanács következő elnökségei vállaljanak vezető szerepet a 
2012 utáni megállapodásra vonatkozó nemzetközi tárgyalások során, és 2009-ig érjék el a 
megállapodás megkötését, hogy elegendő idő maradjon a jövőbeni éghajlatvédelmi 
megállapodás megerősítésére, és elkerülhető legyen a kötelezettségvállalási időszakok 
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közötti hézag;

10. hangsúlyozza, hogy az ENSZ égisze alatt létrejött új éghajlatvédelmi megállapodásnak a 
„közös, de különböző felelősség” elvére kellene épülnie, amelynek keretében az 
iparosodott világ egyértelműen hozzájárul a kibocsátáscsökkentéshez, miközben a fejlődő 
országok lehetőségeik keretein belül szintén éghajlatvédelmi intézkedésekre kötelezik 
magukat; 

11. hangsúlyozza, hogy a 2012 utáni megállapodást összhangba kell hozni az ENSZ és az 
Európai Unió nemzetközi politikai napirendjén szereplő egyéb célokkal, mint például a 
biodiverzitás fenntartásával, a millenniumi fejlesztési célokkal és biztonsági kérdésekkel, 
hogy ki lehessen használni a politikai szinergiákat;

12. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a fejlesztési támogatási programokba 
építsék be a kibocsátáscsökkentésre és az éghajlatváltozás következményeihez való 
alkalmazkodást célzó intézkedésekre vonatkozó követelményeket, illetve a fejlesztési 
támogatással foglalkozó nemzetközi ügynökségek döntéshozatali folyamataiban utaljanak 
ezek szükségességére, és ennek során partnerségek segítségével vonják be az érintett 
országok vagy régiók magánszektorát és állami hivatalait is; 

13. csatlakozik a közös kül- és biztonságpolitika magas képviselői és a Bizottság 
„Éghajlatváltozás és nemzetközi biztonság” című jelentésének ajánlásaihoz, és 
hangsúlyozza a megfelelő multilaterális preventív uniós éghajlati diplomácia kiépítésének 
szükségességét, hogy az éghajlat-politikai szempontok a nemzetközi kapcsolatok más 
tényezőivel – mint például a népességnövekedés és az éghajlattal összefüggő migráció, 
városiasodás, energiaigény, növekvő energiaárak, valamint a víz és az élelmiszerek 
szűkössége – összekapcsolva erőteljesebben beépüljenek a nemzetközi kapcsolatok 
alakításába;

14. felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy az európai biztonsági stratégia (EBS) és az 
európai biztonsági és védelmi politika keretében vizsgálják meg az éghajlatváltozás és az 
ebből eredő természeti katasztrófák polgári védelmet és emberi biztonságot érintő
hatásait; 

15. felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy kössenek éghajlati partnerségeket célországokkal, 
amelyek lehetővé teszik a sikeres technológiaátadás akadályainak áthidalását és olyan 
testre szabott megoldások kidolgozását, amelyek figyelembe veszik a szellemi tulajdon 
védelmével, a technológiai fejlődés állásával, az intézményi stabilitással,valamint a 
célországban rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrásokkal kapcsolatos 
kérdéseket;

16. felszólítja a Bizottságot, hogy a WTO és a 2012 utáni megállapodás tárgyalási fordulóin 
belül egymással egyeztetett kereskedelempolitikai és környezetpolitikai tárgyalási 
stratégiát folytasson, hogy hitelesen közvetítse a tárgyalópartnerek felé az európai 
éghajlatvédelmi célokat és az ennek érdekében kidolgozott eszközöket, és eloszlassa a 
kötelező éghajlatvédelmi célokkal nem rendelkező harmadik országokkal való 
kereskedelmi kapcsolatokban a kereskedelmi korlátozásokkal vagy egyéb hátrányokkal 
kapcsolatos aggodalmakat, illetve a globális éghajlatvédelem értelmében megvalósítsa a 
kölcsönösség alapelvét;
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17. szorgalmazza, hogy a Bizottság, a Tanács hivatalban lévő elnökségei és a tagállamok 
kétoldalú szinten töltsenek be közvetítő szerepet a 2012 utáni megállapodáshoz vezető 
tárgyalási folyamatban az ipari országok, a G5-országok és a fejlődő országok álláspontja 
között, hogy az érdekek kiegyenlítésén keresztül, az üvegházhatást okozó gázok 
valamennyi nagy kibocsátójának bevonásával biztosítsák az éghajlatvédelmi tárgyalások 
sikerét;

Energia

18. hangsúlyozza, hogy Európának egy jövőorientált stratégiai energiapolitikára és energia-
külpolitikára van szüksége ahhoz, hogy a fenntarthatóság, az erőforrás-hatékonyság és az 
éghajlat-semlegesség követelménye mellett szavatolható legyen az energiaellátás 
biztonságának magas szintje, és hogy ezzel kapcsolatban az energia rendelkezésre 
állásának kérdése mellett az energiainfrastruktúra gyűjtőfogalma alatt az energia 
szállításával és tárolásával kapcsolatos kérdéseket is meg kell válaszolni;

19. felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy biztosítsák az energia-összetétel politikailag 
irányított és a vállalkozások által vezetett átmeneti szakaszát, amelynek során a fosszilis 
tüzelőanyagok használatát a tagállamokban és európai szinten fokozatosan, aktív állami 
támogatás segítségével megújuló energiaforrások alkalmazásával egészítik ki, illetve 
később helyettesítik; 

20. felszólítja az tagállamokat, hogy az értékcsökkenési leírási rendszereken és adózási 
ösztönző mechanizmusokon keresztül sarkallják az áramszolgáltatókat a fosszilis tüzelésű 
erőműpark szükséges korszerűsítésére, hogy ilyen módon a hagyományos 
villamosenergia-termelés terén jelentős hatékonyságnövekedést érjenek el;

21. felszólítja az tagállamokat, hogy a decentrálisan előállított energia és villamos energia 
tekintetében szavatolják hálózati hozzáférést, bontsák le a megújuló energiaforrások 
ágazatában működő innovatív áramszolgáltatók piaci hozzáférésének korlátait, továbbá
gyorsítsák fel a helyi kombinált hő- és villamosenergia-termelés kiépítését, illetve ehhez 
kapcsolódóan tűzzenek ki középtávú célokat;

22. javasolja, hogy az európai energia-külpolitika építőköveként a földközi-tengeri térségben 
hozzanak létre napenergiára irányuló partnerségeket a harmadik országokkal, amely 
partnerségek a hidrogén előállításának alapját, és ezáltal a hidrogénen alapuló, alacsony 
CO2-kibocsátású gazdaságra való áttérést jelentik; 

23. szorgalmazza, hogy politikai és gazdasági oldalról is fektessenek be a hidrogén 
előállításához szükséges napenergia-termelést szolgáló infrastruktúrába, hálózatokba és 
vezetékekbe, a harmadik országoknak az energiapartnerségek keretében kínáljanak a 
szükséges intézmények, infrastruktúrák felépítését célzó programokat, a helyi 
szakemberek számára képzési programokat, valamint a saját szükségletek kielégítéséhez 
szükséges hálózati hozzáféréseket;

24. felszólítja az tagállamokat, hogy a helyi vagy regionális lehetőségeknek megfelelően 
növeljék tovább az intenzív támogatás révén már az energiatermelés bevett formájává 
vált szélenergia, illetve a víz- és a geotermikus energia részesedését az energia-
összetételben, valamint hogy a meglévő fejlesztési potenciált még jobban használják ki, 
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segítségül hívva az európai kutatási kezdeményezéseket és a kiválósági hálózatokon 
keresztüli koordinálást is;

25. hangsúlyozza, hogy a biomassza energiatermelésre való felhasználásában jelentős 
potenciál rejlik az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentése tekintetében, és 
szorgalmazza egy európai stratégia kidolgozását a biomassza fűtésre és hűtésre való 
felhasználásáról;

26. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy átfogó elemzést a bioenergia teljes 
életciklusa során keletkező valamennyi kibocsátásról annak meghatározása érdekében, 
hogy milyen szerepet játszhat a biomassza a jövőben energiaforrásként; ennek során az 
eredményekre nyitottan, az előnyök és a hátrányok mérlegelésével meg kell vizsgálni 
annak az esélyeit is, hogy javítsák az új nemesítések vagy a biotechnológia alkalmazása 
révén keletkező biomassza fűtőértékét;

27. úgy véli, hogy a CO2-kibocsátás csökkentését célzó jövőbeni energiapolitikának felül kell 
vizsgálnia az atomenergia által a jövőbeni energia-összetételben betölthető lehetséges 
szerepet is, és ennek kapcsán nemcsak a széndioxid-kibocsátás lehetséges elkerülését 
kellene a megfontolás előterébe helyezni, hanem a beruházási igényt, az uránellátás 
biztonságát, a létesítmény üzemeltetését, a technológiai és nemzetközi biztonsági 
kérdéseket, valamint a hulladékok végleges tárolásának megoldatlan kérdését, 
összehasonlítva a megújuló energiaforrásokkal;

28. az ITER kutatóreaktorban a magfúzió technológiai megvalósíthatóságával kapcsolatban 
végzett kutatást az első lépésnek tartja, amely közelebb visz ezen energiaforma 
kereskedelmi felhasználásának céljához, továbbá hangsúlyozza, hogy e cél elérése 
erőteljesen függ attól, hogy szavatolt-e a kutatás hosszú távú finanszírozása, és hogy a 
projekt gyorsabb megvalósítása érdekében fontolóra veszik-e a rendelkezésre álló 
források bővítését; 

Bio-hajtóanyagok

29. megállapítja, hogy részben a bio-hajtóanyagok előállítása felelős a megemelkedett 
élelmiszerárakért, de a bio-hajtóanyagokról való lemondás sem az éhezés problémáját 
nem képes megoldani a világban, sem az éghajlatbarát mobilitás kérdésére nem ad 
választ;

30. javasolja a Bizottságnak, hogy gondolja át a bio-hajtóanyagokra vonatkozó rögzített 
kvótával kapcsolatos elképzelését, és ehelyett dolgozzon ki olyan rugalmas 
forgatókönyveket, amelyek éppúgy figyelembe veszik a mezőgazdaságban az 
élelmiszerek és a takarmányok termesztési területei iránti világszerte növekvő igényt, 
mint a bio-hajtóanyagok EU-ba való szükséges behozatalának kérdését, hogy a jövőben 
meg lehessen felelni az egyéni mobilitás követelményeinek és az áruszállításnak;

31. elengedhetetlennek tartja, hogy a gazdasági tervezhetőség és a gazdaságosság 
megvizsgálása, az ökológiai fenntarthatóság kérdésének megválaszolása és nem 
utolsósorban a társadalmi fejlődés és a jövedelmek tartós javításának lehetővé tétele 
érdekében a fejlődő országokat bevonják a bio-hajtóanyagok fejlesztésére és előállítására 
vonatkozó hosszú távú stratégiába;
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32. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat arra, hogy fokozzák a második generációs bio-
hajtóanyagok kutatását és fejlesztését, ehhez biztosítsák a szükséges pénzügyi forrásokat, 
és ezt kössék össze a biomassza termelésére és használatára vonatkozó rögzített 
fejlesztési célokkal;

Energiahatékonyság

33. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 2020-ra kitűzött 20%-os 
energiahatékonysági cél nem kötelező jellegét, és adott esetben javasolja a Tanácsnak e 
cél kötelezővé tételét;

34. széles körű, helyi szinten megvalósított tájékoztató kampányt szorgalmaz a polgárok 
számára a decentralizált energiahatékonyság növelése céljából, amelynek keretében a 
ház- és lakástulajdonosoknak energiamérleggel kísért hőfényképeket kínálnak, valamint a 
lehetséges korszerűsítések tekintetében finanszírozási javaslatokkal is szolgálnak a 
mikrohitelek mintájára;

35. ösztönzi, hogy vásárokon, információs napokon és szemináriumokon keresztül hozzanak 
létre szinergiahatásokat az ingatlantulajdonosok, a pénzügyi szolgáltatók, a szakipar és az 
ingatlanágazat más szereplői között; 

36. szorgalmazza, hogy az éghajlatvédelmi intézkedések helyi és regionális 
kiindulópontjainak az energiafogyasztás egyidejű hatékonyságnövelése melletti 
szavatolása érdekében határozottan európai szinten koordinálják a kombinált hő- és 
villamosenergia-termelés kiépítését és az ipari létesítményekbe való integrálást;

37. javasolja a tagállamoknak, hogy a korszerűsítési munkákra és az ehhez felhasznált 
eszközökre vonatkozó csökkentett hozzáadottértékadó-kulcsokon, az épületek 
energiahatékonyságán alapuló telek- és vagyonadókon vagy energiahatékonysági 
bizonyítványok kiállításán keresztül ösztönözzék a korszerűsítést;

38. a bérbe vagy haszonbérbe adott ingatlanok korszerűsítését célzó ösztönző rendszerként 
javasolja a bérleti vagy haszonbérleti díjakból származó bevételeket terhelő adókulcsok 
beruházási költségeknek megfelelő csökkentését; 

39. felszólítja a tagállamok felelős közigazgatási szerveit és szakmai szövetségeit, hogy az új 
építkezések esetében az építészek és építőmérnökök számára vezérelveként vezessék be 
az energiahatékonyság kritériumát; e cél elérésének első lépései az új építésű épületek 
energiahatékonysági fokára vonatkozó építésügyi előírások lehetnek; 

40. felszólítja a Bizottságot, hogy a valamennyi alkalmazási terület elektromos és 
elektronikus berendezéseire vonatkozó energiahatékonysági előírásokat ötévente igazítsa 
ki a piaci folyamatoknak megfelelően, tegye naprakésszé a meglévő jelölési eljárásokat 
és a berendezések hatékonysági osztályait, és ezáltal kerülje el a fogyasztók
félretájékoztatását;

41. felszólítja a Bizottságot, hogy az ökotervezési irányelv felülvizsgálata keretében vizsgálja 
meg az új berendezések készenléti üzemmódjának tilalmát, és a nagymotoros 
berendezések, valamint az ipari alkalmazású készülékek és gépek tekintetében is írjon elő 
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kötelező kikapcsolási automatikát és energiatakarékos üzemmódokat;

Mobilitás és logisztika

42. megállapítja, hogy az európai gazdasági és társadalmi modell a személyek, áruk és javak 
időbeli hatékonyság elsőbbsége melletti mobilitásának és rendelkezésre állásának 
biztosításán alapul, az erőforrás-hatékonyság szavatolása helyett, és ezért a jövőben a 
mindkét tényezőt magában foglaló kombinált megközelítésre lesz szükség; 

43. emlékezteti az érintett szereplőket arra, hogy a közlekedési ágazatnak is meg kell felelnie 
az EU éghajlati céljainak, amely az 1990-es értékhez képest 2020-ig a CO2-kibocsátás 
legalább 20%-os csökkentésére, illetve ugyanebben az időszakban az energiahatékonyság 
20%-os növelésére irányul;

44. a fenntartható közlekedéspolitika tekintetében egy egymást támogató intézkedésekből 
álló átfogó politikai csomagot szorgalmaz, amely felöleli a gépjármű-technológia 
továbbfejlesztését (ökoinnovációk), az alternatív meghajtási formák erőteljesebb 
használatát, az intelligens forgalomirányítást, a járművezetési mód és a személygépkocsi-
használat megváltoztatását, valamint a CO2-adó kivetését, és amelyet a közbeszerzés 
világos preferenciáin keresztül támogatni lehetne;

45. szorgalmazza, hogy átfogóan minden szállítási módot tegyék érdekeltté az externális 
költségeik internalizálásában;

46. üdvözli a Bizottság által kidolgozott, a közlekedési ágazat kibocsátásaira vonatkozó 
intézkedéscsomagot (Greening Transport Inventory), amely a közlekedési ágazat 
fenntartható növekedését célzó már meglévő, illetve még szükséges jogalkotási 
intézkedéseket sorolja fel;

47. hangsúlyozza az infrastrukturális projektek jelentőségét a szállítási ágazat számára, 
szorgalmazza azonban, hogy a tervezés, a formatervezés és az építés során a jövőben 
vegyék figyelembe a lehetséges éghajlati hatásokat;

48. sajnálja, hogy a közlekedés szempontjából hatékony és környezetbarát –
gyalogosövezeteket, kerékpárutakat és a helyi tömegközlekedéshez való rugalmas 
csatlakozást magában foglaló – várostervezés kihívásaival számos helyen alig vagy túl 
későn kezdtek el foglalkozni, vagy erre csak töredékesen került sor;

49. felszólítja az európai városokat és településeket, hogy kínáljanak a személygépkocsik 
használatával szemben kínáljanak rugalmas és egymással összehangolt alternatívákat, és 
bővítsék a mobilitási lehetőségeket oly módon, hogy a fennálló helyi közlekedési 
hálózatokat a központi és a peremterületek között még intenzívebben összekapcsolják, és 
a városi központokban a közúti közlekedésre vonatkozó szabályozás útján 
forgalomtechnikai prioritást biztosítanak a helyi tömegközlekedésnek;

50. hangsúlyozza a vasúti közlekedés mint alacsony CO2-kibocsátású és energiahatékony 
szállítási mód potenciálját mind a nagytávolságú áruforgalmi logisztika, mind a rövid és 
középtávú regionális és ingaforgalom szempontjából; 
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51. üdvözli a transzeurópai hálózatok létrehozását és kiépítését, és szorgalmazza azoknak a 
prioritásként kezelt projekteknek a mihamarabbi befejezését, amelyek a teherszállítási
logisztika és a fenntartható európai közlekedéspolitika szempontjából a legfőbb 
prioritással bírnak;

52. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az áruszállítás vasútra való áthelyezésének 
közlekedéspolitikai szükségessége ellenére az elmúlt évtizedben csökkentek a vasúti 
fejlesztéseket célzó beruházások;

53. felszólítja a tagállamokat és a településeket, hogy árképzési intézkedésekkel mozdítsák 
elő a közlekedés áthelyezését a személygépkocsikról a helyi tömegközlekedésre, illetve a 
közútról a vasútra, és a szükséges infrastruktúrára fordított jelentős beruházásokkal 
összességében erőteljesen bővítsék és tegyék vonzóbbá a kínálatot; 

54. hangsúlyozza az intelligens közlekedési rendszerek jelentőségét a módközi szállítás
tekintetében, és ezek közösségi, tagállami, regionális és helyi közlekedéspolitikába való 
beépítésének jelentőségét, mivel azok nagyobb biztonsághoz és a közlekedési ágazat 
környezettel való jobb összeegyeztethetőségéhez vezetnek; 

55. felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy működjenek szorosan együtt az ipari ágazattal a 
szükséges piacpolitikai előfeltételek lehetővé tétele érdekében, hogy az intelligens 
közlekedési rendszerek – különösen a logisztikai és biztonságirányítási rendszerek 
(ERTMS, RIS, eCall) – a forgalomirányítás részeivé váljanak;

56. támogatja a Bizottságnak azt a tervét, hogy a tagállamokkal közösen speciális tengeri 
autópályákat jelöljön ki a tengeri utak lerövidítése és a szállítások európai tengeri utakra
való terelése érdekében; 

57. támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatait, hogy a hajók kipufogógáz-értékei alapján 
szabjanak ki kikötői és hajóállási díjakat, és a kikötőben álló hajók áramellátását a hajók 
generátorai helyett a szárazföldről oldják meg;

58. úgy véli, hogy a hajógyáraknak és hajótulajdonosoknak intenzíven foglalkozniuk kellene 
a hatékonyságnövelésre szolgáló olyan új technológiákkal, mint például a csúcsvitorlák
használata, a hulladékhő áramtermelésre való felhasználása, hatékonyabb motorok, a 
hajótest és a kormány jobb profilja, az útvonal kiigazítása érdekében pontosabb időjárási 
előrejelzés, illetve annak lehetősége, hogy a hajótest befestése révén üzemanyagot 
takarítsanak meg;

59. felszólítja a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetet (IMO), hogy a hajózási ágazat számára 
határozzon meg egy ágazaton belüli kibocsátáscsökkentési célt, valamint határozzon meg 
technológiai mimimumszabványokat e modern technológiák új hajók építése során 
történő alkalmazására;

60. úgy véli, hogy a légiközlekedési ágazatban integrált megközelítésre van szükség, amely 
2020-ig a légiközlekedési ágazatot, a légitársaságokat és a repülőtér-üzemeltetőket 
közösen egy kibocsátáscsökkentési cél elérésére kötelezi anélkül, hogy ezzel 
megkérdőjeleznék a kibocsátáskereskedelmet mint hatékonyságnövelő eszközt;
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61. nyomatékosan sürgeti az EU-t és a tagállamokat, hogy az ágazatra vonatkozó 
kibocsátáskereskedelem megkezdődéséig a lehető leghatékonyabban valósítsák meg és 
bővítsék ki mind a közös európai légteret, mind a SESAR-projektet („egységes európai 
égbolt” légiközlekedés-irányítási kutatási program), prioritásként foglalkozzanak a 
funkcionális és rugalmas légtérblokk, valamint egy összességében rugalmas 
légtérhasználat kiépítésével, hogy ki tudják használni az azonnal rendelkezésre álló 
kibocsátáscsökkentési lehetőségeket, és akár 12%-kal is csökkentsék a repülőgépek 
üzemanyag-fogyasztását;

62. felszólítja a szállítási ágazat számára készülő meghajtási rendszerek és motorok gyártóit, 
hogy az Euro 6 szabványoknak megfelelően, de ezeken túlmenően is közösen 
dolgozzanak gépeik hatékonyságának folyamatos javításán, az ágazaton belül 
határozzanak meg erőteljes hatékonyságnövelési célokat, és kutassák tovább az alternatív 
üzemanyagok használatát, ezáltal hozzájárulva az ágazat fenntartható növekedéséhez;

63. felkéri a hadiipart, hogy szintén foglalkozzon motorjai és meghajtási rendszerei 
hatékonyságának növelésével, és kutassa az alternatív üzemanyagok felhasználási 
lehetőségeit;

64. felszólítja a Bizottságot, hogy 2010-ig készítsen jelentést a kabotázsról és az Európai 
Unióban tapasztalt egyéb olyan tényezőkről, amelyek a belsőpiacon üresjáratokat és 
hatékonyságveszteségeket okoznak;

Turizmus és kulturális emlékek

65. aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy Európa kulturális emlékeit és épített 
környezeteit szélsőséges időjárási jelenségek és hosszú távú éghajlati változások 
fenyegetik; 

66. felszólítja a tagállamokat, hogy európai koordináció mellett készítsék el az 
éghajlatváltozás által veszélyeztetett európai kulturális emlékek egységes katalógusát; 

67. felszólítja a tagállamokat és a régiókat, hogy az éghajlatra érzékeny, idényjellegű, valódi 
alternatív kínálattal nem rendelkező turisztikai területeken átfogó alkalmazkodási és 
megelőző intézkedéseket – mint például a vízellátás biztosítása, az erdő- és bozóttüzek 
elleni védelem és a parti védelem javítása – hozzanak annak érdekében, hogy figyelembe 
vegyék a turizmus és a szükséges infrastruktúra gazdasági jelentőségét a munkahelyek és 
a jövedelmek szempontjából, valamint és az értékteremtési lánc mentén elkerüljék a 
jelentős gazdasági károkat;

68. néhány régióban csak akkor tartja gazdaságilag ésszerűnek és ökológiailag 
indokolhatónak a turisztikai ágazat további bővülését, ha az éghajlatváltozás várható 
hatásait, mint például a fokozódó víz- vagy hóhiányt közvetlenül figyelembe veszik a 
jövőbeni fejlesztésben;

69. felszólítja a turisztikai ágazatot, hogy a helyi közigazgatási szervekkel és a gazdasági 
szövetségekkel együtt olyan integrált stratégiákat dolgozzon ki, amelyek célja a 
kibocsátás csökkentése és az ágazat energiahatékonyságának javítása – elsősorban a 
szállítás és az elszállásolás terén –, valamint a turisztikai létesítmények szélsőséges 
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időjárási jelenségekkel szembeni védelmét szolgáló intézkedések megtervezése;

Kibocsátáskereskedelmi rendszer / ipari kibocsátások

70. felszólítja a Bizottságot, hogy egyrészt a további kibocsátáscsökkentési célok 
megfogalmazása előtt vizsgálja meg további ágazatok kibocsátáskereskedelmi rendszerbe 
(ETS) való bevonását, illetve a terhek ETS- és nem-ETS ágazatok közötti elosztásának 
megváltoztatását, másrészt pedig a felhasznált nyersanyagokban megkötött szén-dioxid 
figyelembevétele mellett azonosítsa a tényleges kibocsátáscsökkentési potenciált, 
valamint vizsgálja meg a nemzetközi versenyben részt vevő vállalatok különleges 
helyzetét; 

71. szorgalmazza, hogy térjenek el a kibocsátási egységek 100%-ban árverezés útján történő 
értékesítésének alapelvétől; úgy véli, hogy a rendelkezésre álló legjobb technológia 
alapján meghatározott határérték (hivatkozási rendszer) erejéig történő ingyenes kiosztás 
célravezetőbb, mert csak így biztosítható, hogy elégséges tőkeállomány maradjon a 
vállalatoknál ahhoz, hogy meg tudják valósítani a hatékonyságnövelést célzó 
beruházásokat; 

72. a CDM/JI-projektek korlátozására egy általános határérték helyett országspecifikus 
kvótákat javasol; felszólítja az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményének titkárságát, 
hogy a 2012 utáni megállapodásra irányuló tárgyalások keretében javasoljon szigorúbb 
kritériumokat a CDM/JI engedélyezésére; 

73. javasolja a Bizottságnak, hogy az ipari berendezések elektromos meghajtásainak és 
elektromos motorjainak hatékonyságnöveléséről folyó vitában egy kibővített koncepciót
kövessen, amely lehetséges ökotervezési kritériumként figyelembe veszi a technológiai 
potenciált – mint a meghajtás állítható sebessége – is ;

CO2-elkülönítés és -tárolás (CET)

74. úgy véli, hogy a CET kérdését éppen az uniós megközelítés technológiai semlegességére 
tekintettel az eredményekre nyitottan kellene megvitatni;

75. úgy véli, hogy a hosszú távú kutatás és fejlesztés jelentős pénzügyi támogatására van 
szükség a következő generációs technológiák kifejlesztéséhez és a fejlődési ütem 
szükséges növelésének lehetővé tételéhez;

76. az európai technológia felvevő piacainak megteremtését célzó nemzetközi 
együttműködés támogatása mellett érvel, különösen azon felemelkedő országok
tekintetében, amelyek energiahordozóként továbbra is a rendelkezésre álló szénre 
támaszkodnak;

77. arra ösztönzi az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményének (UNFCCC) részes feleit, 
hogy a CET-et a Kiotói Jegyzőkönyvhöz tartozó marrakeshi megállapodásokban szereplő 
CDM keretében ismerjék el technológiaátadásként; 

78. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy vegyék komolyan a lakosság CO2-elkülönítés 
és -tárolás alkalmazásával kapcsolatos esetleges fenntartását és aggodalmát, illetve ne 
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tagadják a fennálló logisztikai nehézségeket;

Mezőgazdaság és állattenyésztés

79. felszólítja a Bizottságot, hogy eredményekre nyitottan vizsgálja meg a mezőgazdaság 
jövőbeni integrált európai éghajlatvédelmi politikába való kifejezett bevonását és ezen 
ágazatban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozó kötelező csökkentési 
célok kidolgozását a már rendelkezésre álló összes lehetőség kimerítésével;

80. rámutat arra, hogy az optimalizált területgazdálkodás növeli a talajok humusztartalmát, 
valamint a termesztési területek a jobb termesztési módszerek alkalmazása és a parlagon 
hagyott területek elkerülése révén lényegesen több szén-dioxidot képesek eltárolni;

81. úgy véli, hogy a műtrágyák tárolásának és kiszórásának optimalizált gyakorlata 
lényegesen hozzájárulhat a kéjgáz-kibocsátások csökkentéséhez; ezzel összefüggésben 
szorgalmazza a műtrágyák helyett a szerves anyagokkal való trágyázás további erősítését;

82. ösztönzi bizonyos regionális termesztési gyakorlatok megváltozott éghajlati feltételek 
melletti gazdaságosságának gazdasági elemzését az alkalmazkodási lehetőségek 
megtalálása, valamint a területgazdálkodás átállításának és a megváltozott feltételekhez 
alkalmazkodó kultúrnövényekre való átállásnak a megkönnyítése érdekében;

83. szorgalmazza, hogy a vetőmag- és a növénynemesítés, a zöld géntechnológia és a 
növényvédelem területén a mezőgazdasági éghajlatvédelmi politika megvalósítása 
érdekében tegyék intenzívebbé a biotechnológiák kutatását és fejlesztését;

84. úgy véli, hogy éghajlatbarát mezőgazdasági gyakorlat szükségessé teszi a 
talajgazdálkodás új felismeréseinek közvetítését, és a fiatal mezőgazdasági termelők 
szakmai képzése során foglalkozni kell az éghajlatváltozás hatásaival és a mezőgazdasági 
termelés fontos éghajlati szempontjaival;

85. a tej- és hústermelés területén szorgalmazza a takarmányadagok felülvizsgálatát és adott 
esetben javítását, hogy a termelékenység korlátozása nélkül el lehessen érni a kérődzők 
bendőjében keletkező metán csökkentését;

86. a trágya feldolgozásán keresztül nyert energia termelését szolgáló biogáz-létesítmények 
kiépítését mind gazdaságilag, mind ökológiai szempontból ésszerű hozzájárulásként 
ismeri el az állattenyésztésből származó metánkibocsátás csökkentése tekintetében;

Erdők

87. úgy véli, hogy a jövőbeni európai éghajlat-politikának célként kell kitűznie mind a 
trópusi esőerdők és a még megmaradt boreális erdők megőrzését, mind pedig az európai 
erdők gondozását és újratelepítését;

88. úgy véli, hogy az erdőpusztítás elkerüléséből származó tényleges 
kibocsátáscsökkentéshez az erdőgazdálkodásban hosszú távú kompenzációs rendszert 
kell kidolgozni az éghajlat-változási keretegyezményen keresztül, és egy megfelelő 
gazdasági ösztönző megteremtését szorgalmazza az őserdők és a nagy erdőterületek 
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fenntartható használat révén történő tartós megőrzése érdekében, amellyel 
összefüggésben a használati értéket sokkal inkább azon kell lemérni, hogy összességében 
milyen „ökoszolgáltatások” nyújtására és társadalmi funkciók ellátására kerül sor;

89. véleménye szerint a kompenzációs rendszernek bizonyos mértékben ki kellene terjednie a 
CDM-projektekre; szorgalmazza, hogy egy globális CO2-piac keretében elsősorban a
még nagy természetes erdőterületekkel rendelkező országoknak adjanak gazdasági 
ösztönzőket, hogy az erdők kereskedelmi értékét is megőrizzék; javasolja annak 
megvizsgálását, hogy ennek során ésszerű-e kizárólag a trópusi esőerdőkre 
összpontosítani;

90. felszólítja az EU-t, hogy a nemzetközi közösséggel együttműködve különösen a trópusi 
erdők tartós megőrzése céljából fejlesszen ki műholddal támogatott felügyeleti 
rendszereket és építse ki a szükséges infrastruktúrát; a felügyeleti rendszerek kifejlesztése 
céljából a Világbank égisze alatt egy globális alap létrehozását ösztönzi; 

91. az erdők védelmét szolgáló globális felügyeleti rendszerek sikerét csak akkor tekinti 
biztosítottnak, ha párhuzamosan megteremtik a szükséges intézményi előfeltételeket, 
illetve létrehoznak és tartósan fenntartanak képzett személyzettel rendelkező 
igazgatástechnikai intézményeket;

92. ezzel összefüggésben rámutat annak szükségességére is, hogy az európai erdőkben a 
felügyeleti rendszerek segítségével időben felismerjék az esetleges kártevőfertőzéseket, 
és az erdő védelme érdekében megfelelő ellenintézkedéseket tudjanak hozni;

93. úgy véli, hogy a tagállamok nemzeti erdőnyilvántartásai fontos információforrások, 
amelyekkel összességében elemezhető az európai erdők állapota és széndioxid-
elnyelőként betöltött jelentősége; felszólítja a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel az 
összegyűjtött adatok tagállamok általi összeállítását és kiértékelését;

Talajvédelem

94. a talajok tudományos vizsgálatának és állapotuk folyamatos ellenőrzésének bővítését 
ajánlja, hogy kellő időben ellenintézkedéseket lehessen tenni az erózióval és a hasznos 
területek elvesztésével szemben;

95. felszólítja az tagállamokat, hogy dolgozzanak ki megfelelő talajmegmunkálási 
módszereken alapuló talajvédelmi politikát, amely figyelembe veszi a talajban lévő 
szerves anyagok jelentőségét a talaj termékenysége, vízraktározó képessége és 
széndioxid-tárolóként való működése szempontjából;

96. ezzel összefüggésben rámutat az ökoszisztémán alapuló megközelítés fontosságára a 
talajerózió, a sztyeppésedés vagy elsivatagosodás, az idegen fajok betelepülése és a tüzek 
elkerülése és mérséklése céljából;

Vízgazdálkodás

97. véleménye szerint az éghajlatváltozás rendelkezésre álló vízforrásokra gyakorolt 
hatásaival való sikeres megbirkózás kulcsa egy olyan stratégiai tervezés és integrált 
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vízgazdálkodás, amely a jelenlegi és jövőbeni vízigényből indul ki; 

98. úgy véli, hogy az integrált vízgazdálkodásnak a vízfogyasztás racionalizálására és 
korlátozására irányuló stratégiákat kellene magában foglalnia, illetve választ kellene 
adnia mind az esővíz természetes és mesterséges tározókban való lehetséges gyűjtésének 
és tárolásának kérdésére, mind az aszályok kockázatának és hatásainak kérdésére;

99. felszólítja a Bizottságot, hogy a vízgazdálkodás területén vállaljon fontos, határokon 
átnyúló koordinációs szerepet, különösen a hálózatépítésen és a tengervíz sótalanításával, 
az új öntözőrendszerekkel és a mezőgazdasági és városi vízfogyasztással kapcsolatos 
innovatív technológiákra irányuló kutatások finanszírozásán keresztül, valamint a 
szárazság és az árvíz okozta károk mérséklésére irányuló kísérleti projektek támogatása 
céljából;

Halászat

100.hangsúlyozza, hogy a jelenlegi halászati gyakorlat tovább gyengíti a halállományoknak és 
a tengeri élőlényeknek az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló-képességét;

101.hangsúlyozottan azt a nézetet képviseli, hogy a tengeri stratégiai irányelvben is előírt 
átfogó kerettervre van szükség a tengerek vonatkozásában, hogy szavatolni lehessen a 
tengeri területekkel és erőforrásokkal való jobb és fenntarthatóbb gazdálkodást; 
figyelmeztet arra, hogy máskülönben az európai tengeri természetvédelmi területek a 
biológiai sokféleség utolsó oázisaivá válhatnak egy kihalt és üres óceánban; 

102.üdvözli a Bizottság döntését, miszerint az ipari halászat fogási kvótáit fenntarthatósági 
kritériumokhoz kötve növeli a halállományok és teljes tengeri ökoszisztéma ellenálló-
képességét;

103.azt a nézetet képviseli, hogy az éghajlatváltozás által okozott környezeti változások az 
akvakultúrák kényszerű áthelyezéséhez vezethetnek, ami a mindenkori telephelyek 
számára gazdasági hátrányokkal jár; az akvakultúrák lehetséges áthelyezése kapcsán 
azonban figyelmeztet az érintett ökoszisztémákra gyakorolt kedvezőtlen hatásokra, és 
ezzel összefüggésben kötelező hatásvizsgálatokat szorgalmaz;

Hulladék- és erőforrás-gazdálkodás

104.elismeri a hulladékhierarchiát mint az európai hulladékpolitika vezérelvét, rámutat 
azonban arra, hogy éghajlatvédelmi szempontból nem feltétlenül célravezető ennek a 
hierarchiának a szigorú alkalmazása; 

105.megállapítja, hogy a hulladékok elkerülése – például kisebb csomagolási ráfordítás révén 
– a legjobb lehetőség az ágazat hulladékgyűjtésből származó közvetlen kibocsátásainak 
csökkentésére;

106.hangsúlyozza, hogy a biológiai előválogatás és az anyagok újrahasznosítása jelentős 
mértékben hozzájárul a hulladéklerakókból származó közvetlen kibocsátások 
elkerüléséhez;
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107.célszerűnek tartja, hogy a hulladékágazat közvetlen kibocsátásának korlátozása céljából 
elkerüljék a nagy távolságra történő hulladékszállítás; véleménye szerint e célból az EU-
ban a határokat átlépő hulladékelhelyezést regionális térségekre kellene korlátozni; úgy 
véli, hogy le kellene állítani az újrahasznosítható anyagok EU-n kívülre történő kivitelét, 
hogy ezzel elkerüljék a „kibocsátások kivitelét”, és az EU-ban tartsák az értékes 
nyersanyagokat;

108.úgy véli, hogy a tagállamoknak egy átmeneti szakaszt követően középtávon teljesen le 
kellene mondaniuk a szétválogatatlan háztartási hulladék lerakásáról, mivel a fennálló 
újrahasznosítási rendszerek jobb kihasználása vagy teljesen új rendszerek felépítése a 
teljes hulladékkezelést javíthatja, és az üvegházhatást okozó gázok csökkentése során 
kihasználhatja a meglévő technika alapján fennálló lehetőségeket; ezzel összefüggésben 
szorgalmazza a kötelező metánelkülönítést a meglévő hulladéklerakókban való
hőtermelés céljából;

109.az előválogatott hulladékok energetikai hasznosításában, majd az ezt követő kombinált 
hő- és villamosenergia-termelésben szigorú kibocsátás-ellenőrzés mellett a magas 
hatásfokú energia-visszanyerés lehetőségét látja, amely megbízhatóan felhasználható az 
üvegházhatást okozó gázok közvetett kibocsátásának csökkentésére, és helyettesíti a 
fosszilis tüzelőanyagokat;

110.a 2012 utáni megállapodással kapcsolatos tárgyalásokkal és a harmadik országok 
bevonásával összefüggésben az európai hulladékkezelési szabványok módszeresebb 
átvitelét lehetőségként ismeri el arra, hogy a fejlesztéspolitikai célokat – mint például az 
emberi egészség és a környezet jobb védelmét – új gazdasági lehetőségekkel és a globális 
éghajlatvédelemhez való pozitív hozzájárulással kapcsolják össze; 

111.felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a hulladékágazat kibocsátáskereskedelmi 
rendszerbe való bevonásának lehetőségét és a CDM-projektek összeegyeztethetőségét;

Kiigazító intézkedések

112.emlékeztet az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában – az uniós fellépés 
lehetőségei” című bizottsági zöld könyvről szóló, fent említett állásfoglalásában foglalt 
követeléseire, és várja a nyilvános konzultációs folyamat eredményeit, amelyet a
Bizottság 2008 végére harangozott be;

113.ezzel összefüggésben még egyszer hangsúlyozza, hogy kellően figyelembe kell venni a 
szubszidiaritás elvét, mivel Európa regionális és helyi közigazgatási szervei jobban 
képesek lesznek arra, hogy az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos saját 
tapasztalataikra politikai válaszokkal reagáljanak;

114.ismételten hangsúlyozza a kiigazító intézkedések egységességének és uniós szintű, átfogó 
koordinálásának, valamint az esetleges szinergiák megvizsgálásának szükségességét, és 
ismételten egész EU-ra kiterjedő keretet szorgalmaz a kiigazító intézkedések 
tervezéséhez;

Egészség
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115.hangsúlyozza az EU koordinációs szerepét különösen a hőhullámok, a tartósan fagyos 
időszakok és az árvizek korai előrejelző rendszereinek létrehozásában, valamint az 
egészségügyi, betegségekre vonatkozó, időjárási és környezeti adatok módszeres 
gyűjtésének javításában; 

116.lehetséges intézkedésként kiemeli a katasztrófavédelem, a közegészségügy és a 
sürgősségi ellátás erősítését, valamennyi ágazatban az egészségvédelmet célzó 
intézkedések támogatását, valamint a tudatosságnövelő intézkedéseket, mint például az 
újfajta egészségügyi veszélyekre vonatkozó felvilágosítást, az expozíció megelőzésére
vonatkozó figyelmeztetéseket és konkrét utasításokat;

Növekedés és foglalkoztatás

117.úgy véli, hogy Európa az alacsony kibocsátású gazdaságért folyó globális 
versenyfutásban kitűnő kiinduló helyzettel rendelkezik, és ezt ki kell használnia egy 
olyan innovációs lendület kiváltása érdekében, amely a lisszaboni stratégia legjobb 
értelmében új és versenyképes vállalatokat és munkahelyeket teremt a tiszta technológiák 
területén;

118.óva int attól, hogy borúlátás miatt elszalasszuk azt a gazdasági esélyt, amelyet az 
éghajlatváltozás és annak korlátok közé szorítását célzó politikai intézkedések kínálnak, 
és elveszítsük a hatékonyságért, innovációkért, nyersanyagokért, a jövő technológiáiért és 
a piacokért folyó globális versenyt,

119.úgy véli, hogy csak úgy aknázható ki teljes mértékben a növekedési és foglalkoztatási 
potenciál, ha ezzel egyidejűleg lehetővé teszik a piaci hozzáférést és leépítik a 
bürokratikus akadályokat, hogy az elérhető technológiákat alkalmazzák is,

120.kéri a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a fennálló előírások éghajlat-politikai célokkal 
való összeegyeztethetőségét, és alakítsanak ki olyan ösztönzési mechanizmusokat, 
amelyek megkönnyítik az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést,

121.kéri a tagállamokban működő szociális partnereket és érdekképviseleteket, hogy közösen 
dolgozzanak ki gazdasági stratégiákat az adott ágazat számára a meglévő lehetőségek 
felismerése és stratégiai kiaknázása érdekében, 

A jövő technológiáinak előmozdítása

122.úgy véli, hogy a jövő nemzedékek erőforrásainak biztosításához egy kombinált 
megközelítést kell bevezetni és kialakítani, amely a kibocsátás csökkentésén és az 
integrált európai éghajlat-politika keretében folyó technológiai megújulás ettől független 
folyamatán alapul,

123.javasolja, hogy az integrált európai éghajlat-politika gondoskodjon az alapvető ösztönző 
mechanizmusokra és támogatási intézkedésekre irányuló javaslatokról, hogy bevezethető 
legyen a szükséges technológiai megújulás, csökkenthetők legyenek a drága, de új 
technológiák folyó költségei, és a jövőben szigorúbb csökkentési célokat lehessen kitűzni 
és elérni, 
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124.ehhez párhuzamos intézkedéseket javasol, mint például közgazdászok, mérnökök és a 
magángazdaság részvételét egy intézményesített és párhuzamos „Kiotó plusz” 
folyamatban, az ózonréteg védelmét célzó Montreáli Jegyzőkönyv sikeres módszeréhez 
hasonlóan,

125.egy európai éghajlati alap vagy megfelelő tagállami alapok létrehozását szorgalmazza, 
amelyeket a kibocsátáskereskedelmi rendszer árverési bevételeiből kellene finanszírozni,
és ebben lehetőséget lát arra, hogy tőkealapot teremtsenek a jövőbeni éghajlat-politika 
finanszírozására, amelynek egyedi intézkedései és az ezekhez szükséges beruházási 
szükségletek jelenleg még csak feltételesen tervezhetők,

126.javasolja ennek a tőkeállománynak a tőkepiacon való felhasználását, hogy lehetővé 
tegyék a gazdasági szereplőkhöz való visszaáramoltatást és az új technológiákba való 
(újbóli) befektetést, és ezzel a piacra bízzák, hogy a jövőben milyen technológiákat 
kellene alkalmazni a közép- és hosszú távú éghajlatvédelmi célok eléréséhez, ahelyett, 
hogy ezt törvényileg írnák elő;

127.hangsúlyozza a hetedik kutatási keretprogram jelentőségét a tiszta energiaformák 
fejlesztésében, valamint felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy ezt a prioritást a
következő kutatási keretprogramokban is támogassák;

Intelligens számítógépes rendszerek, valamint információs és kommunikációs technológiák

128.javasolja a Tanács következő elnökségeinek, hogy az információs és kommunikációs 
technológiákat, valamint az éghajlatváltozás korlátok közé szorításában és az ahhoz való 
alkalmazkodásban betöltött jelentőségüket jövőbeni témaként tegyék elnökségük 
központi témájává;

129.felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy az iparral, a fogyasztókkal, a hatóságokkal, a 
felsőoktatási intézményekkel és kutatóintézetekkel együttműködve támogassák az 
energiahatékonyság javítását célzó, számítógéppel és IKT-val támogatott módszerek –
elsősorban a jobb villamoshálózatok, az energetikailag optimalizált épületek és az 
intelligens világítás – kipróbálását, hitelesítését, bevezetését és további elterjesztését; 

Finanszírozás és költségvetési kérdések

130.úgy véli, hogy az EU-nak az uniós szubszidiaritási elvnek megfelelően pénzpolitikai 
szempontból szerepet kellene vállalnia a legfontosabb területeken, mind az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet célzó technológiák támogatása és fejlesztése, valamint 
az éghajlati fejlesztési segély, mind pedig a határokon átnyúló kiigazító intézkedések és a 
hatékonyságnövelés támogatása, valamint a katasztrófa esetén nyújtott segély 
formájában;

131.felszólítja a Bizottságot, hogy vegye számba az összes meglévő finanszírozási eszközt és 
ezeknek az európai éghajlatvédelmi célok szempontjából fennálló jelentőségét, és ezen 
„éghajlati átvilágítás” alapján dolgozzon ki javaslatokat a jövőbeni pénzügyi tervre 
vonatkozóan, hogy a költségvetés tételeit hozzá lehessen igazítani a szükséges éghajlat-
politikai követelményekhez;
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132.felszólítja a Tanácsot, hogy foglalkozzon az EU költségvetésének fel nem használt,
célhoz kötött előirányzatainak problémájával, hogy ezeket a forrásokat adott esetben át 
lehessen csoportosítani az éghajlat-politikai célokra;

133.szorgalmazza, hogy költségvetési hatóságként a Tanáccsal közösen a következő pénzügyi 
tervben legfőbb prioritásként kezeljék az éghajlatváltozást és annak korlátok közé 
szorítását célzó intézkedéseket; 

Oktatás, képzés és a tudatosság növelése

134.felszólítja a tagállamok illetékes szerveit, hogy hozzanak létre új pályaképeket, és mind a 
gyakorlati szakképzést, mind a szakiskolákat és a főiskolák és egyetemek szakirányait 
igazítsák hozzá a gazdasági szerkezetváltás foglalkoztatással kapcsolatos kihívásaihoz, 
amelyet az éghajlatváltozás és annak hatásai fel fognak gyorsítani;

135.sürgősen szükségesnek tartja, hogy az energiatakarékosság, az energiahatékonyság és a 
megújuló energiaforrások felhasználása még erőteljesebben bekerüljön a polgárok 
mindennapi tudatába, és ehhez a mindennapi élet valamennyi területén általános és 
egyszerű hatékonysági normákat szorgalmaz;

136.felszólítja az tagállamokat, hogy az áramszolgáltatókkal közösen kezdjenek párbeszédet a 
lakossággal, hogy meggyőzzék a közvéleményt a modern fosszilis tüzelésű erőműveken 
keresztüli hatékonyságnövelés energia- és éghajlat-politikai szükségességéről, és ennek 
kapcsán vitassák meg a CO2-elkülönítést és -tárolás (CET) kérdését is;

137.utal olyan sikeres projektekre, mint az „európai mobilitás hete” keretében megrendezett 
„autómentes nap”, és hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a polgárokban 
gondolatokat indítsanak el városi mobilitásukkal kapcsolatban azzal a szándékkal, hogy 
elgondolkozzanak közlekedési résztvevőként a városaikban tanúsított magatartásukról, és 
az „egyéni mobilitás” fogalmát ne korlátozzák kizárólagosan a saját személygépkocsi 
használatára, hanem a városi és agglomerációs területeken az egyéni előrehaladás 
valamennyi formájára kiterjesszék, mint például a gyaloglásra, a kerékpározásra, a 
gépkocsik megosztott használatára, az utazási közösségekre, a taxira és a helyi 
tömegközlekedésre;

138.üdvözli a világ legnagyobb városainak összefogását a C40 égisze alatt, különösen abból a 
szempontból, hogy az üvegházhatást okozó gázok csökkentését célzó helyi 
intézkedésekhez kapcsolódó bevált eljárásokat globális szinten kicserélik, és egymástól 
tanulnak;

139.hangsúlyozza különösen annak szükségességét, hogy a polgárokat közvetlenül 
tájékoztassák, konzultáljanak velük és bevonják a döntéshozatali folyamatokba, és arra 
bíztatja a városi központokat és agglomerációkat, hogy tűzzenek ki konkrét 
kibocsátáscsökkentési célokat, és ezeket innovatív helyi finanszírozási programokkal 
valósítsák meg; 

140.javasolja a helyi és regionális közigazgatási szerveknek, körzeteknek, városrészeknek és 
településeknek, mindenekelőtt azonban a helyi intézményeknek, iskoláknak, illetve
gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó gondozó intézményeknek, hogy szervezzenek
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„energiatakarékossági versenyeket”, hogy köztudatba jobban beépítsék az 
energiatakarékossági lehetőségeket, biztosítsák a polgárok részvételét, valamint tanulási 
hatásokat érjenek el; 

141.javasolja a Bizottságnak, hogy jelentse be az erőforrás-hatékonyság európai évét, hogy a 
politika minden szintjén érzékenyebbé tegye a polgárokat az erőforrások hatékonyabb 
kezelése iránt, és az éghajlatváltozás okán megragadja az alkalmat arra, hogy élénk vitát 
folytasson az erőforrások rendelkezésre állásáról és kezeléséről;

142.úgy véli, hogy az EU-nak jobban tudatosítania kellene, hogy az elegendő ivóvízhez való 
hozzáférés nem magától értetődő;

143.fontos eszköznek tartja a reklámot és a terméktájékoztatókat, amelyekkel jobban 
tudatosítható a fogyasztókban a fogyasztási cikkek környezeti költsége és 
megváltoztatható a fogyasztói magatartás; óva int azonban a „greenwashing”, vagyis a 
zöldre mosás jelenségétől, valamint felszólítja a nemzeti és európai ipari szövetségeket, 
hogy dolgozzanak ki ágazatuk számára egy reklámkódexet azzal a céllal, hogy elítéljék a 
termékek környezeti hatásaira vonatkozó félrevezető reklámot és a hamis nyilatkozatokat, 
illetve tiszteletben tartsák az érvényes európai reklámszabályokat;

144.fontosnak tartja, hogy a polgárokkal és a kiskereskedelemmel folytatott párbeszédben 
elsősorban a regionális és idényjellegű termékeket reklámozzák, és ennek kapcsán a 
hústermékek tekintetében vegyék figyelembe az alkalmazott előállítási módra vonatkozó 
fogyasztói tájékoztatást mint a fogyasztók döntését segítő eszközt, hogy ezzel felhívják a 
figyelmet az intenzív állattenyésztés éghajlati hatásaira;

145.komoly problémának tartja, hogy a lakosság nem rendelkezik elegendő információval az 
éghajlatváltozás leküzdését célzó intézkedésekről; felszólítja ezért az EU-t, a
tagállamokat, valamint a regionális és települési hatóságokat és intézményeket, hogy a 
sajtóval, a rádióval és az online médiával közösen tervezzenek meg és hajtsanak végre 
egy egész Európára kiterjedő tájékoztatókampányt az éghajlatváltozás és az erőforrások 
szűkössé válásának okairól és hatásairól, amelynek a középpontjában a mindennapi 
magatartás megváltoztatására vonatkozó egyéni lehetőségeknek kellene állniuk, illetve 
amelynek jobban és közérthetőbben be kellene mutatnia az európai és nemzeti hatóságok 
éghajlatváltozás elleni intézkedésekkel kapcsolatos munkáját;

146.üdvözli a nagyvállalatok kezdeményezéseit, amelyek arra irányulnak, hogy a személyzet 
és a közepes méretű beszállítók bevonásával vállalaton belüli kibocsátáscsökkentési 
célokat érjenek el, és kommunikációs stratégiák révén nyilvánosan reklámozzák a 
fenntartható termelési és fogyasztási mintákat; arra bátorítja a tagállami és európai 
gazdasági szövetségeket, hogy a versenyben a fenntartható vállalati gyakorlatot 
különleges egyedi értékesítési ajánlatként (USP) emeljék ki;

2050 – A jövő ma kezdődik

147.hangsúlyozza annak szükségességét, hogy hosszú távú perspektíván alapuló politikai 
intézkedésekkel válaszoljunk az éghajlatváltozásra és annak hatásaira, és az ennek 
alapjául szolgáló stratégiai döntéseket egységesen hajtsuk végre, és ne rendeljük alá rövid 
távú politikai céloknak;
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148.hangsúlyozza annak szükségességét, hogy ne kapituláljunk az éghajlat-változási
probléma összetettsége miatt, hanem látnoki alkotóvággyal és vezetési képességekkel kell 
a politika, a gazdaság és a társadalom területén a gazdasági, ökológiai és társadalmi 
kihívásokra válaszolnunk, amelyek elé a nyersanyagok szűkössé válásában kifejeződő 
energia- és éghajlat-politikai korszakváltás állít bennünket;

149.hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az Európai Unió alapító gondolatából 
kiindulva a szükségességről és a helyességről való meggyőződésből meghozzuk a 
döntéseket, és megragadjuk az egyszeri lehetőséget arra, hogy stratégiai cselekvéssel 
alakítsuk társadalmunk jövőjét;

o

o o
150. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az UNFCCC titkárságának azzal 
a kéréssel, hogy továbbítsák azt minden szerződő félnek, amely nem tagja az EU-nak, 
valamint az egyezményben meghatározott megfigyelőknek.
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„A” MELLÉKLET:
VÁLOGATÁS AZ EU POZITÍV ÉGHAJLATI HOZZÁJÁRULÁST TARTALMAZÓ 

KÖRNYEZETI JOGSZABÁLYAIBÓL

Hatályos jogszabályok:
- A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelméről1

- A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelméről2, valamint az ezzel összefüggő jogi aktusok

- A Tanács 93/12/EGK irányelve (1993. március 23.) egyes folyékony tüzelőanyagok 
kéntartalmáról3, valamint az ezzel összefüggő jogi aktusok

- A Tanács 96/61/EK irányelve (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről4, valamint az ezzel összefüggő jogi aktusok

- Az Európai Parlament és a Tanács 98/70/EK irányelve (1998. október 13.) a benzin és a 
dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról5, 
valamint az ezzel összefüggő jogi aktusok

- Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról6

- Az Európai Parlament és a Tanács 2001/80/EK irányelve (2001. október 23.) a nagy 
tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő 
kibocsátásának korlátozásáról7, valamint az ezzel összefüggő jogi aktusok

- Az Európai Parlament és a Tanács 2002/91/EK irányelve (2002. december 16.) az 
épületek energiateljesítményéről8

- Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról9, valamint az 
ezzel összefüggő jogi aktusok

- Az Európai Parlament és a Tanács 2003/105/EK irányelve (2003. december 16.) a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 
96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról10

                                               
1 HL L 375., 1991.12.31., 1. o.
2 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
3 HL L 74., 1993.3.27., 81. o.
4 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
5 HL L 350., 1998.12.28., 58. o.
6 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
7 HL L 309., 2001.11.27., 1. o.
8 HL L 1., 2003.1.4., 65. o.
9 HL L 275., 2003.10.25., 32. o.
10 HL L 345., 2003.12.31., 97. o.
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- Az Európai Parlament és a Tanács 2004/12/EK irányelve (2004. február 11.) a 
csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról1

- Az Európai Parlament és a Tanács 549/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az 
egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról (keretrendelet)2

- Az Európai Parlament és a Tanács 2005/32/EK irányelve (2005. július 6.) az 
energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények 
megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 
2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról3

- Az Európai Parlament és a Tanács 2006/40/EK irányelve (2006. május 17.) a 
gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról4, valamint az ezzel összefüggő jogi aktusok

- Az Európai Parlament és a Tanács 1982/2006/EK határozata (2006. december 18.) az 
Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre 
vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013)5

- Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű 
személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében 
történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk 
elérhetőségéről6, valamint az ezzel összefüggő jogi aktusok

                                               
1 HL L 47., 2004.2.18., 26–32. o.
2 HL L 96., 2004.3.31., 1. o.
3 HL L 191., 2005.7.22., 29. o.
4 HL L 161., 2006.6.14., 12. o.
5 HL L 412., 2006.12.30., 1. o.
6 HL L 171., 2007.6.29., 1. o.
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Jogi aktusokra irányuló javaslatok:

- A 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei 
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése 
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat (2008/0013 (COD)) (COM(2008) 16 végleges)

- Az üvegházhatást okozó gázkibocsátásnak a 2020-ig terjedő időszakra szóló közösségi 
kötelezettségvállalásoknak megfelelő szintre történő csökkentésére irányuló tagállami 
törekvésekről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat 
(2008/0014 (COD)) (COM(2008) 17 végleges)

- A szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi 
irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK és a 2006/12/EK irányelv és az 
1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat (COM(2008) 30 végleges) (SEC(2008) 54) (SEC(2008) 55) /* 
COM/2008/0018 végleges – COD 2008/0015 */ (COM(2008) 18 végleges)

- A megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat {COM(2008) 30 végleges} {SEC(2008) 57} 
{SEC(2008) 85} /* COM/2008/0019 végleges - COD 2008/0016 */ (COM(2008) 19 
végleges)

- Az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű 
haszongépjárművek széndioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi 
integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslat /* COM/2007/0856 végleges - COD 2007/0297 */ 
(COM(2007) 856 végleges)
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„B” MELLÉKLET :
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉGHAJLATVÁLTOZÁSRA ÉS ENERGIÁRA 

VONATKOZÓ ÁLLÁSFOGLALÁSAI

– Az éghajlatváltozásról tartandó Buenis Aires-i konferenciára (COP-10) vonatkozó európai 
uniós stratégiáról szóló 2004. november 17-i állásfoglalás1

– A Buenos Aires-i éghajlat-változási konferencia eredményeiről szóló 2005. január 13-i 
állásfoglalás2

– A kormányzati szakértők éghajlatváltozásról szóló szemináriumáról szóló 2005. május 12-
i állásfoglalás3

– A globális éghajlatváltozás legyőzéséről szóló 2005. november 16-i állásfoglalás4

– Az éghajlatváltozásról szóló 2006. január 18-i állásfoglalás5

– Az „Energiahatékonyság, avagy többet kevesebbel” című zöld könyvről szóló 2006. 
június 1-jei állásfoglalás6

– A repülés éghajlatváltozásra gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 2006. július 4-i 
állásfoglalás7

– A nairobi éghajlat-változási konferencián követendő európai uniós stratégiáról (COP 12 és 
COP/MOP 2) szóló 2006. október 26-i állásfoglalás8

– Az „Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatósága, versenyképessége és biztonsága 
tárgyában” című zöld könyvről szóló 2006. december 14-i állásfoglalás9

– Az éghajlatváltozásról szóló 2007. február 14-i állásfoglalás10

– Az európai Unió és az éghajlatváltozás által leginkább veszélyeztetett szegény fejlődő 
országok között az éghajlatváltozás elleni globális szövetség kiépítéséről szóló [...]-i 
állásfoglalás (2008/2131(INI))11

                                               
1 HL C 210 E, 2005.8.18., 81. o.
2 HL C 247 E, 2005.10.6., 144. o.
3 HL C 92 E, 2006.4.20., 384. o.
4 HL C 280 E, 2006.11.18., 120. o.
5 HL C 287 E, 2006.11.24., 182. o.
6 HL C 298 E, 2006.12.8., 273. o.
7 HL C 303 E, 2006.12.13., 119. o.
8 HL C 313 E, 2006.12.20., 439. o.
9 HL C 317 E, 2006.12.23., 876. o.
10 HL C 287 E, 2007.11.29., 344. o.
11
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INDOKOLÁS

Be the change you want to see in the world
[Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban]

Mahatma Gandhi

Az Európai Parlament az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság létrehozásával
adott választ arra, illetve járult hozzá ahhoz, hogy az éghajlatváltozás kihívása az európai és a 
nemzetközi napirend egyik prioritásává váljon. Az Elnökök Konferenciájának 2007. április 
19-i határozata szerint, amely az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság
létrehozását javasolta a Parlamentnek, valamint az április 25-i plenáris ülésen hozott, egy 
ilyen ideiglenes bizottság létrehozására irányuló határozat szerint az újonnan létrehozott 
éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság 2007. május 22-én megtartotta alakuló 
ülését. A Parlament 2008. február 18-án úgy határozott, hogy 2009. február 9-ig 
meghosszabbítja az ideiglenes bizottság megbízását. A plenáris ülés 2008. május 21-én 
elfogadta a CLIM bizottság „Az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos tények: 
döntéshozatalra irányuló megállapítások és ajánlások” című időközi jelentését.
Ez a zárójelentés ajánlásokat terjeszt elő az EU jövőbeni integrált éghajlatvédelmi politikája 
tekintetében, hogy előkészítse az alacsony széntartalmú gazdaság felé vezető utat, és célja az 
EP egységes magatartásának koordinálása az éghajlatváltozásról szóló jövőbeni nemzetközi 
megállapodásról folyó tárgyalások vonatkozásában. 
Ez a zárójelentés a CLIM bizottság tevékenységei során összegyűjtött valamennyi információ 
alapján készült, és abból az alapfeltevésből indul ki, hogy időközben megalapozott 
tudományos konszenzus jött létre az üvegházhatást okozó gázok ember általi kibocsátásának a 
világ éghajlatában játszott szerepéről, és a rendelkezésre álló kockázatértékelésekre tekintettel 
sürgős cselekvésre van szükség. 
Az előadónak meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelemben nincs általános 
ideális út, hanem az éghajlatvédelmi kihívással egyrészt drámai hatékonyságnöveléssel és 
jobb erőforrás-gazdálkodással kell szembenéznünk, másrészt pedig arra is késznek kell 
lennünk, hogy új utakra lépjünk. Nem természetes éghajlati változásokról vagy 
ingadozásokról van szó, hanem a Föld átlagos hőmérsékletének az ember által okozott 
emelkedéséről, egy olyan életmód következményeképp, amely az erőforrásokat nem megőrzi, 
hanem elpazarolja, és így nem egy olyan fenntartható fejlődés irányába tart, amely a jövő 
nemzedékei lehetőségeinek veszélyeztetése nélkül elégíti ki a jelenlegi generáció 
szükségleteit.

Ez a zárójelentés 23 témára bomlik: 

1. Éghajlat-politikai alapelvek és irányvonalak

Az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság zárójelentésének éghajlat-politikai 
alapelvei és irányvonalai az Európai Parlament álláspontján alapulnak, amelyet a jelenlegi 6. 
jogalkotási ciklusban az éghajlatváltozással kapcsolatos 13 állásfoglalásban már kifejezésre 
juttatott. Ezzel kapcsolatban különösen hangsúlyozni kell, hogy az éghajlatváltozást 
horizontális politikaként kell értelmezni, amelyet minden jogalkotási javaslatban figyelembe 
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kell venni. 
Elsősorban a megállapodás szerinti és azóta többször megerősített alapvető célok tartoznak 
ide, mint például a globális éghajlatváltozás 2 °C-ra való korlátozása, az 1990-es értékhez 
képest 20%-os (vagy amennyiben más ipari országok is hasonló kibocsátáscsökkentésre 
vállalnak kötelezettséget, 30%-os) kibocsátáscsökkentési cél 2020-ig, illetve 60–80%-os 
kibocsátáscsökkentési cél 2050-ig. 
A globális felmelegedés elleni nemzetközi harcban az Európai Unió által betöltött,
azonosságtudatot formáló vezető szerepből fakadóan tartozunk Európa polgárainak azzal, 
hogy ne csak megfogalmazzuk a közép- és hosszú távú éghajlatvédelmi célokat, hanem 
politikai intézkedésekkel előrelátóan el is érjük azokat, és ez megköveteli, hogy a jelenlegi és 
a későbbi parlamenti képviseleteket és Európa polgárainak képviselőit ezek az éghajlat-
politikai alapelvek vezéreljék, és a szükséges éghajlatvédelmi célok megvalósítása során ne 
lankadjanak.

2. Nemzetközi dimenzió

A koppenhágai éghajlati konferencián (COP 15) 2009 végén sikeresen le kell zárni a 2012 
utáni megállapodásról folyó tárgyalásokat, hogy elkerülhető legyen az első és a második 
kötelezettségvállalási időszak közötti hézag. A nemzetközi szerepvállalás azért is fontos, mert 
az éghajlatváltozás tovább élesítheti a nemzetközi kapcsolatokban már fennálló lehetséges 
konfliktusokat, például a környezettel összefüggő migráció, az árvizek és a partvonalak 
áthelyeződése miatti területvesztés és határviták, illetve a mezőgazdasági hasznosítású
területek csökkenése és az egyre fokozódó vízhiány miatti erőforrás-konfliktusok révén. 

3. Energia

A 2006. évi World Energy Outlook szerint a primer energiafelhasználásban mintegy 35%-kal 
a kőolaj a legfontosabb energiaforrás, amelyet 25%-kal a szén, 21%-kal pedig a földgáz 
követ. Megbízható források és előrejelzések 2020-ig és azon túl a világ és Európa 
energiaszükségletének jelentős emelkedésére utalnak. Így például a Nemzetközi 
Energiaügynökség 2030-ra a világ energiaszükségletének legalább 60%-os növekedésére 
számít. Ehhez egyre fokozódó mértékben egy elosztási probléma is társul, mivel a 
gazdaságilag felemelkedő országok növekvő energiaszükséglete az elkövetkező években 
tovább fogja élesíteni a fosszilis energiaforrásokhoz való biztos hozzáférésért folytatott 
versenyt, főként azért, mert véget ér az olcsó, bőségesen rendelkezésre álló fosszilis energia 
korszaka.
Az e növekvő keresletnek való megfelelés óriási kihívások elé állítja a világ közösségét. E
tekintetben nem tűnik valószínűnek, hogy a világ növekvő népességének szükségleteiből 
adódó növekvő energiaigényt pusztán a hatékonyság növelésével ki lehet elégíteni. Ezért a 
következő évek beruházási döntései fogják meghatározni az energiarendszer és az energia-
összetétel felépítését az elkövetkező évtizedekre. 

4. Bio-hajtóanyagok
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A bio-hajtóanyagokkal kapcsolatos jelenlegi politika a célok összeegyeztethetetlenségébe
torkollott, amelyet egyik oldalról az élelmiszerek szűkössé válása és az emelkedő 
élelmiszerárak, másik oldalról pedig a növekvő energiaigény és az alternatív hajtóanyagok 
kutatása idézett elő. A fenntartható biohajtóanyag-politika iránti igény eközben egyre 
sürgetőbbé válik, amelynek arra kellene irányulnia egyrészről, hogy fenntarthatósági 
kritériumokat határozzon meg az első generációs bio-hajtóanyagok előállítása tekintetében, 
másrészről, hogy előmozdítsa a második generáció ideológiamentes kifejlesztését is.

5. Energiahatékonyság

A rendelkezésre álló tudományos adatok világosan beszélnek: a végső energiafelhasználás
40%-a az épületeknek tudható be, és ezzel az üvegházhatást okozó gázok teljes 
kibocsátásának 33%-a az épített környezetre vezethető vissza. Ezzel az építési ágazat
(lakóépületek, valamint ipari és középületek) a hőszigetelés, a fűtési és hűtési rendszerek, az 
elektromos berendezések és szellőzőberendezések korszerűsítése révén óriási és 
költséghatékony széndioxid-csökkentési potenciállal rendelkezik. Ezzel kapcsolatban főként 
annak a kérdésnek van központi jelentősége, hogy milyen ösztönzőket lehet teremteni, 
amelyekkel elérhető e szükséges, erőteljes korszerűsítés megvalósítása. 

6. Mobilitás és szállítás

Jóllehet az EU közlekedéspolitikájának fő célja a közlekedés növekedésének különválasztása 
az általános gazdasági növekedéstől; a szállítási szolgáltatások iránti kereslet mégis 
erőteljesebben növekedett a GDP-nél, és a közlekedésből származó kibocsátásoknak az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátáson belüli már egyébként is magas részaránya tovább 
növekszik az EU-ban. Jelenleg az EU-ban a végső energiafelhasználás mintegy egyharmadát
a közlekedés adja, miközben a közlekedési ágazat szinte teljes mértékben (97%-ban) a 
kőolajalapú üzemanyagoktól (benzin és dízelolaj) függ. 
A városi mobilitás egyrészt közvetlenül összefügg az egyéni életminőséggel, másrészt 
azonban éppen az egyéni közlekedés járul hozzá jelentősen a városokban az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásához és más környezeti problémákhoz, mint például a 
levegőszennyezés és a zaj. Ahelyett, hogy ez sok polgár életminőségét javítaná, részben az 
egészségre gyakorolt káros hatások miatt jelentősen lerontja. 
Itt sem hátrálhatunk meg a kihívások elől: végső soron a közlekedési ágazatnak is meg kell 
felelnie az EU éghajlati céljainak, amely szerint 1990-hez képest 2020-ig a széndioxid-
kibocsátást legalább 20%-kal kell csökkenteni, az energiahatékonyságot pedig ugyanebben az 
időszakban 20%-kal kell növelni. Ezért közösen kell választ adnunk arra a kérdésre, hogy 
hogyan tudjuk a fenntartható fejlődéshez szükséges erőforrás-hatékonysággal összhangba 
hozni az európai gazdasági és társadalmi modellt, amely a személyek, áruk és javak időbeli 
hatékonyság elsőbbsége melletti rendelkezésre állásának biztosításán alapul. 

7. Turizmus és kulturális emlékek

Az UNESCO szerint a világ kulturális emlékeinek és épített környezeteinek egytizedét 
veszélyeztetik az éghajlatváltozás hatásai. Európában ez az idegenforgalmi ágazatot is 
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súlyosan érinti, minthogy Európa a Turisztikai Világszervezet (UNWTO) szerint a világ 
legfontosabb turisztikai régiója, és 2006-ban az összes nemzetközi beérkező turistaforgalom 
55%-át Európa adta. Ismert, hogy az éghajlatváltozás a turisztikai áramlatok megváltozását 
idézheti elő, ami az érintett üdülőrégiók számára jelentős gazdasági hátrányt jelentene.

8. Kibocsátáskereskedelmi rendszer és ipari kibocsátások

Az Európai Unió a kibocsátáskereskedelmi rendszerével egyedülálló eszközt hozott létre a 
kibocsátáscsökkenés lehető legnagyobb hatékonyság melletti elérése céljából. Az első 
kibocsátási jogokra vonatkozó multinacionális kereskedelmi ügylet 2005. január 1-jén lépett 
hatályba. A maga nemében világelső rendszerként nemzetközi partnereink számára 
elsősorban mintaként is szolgál. 
A Bizottság 2008. január 23-án egy irányelvre irányuló javaslatot terjesztett elő a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer átalakításáról. Eszerint a további kibocsátáscsökkentési 
célok megfogalmazása tekintetében a kibocsátáskereskedelemben különösen a beruházási 
ciklusokat is (újszerű termelési eljárások rendelkezésre állása, tőkeigény, időbeli 
komponensek) figyelembe kell venni.

9. CO2-elkülönítés és -tárolás (CET)

A Nemzetközi Energiaügynökség 2030-ra a világ energiaszükségletének legalább 60%-os 
növekedésére számít. Az uniós tagállamok CO2-kibocsátásának már ma is 24%-a 
szénerőművekből származik. A kérdés nem annyira az, hogy hogyan tervezhető meg a 
szénenergiából való kiszállás, hanem sokkal inkább az, hogy hogyan tudjuk elérni a tiszta 
szénenergiára való áttérést. 
Az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testülete (IPCC) CET-ről szóló különjelentésében 
(az IPCC különjelentése a szén-dioxid elkülönítéséről és tárolásáról, 2005) úgy véli, hogy a 
CO2-elkülönítés és -tárolás technológiája az évszázad végéig 15–55%-ban hozzájárulhatna az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának szükséges csökkentéséhez, és kiegészíthetné a 
megújuló energiaforrások kifejlesztését. A költségek és kockázatok mindazonáltal egyelőre
túlsúlyban vannak a gazdasági előnyökkel szemben. Például maga a CET is energiát fogyaszt, 
miáltal egy CET-tel felszerelt villamos-erőmű 10–40%-kal több primer energiát igényel 
ugyanolyan mennyiségű villamos energia előállításához.
Tisztázatlan a tárolóhelyekkel kapcsolatos néhány kérdés is: a CO2 legalább 800 méteres 
mélységben (ahol a gáz kvázifolyékony halmazállapotba kerül) kiaknázott vagy csaknem üres 
olaj- és gázmezőkön, sós kőzetrétegekben vagy mély sósvizes erekben tárolható. Kutatják a 
CO2 mineralizált formában való tárolásának a lehetőségét is. Fennáll azonban az az alapvető 
kockázat, hogy a tárolóhelyek áteresztővé válnak, és időről időre kisebb, vagy akár hirtelen 
nagyobb mennyiségű szén-dioxid juthat ki belőlük a légkörbe. Ezenkívül nem minden talaj 
alkalmas lehetséges tárolóhelynek. Végül komolyan kell venni a lakosság CO2-elkülönítéssel 
és -tárolással kapcsolatos esetleges fenntartását és aggodalmát is. Összességében arra kell 
törekedni, hogy az uniós megközelítés technológiai semlegességére nézve az eredményekre
nyitottan vitassák meg a CET kérdését. 

10. Mezőgazdaság és állattenyésztés
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Az éghajlatváltozás több egyenrangú kihívás elé állítja a mezőgazdaságot Európában és a 
világban. Először is e területnek magának is csökkentenie kell a kibocsátásokat, és ki kell 
dolgoznia a változó éghajlati feltételekhez való alkalmazkodás stratégiáit. A biomassza és a 
bio-hajtóanyagként szolgáló anyagok termelőjeként a mezőgazdaság biztosítja a megújuló 
energiahordozók lényeges kiinduló termékeit. Ezenkívül elegendő élelmiszert kell előállítani 
a világ tovább növekvő népessége számára. Ebben éppen az állattenyésztés is döntő szerepet
játszik: az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) előrejelzése szerint a 
hústermelés a jelenlegi 229 millió tonnáról 2050-re 465 millió tonnára, a tejtermelés pedig 
580 millió tonnáról 1043 millió tonnára fog nőni. Ezzel az állattartó ágazat a mezőgazdaság 
összes többi területénél erőteljesebben növekszik. Mindeközben az állattenyésztés az 
értékteremtési lánc mentén az üvegházhatást okozó gázok globális kibocsátásának 18%-áért 
felel, és ezzel több üvegházhatást okozó gázt termel, mint a közlekedési ágazat!
A mezőgazdasági gyakorlat változásai, az európai környezetvédelmi jogalkotás, valamint a 
közös agrárpolitika legújabb strukturális reformjai, amelyek még inkább a fenntarthatóságra 
irányulnak, közvetetten, a rendelkezésre álló erőforrások jobb felhasználásán keresztül 
kétségtelenül kibocsátáscsökkentéshez vezetnek. Mindazonáltal nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül azt, hogy a mezőgazdaságban éppúgy hiányoznak a konkrét éghajlatvédelmi célok, mint 
a már meglévő kibocsátáscsökkentési lehetőségek kihasználását ösztönző rendszerek. Más 
ágazatokhoz hasonlóan egyre nagyobb jelentőséget kap egy világos éghajlatvédelmi politikai 
profillal rendelkező modern pályakép. Az éghajlatbarát mezőgazdasági gyakorlat ezért 
szükségessé teszi a talajgazdálkodásban szerzett új felismerések közvetítését, és a fiatal 
mezőgazdasági termelők szakmai képzése során fokozottabban foglalkozni kell az 
éghajlatváltozás hatásaival és a mezőgazdasági termelés fontos éghajlati szempontjaival, hogy 
szembe tudjanak nézni az éghajlatváltozás által a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben
előidézett kihívással. 

11. Erdők

Nem kétséges, hogy az erdők nagy értéket képviselnek bioszféránk számára. A szárazföldi 
területek több mint 30%-át mégiscsak erdők borítják, és ezekben fordul elő a Földön élő fajok 
több mint kétharmada. Ezen túlmenően az erdők veszik fel az üvegházhatást okozó gázok 
éves kibocsátásának mintegy 30%-át. Emiatt az erdők fontos szerepet játszanak az 
éghajlatváltozás megfékezésében. Összességében a globális ökoszisztémában betöltött számos 
funkciójuk ellenére még sincs piaci áruk. Ezt tetézi, hogy világszerte az erdők legalább 
egyharmadát máris érintik az éghajlatváltozás következményei. Összességében az a lényeg, 
hogy teljes egészében fel kell ismerni az erdők ökoszolgáltatásait és társadalmi funkcióit, 
vagy kissé pongyolán fogalmazva: az erdő több, mint a benne lévő fák összessége.

12. Talajvédelem

A talaj a gazdasági tevékenység legfontosabb térbeli alapja. Egyrészt ez az alapja az összes 
emberi élelmiszer 90%-a, az állati takarmány egésze, valamennyi textília és az összes 
tüzelőanyag előállításának. Európa talaja a közel valamennyi gazdasági ágazat – köztük a 
mezőgazdaság, a magánháztartások, az ipar és az üzleti tevékenység, a közlekedés és a 
turizmus – által támasztott egyre növekvő és gyakran egymásnak ellentmondó igények 
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következtében minden eddiginél gyorsabb ütemben visszafordíthatatlan károsodásnak van 
kitéve a talaj vízzáróvá tétele és a talajerózió, a csökkenő szervesanyag-tartalom, a 
szennyezés, a szikesedés, a tömörödés, a talaj biológiai sokféleségének elszegényedése, a 
lezáródás, valamint az árvíz és a földcsuszamlások miatt.
Egyértelmű összefüggés áll fenn az éghajlatváltozás, a fenntartható fejlődés, a 
környezetminőség és a talajdegradáció között. Az éghajlatváltozások a talajt is károsítják, ami
további talajdegradációt vonhat maga után. Ezzel egyidejűleg a talaj a humuszdinamika révén 
fontos szerepet játszik a légköri szén-dioxid megkötésében. A talajdegradáció miatt elvesznek 
a talaj szerves anyagai (és ezzel együtt a szervesen megkötött talajbeli szén-dioxid), ezáltal 
pedig megszűnik a talajnak az a képessége, hogy a széndioxid-elnyelőként funkcionáljon.
Ezért mindent meg kell tennünk a megfelelő talajmegmunkálási módszereken alapuló 
talajvédelmi politika megteremtése érdekében, amely figyelembe veszi a talajban lévő szerves 
anyagok jelentőségét a talaj termékenysége, vízraktározó képessége és a széndioxid-
tárolóként való működése szempontjából.

13. Vízgazdálkodás

Az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai és a részben nem helyes vízgazdálkodás miatt az 
európai vizek minősége messze nem kielégítő. A vízminőséget sokféle befolyás sodorja 
különös veszélybe, például veszélyes anyagok bevezetése, kibocsátása és véletlenszerű vízbe 
jutása. Az emberi tevékenységek olyan mélyen behatolnak a világ vízrendszerébe, hogy a 
vizek alig képesek regenerálódni. A víz azonban különösképpen központi szerepet játszik az 
éghajlatváltozásban, mert mint hólé az éghajlatot átalakító folyamatokat indít el, és 
ugyanakkor maga is az éghajlatváltozás érintettje. Az éghajlatváltozás vízháztartásra 
gyakorolt hatásai viszont dominóhatást válthatnak ki, és különféle gazdasági ágazatokat 
érinthetnek, így például a mezőgazdaságot (nagyobb öntözési igény), az energiaágazatot (a 
vízerőművek potenciáljának csökkenése és a hűtővíz szűkösebb rendelkezésre állása), az 
emberi egészséget (rosszabb vízminőség), a szabadidőt és a pihenést (a turizmus 
korlátozásai), a halászatot és a hajózást, valamint kedvezőtlegn hatásai lehetnek a fajok már 
egyébként is veszélyeztetett sokféleségére.
A központi kihívás, amellyel szembe kell néznünk, az integrált vízgazdálkodás kérdése, 
amely a jelenlegi és jövőbeni vízigényből indul ki, és ezáltal az éghajlatváltozás rendelkezésre 
álló vízforrásokra gyakorolt hatásaival való sikeres megbirkózás kulcsát képezi.

14. Halászat

Az átlagos globális hőmérséklet az utóbbi 100 évben ~0,6 °C-kal emelkedett, a tengerszint
pedig 0,17 méterrel. Ebben az időszakban a tengeri és az édesvízi rendszerek egyaránt 
0,04 °C-kal melegedtek, miközben a felszíni hőmérséklet egyidejűleg 0,6 °C-kal nőtt.
Előre látható, hogy az éghajlatváltozás fontos változásokkal fog járni az Európai Unió tengeri 
halászata és tengeri akvakultúrája szempontjából. Többek között számítani kell a hőmérséklet 
és ezzel a tengerszint emelkedésére, az atlanti termohalin cirkuláció megváltozására, a 
sótartalom és az organizmusok földrajzi elterjedtségének megváltozására, a halpolulációk 
áthelyeződésére, valamint a növényi plankton mennyiségi csökkenésére. Következésképpen a 
változó éghajlat közvetlenül befolyásolja az egyes állatok túlélési arányát, elterjedését, 
termékenységét és viselkedését, és ezáltal az ipari halállományok nagyságát és elterjedtségét. 
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Ezért átfogó kerettervre van szükségünk a tengerek vonatkozásában, ahogy azt a tengeri 
stratégiai irányelv is előírta, hogy szavatolni lehessen a tengeri területekkel és erőforrásokkal 
való jobb és fenntarthatóbb gazdálkodást.

15. Hulladék- és erőforrás-gazdálkodás

Hulladék- és erőforrás-gazdálkodásunk valóban központi kihívások előtt áll: egyrészt 
kijelenthetjük, hogy a hulladékokról szóló európai jogszabályok már most is hozzájárulnak 
ahhoz, hogy csökkenjen az üvegházhatást okozó gázok hulladékágazatból származó nettó 
kibocsátása. Ez mindenképpen siker. Sajnálatos módon azonban azt is meg kell állapítanunk, 
hogy a hulladékmennyiségek minden igyekezet ellenére tovább nőnek. A jövőre vonatkozó 
előrejelzések hasonló tendenciát ígérnek: Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ) 
2005 és 2020 között a háztartási hulladékok mennyiségének 25%-os növekedésére számít. 
Ennek ellenére az EKÜ a hulladékágazatból származó kibocsátások jelentős, több mint 80%-
os csökkentését jelzi előre a 80-as évek végéhez képest.
Ezért fokozottan hangsúlyt kell fektetnünk a biológiai előválogatásra, valamint az anyagok
újrahasznosítására a lerakókból származó közvetlen kibocsátás elkerülése érdekében. Ezen 
túlmenően a hulladékok energetikai hasznosítása a kombinált hő- és villamosenergia-termelés 
révén jelentősen hozzájárul a közvetett kibocsátások elkerüléséhez, mivel ez a 
villamosenergia- és a hőtermelésben a fosszilis tüzelőanyagokat helyettesíti. Minden 
bizonnyal célszerű lenne a közelség elvének szigorú alkalmazása: el kellene kerülni a nagy 
távolságra történő hulladékszállítást, ezzel is korlátozva a hulladékágazat közvetlen 
kibocsátását. 

16. Kiigazító intézkedések

Az Európai Parlament már az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában – az uniós 
fellépés lehetőségei” című bizottsági zöld könyvről szóló, 2008. április 10-i állásfoglalásában 
(COM(2007) 354) részletesen állást foglalt e témával kapcsolatban. Az éghajlatváltozással 
foglalkozó ideiglenes bizottság zárójelentése ismételten felhívja a figyelmet az uniós szintű 
kiigazító intézkedések egységességének és általános koordinálásának szükségességére, és 
megismétli a kiigazító intézkedések megtervezésére szolgáló, az egész EU-ra kiterjedő keret 
kidolgozására vonatkozó követelését, amelynek során kellően figyelembe kell venni a 
szubszidiaritás elvét, mivel Európa regionális és helyi közigazgatási szervei jobban képesek 
lesznek arra, hogy saját tapasztalataikra politikai válaszokkal reagáljanak.

17. Egészség

Az éghajlatváltozás mind a megváltozott időjárás (pl. intenzívebb és gyakrabban fellépő 
szélsőséges időjárás), mind pedig közvetetten olyan változások révén hat az emberi 
egészségre, amelyek a víz, a levegő és a táplálék minőségét és mennyiségét, valamint az 
ökoszisztémákat, a mezőgazdaságot, a megélhetési forrásokat és az infrastruktúrákat érintik. 
A WHO megállapítja, hogy az éghajlati feltételek befolyásolják azokat a betegségeket, 
amelyek a vízen keresztül vagy meghatározott vektorokon, pl. a szúnyogokon keresztül 
terjednek. Ide tartoznak az olyan betegségek, mint a hasmenés, a malária és a hiányos 
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táplálkozás miatti anyagcserezavarok. Ez leginkább Afrikát érinti. Ezen túlmenően az 
éghajlati változások befolyásolják az allergének kiszabadulását és az UV-sugárzás erősödését. 
A WHO szerint évente 150 000 ember hal meg az éghajlatváltozás következményei miatt, 
további ötmillióan pedig megbetegszenek. Különösen súlyosak az árvizek, a talaj kiszáradása, 
a rossz termés, az állat- és növényvilág megváltozása, valamint az időjárástól függő pusztulás
miatti közvetett következmények.
A különleges kihívás, amellyel ezen a területen szembe kell néznünk, kétoldalú: egyrészt 
fokozottan meg kell erősítenünk egészségügyi rendszereinket, mert ennek révén az 
éghajlatváltozás egyes egészségügyi következményei sakkban tarthatók. Másrészt az 
éghajlatváltozással járó, igen különböző, egészséget érintő veszélyek megfelelő megelőző 
intézkedéseket igényelnek. 

18. Növekedés és foglalkoztatás

Európa az alacsony kibocsátású világgazdaságért folyó globális versenyfutásban kitűnő 
kiindulóhelyzettel rendelkezik. Ezért ki kell használnunk ezt a helyzetet egy olyan innovációs 
lendület kiváltása érdekében, amely a lisszaboni stratégia legjobb értelmében új és 
versenyképes vállalatokat és munkahelyeket teremt a tiszta technológiák területén. Ebben 
valódi gazdasági esély rejlik, amelyet az éghajlatváltozás és annak megfékezésére szolgáló 
politikai intézkedések kínálnak, és amelyet nem szabadna borúlátásunk miatt elszalasztanunk. 
Ezért figyelmünket arra kellene összpontosítanunk, hogy lehetővé tegyük a hatékony és 
innovatív technológiák piaci hozzáférését, lebontsuk a bürokratikus akadályokat, és egyúttal 
olyan ösztönző mechanizmusokat dolgozzunk ki, amelyek megkönnyítik a széndioxid-
szegény gazdaságra való áttérést, hogy a hatékonyságért, az innovációkért, a nyersanyagokért,
a jövő technológiáiért és a piacokért folyó globális versenyben minden esélyt kihasználjunk.

19. A jövő technológiáinak előmozdítása

A hatékonyság növelése az éghajlatváltozás elleni küzdelem egyik szükséges, de nem 
elégséges feltétele. A hatékonyságnövekedés önmagában nem képes elindítani azt a szükséges 
technológiai forradalmat, amely a szén-dioxid zsákutcájából kivezető utat jelenti.
Noha a kibocsátáskereskedelem az európai éghajlatvédelmi program lényeges építőeleme, 
amelynek célja a hatékonyság növelésén keresztül az üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
csökkentésének elérése, ebben azonban vélhetőleg csak azoknak a technológiáknak és 
folyamatoknak kedvez, amelyeket már kifejlesztettek, és amelyek piacérettek. Ilyen módon 
nem érhető el sem a teljesen új és ezért drága technológiák kifejlesztéséhez, sem a már 
kifejlesztett technológiák piaci bevezetéséhez kapcsolódó költségek csökkentése, amelyekre 
azonban különösen a hosszú távú éghajlatvédelmi célok teljesítéséhez van sürgősen szükség. 
Ezért mindent arra kell feltennünk, hogy létrehozzuk az alapvető ösztönző mechanizmusokat 
és támogató intézkedéseket, hogy bevezethető legyen a szükséges technológiai újítás, 
csökkenthetők legyenek a drága, de új technológiák folyó költségei, és a jövőben szigorúbb 
csökkentési célokat lehessen kitűzni és elérni.

20. Intelligens számítógépes rendszerek, valamint információs és kommunikációs 
technológiák
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Az IKT-ágazat okozza jelenleg a világ CO2-kibocsátásának 2%-át. Az ágazat azonban 
nemcsak saját CO2-kibocsátását csökkenthetné, hanem az egész népgazdaság számára 
innovatív és hatékonyabb energiafelhasználású alkalmazásokat fejleszthet ki. Ezért sürgős 
szükség van arra, hogy fokozottan az energiahatékonyság javítását célzó, számítógéppel és 
IKT-val támogatott módszerek kipróbálására, hitelesítésére, bevezetésére és további 
elterjesztésére összpontosítsunk. 

21. Finanszírozás és költségvetési kérdések

Az EU jelenlegi költségvetése nem elégséges az éghajlatvédelmi célok eléréséhez. Az EU-nak 
azonban az uniós szubszidiaritási elvnek megfelelően pénzpolitikai szempontból szerepet 
kellene vállalnia a legfontosabb területeken, mind az éghajlatváltozás elleni küzdelmet célzó 
technológiák támogatása és fejlesztése, valamint az éghajlati fejlesztési segély, mind pedig a 
határokon átnyúló kiigazító intézkedések és a hatékonyságnövelés támogatása, valamint a 
katasztrófa esetén nyújtott segély formájában. Első lépés lehet a helyes irányba az összes
meglévő finanszírozási eszköz és ezeknek az európai éghajlatvédelmi célok szempontjából 
fennálló jelentőségének számbavétele, és ezen „éghajlati átvilágítás” alapján javaslatok 
kidolgozása a jövőbeni pénzügyi tervre vonatkozóan, hogy a költségvetés tételeit hozzá 
lehessen igazítani a szükséges éghajlat-politikai követelményekhez. Ezenkívül adott esetben 
az EU költségvetésének fel nem használt, célhoz kötött előirányzatait át lehetne csoportosítani 
az éghajlat-politikai célokra.

22. Oktatás, képzés és a tudatosság növelése

Az „energiahatékonyság” témájának sokkal erőteljesebben jelen kellene lennie 
mindennapjainkban. A mindennapi élet valamennyi területén egyszerű és rugalmas 
hatékonysági szabványok jelenthetnék a helyes irányba vezető első lépést. Ezenkívül arra 
kellene törekednünk, hogy a szakmai képzést, akárcsak a szakiskolákat, illetve a főiskolák és 
egyetemek szakirányait hozzáigazítsuk a gazdasági szerkezetváltás foglalkoztatással 
kapcsolatos kihívásaihoz, amelyet az éghajlatváltozás és annak hatásai felgyorsítanak. Ide 
tartozik az éghajlat szempontjából fontos pályaképek létrehozása. E zárójelentésben 
lehetséges tudatosságnövelő intézkedésként többek között az erőforrás-hatékonyság európai 
évére is gondoltunk, hogy érzékenyebbé tegyük a nyilvánosságot az erőforrásokkal való 
hatékonyabb gazdálkodásra, és az éghajlatváltozás okán megragadjuk az alkalmat arra, hogy 
élénk vitát folytassunk az erőforrások rendelkezésre állásáról és kezeléséről.

23. 2050 – A jövő ma kezdődik

Az éghajlatváltozás globális környezeti probléma, amelynek szerkezeti jellegű okai vannak. 
Az egyik ok minden bizonnyal az erőforrásainkkal való meggondolatlan gazdálkodás: a világ 
népességének erőforrás-igénye már jelenleg is egynegyedével meghaladja a természetes 
regenerációs képességet. Életmódunkkal megfosztjuk a következő nemzedékeket megélhetési 
forrásaiktól. Ezért feltétlenül szükségesnek tűnik, hogy hosszú távú perspektíván alapuló 
politikai intézkedésekkel válaszoljunk az éghajlatváltozásra és annak hatásaira, továbbá az 
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ennek alapjául szolgáló stratégiai döntéseket egységesen végrehajtsuk és ne rendeljük alá a 
rövid távú politikai céloknak. 
Ezzel kapcsolatban a fenntarthatóbb életmód a gazdaság, a tudomány, a média, a szervezett 
civiltársadalom és a polgárok hozzájárulása nélkül nem lesz lehetséges. Ezért fontos, hogy ne 
kapituláljunk a probléma összetettsége miatt. Látnoki alkotóvággyal és vezetési 
képességekkel kell a politika, a gazdaság és a társadalom területén a gazdasági, ökológiai és 
társadalmi kihívásokra válaszolnunk, amelyek elé a nyersanyagok szűkössé válásában 
kifejeződő energia- és éghajlat-politikai korszakváltás állít bennünket. Nekünk pedig 
kötelességünk ma cselekedni, mert mai tevékenységünkkel határozzuk meg a jövőnket. 
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ANNEX 1 : WORK PROGRAMME OF
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

 Tuesday, 17.07.2007, 15:00-18:30
 Exchange of views with Commissioner Dimas

 Thursday, 06.09.2007, 10:00-12:00
 Discussion on COP 13 draft resolution

 Monday, 10.09.2007, 15:00-18:30 
1st thematic session: Climate impact of different levels of warming

 Monday, 01.10.2007, 15.00 - 18.30 - Tuesday, 02.10.2007, 9.00 - 12.30
Joint Parliamentary Meeting on Climate organised by the President of the European 
Parliament and the President of the Portuguese Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 09:00-12:30
 Consideration of amendments to COP 13 draft resolution
 Exchange of views with Mr Hans-Gert Poettering, President of the European 

Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 15:00-18:30
2nd thematic session: The Climate Protection Challenge post-2012

 Monday, 22.10.2007, 19:00-20:30
 Vote on COP 13 draft resolution

 Monday, 05.11.2007 - Wednesday, 07.11.2007
Delegation visit to China

 Monday, 19.11.2007, 15:00-18:30 
3rd thematic session: Social and economic dimension, R&D, new technologies, 
transfer of technologies, innovation and incentives

 Wednesday, 12.12.2007 - Saturday, 15.12.2007
EP delegation to the Thirteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 13) - Bali, Indonesia

 Monday, 17.12.2007, 15:00-18:30 
 Outcome of COP 13 Bali - Exchange of views 

 Wednesday, 23.01.2008, 15h00-18h30 
 Exchange of views with Minister Podobonik, Slovenian Minister for Environment
 Consideration of draft resolution on adaptation
 Adoption of draft resolution on outcome of COP 13
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 Monday, 28.01.2008, 15h00-18h30 
 Consideration of Florenz draft interim report

 Tuesday, 29.01.2008, 15h00-18h30 
4th thematic session: Climate change and the world's water with special focus on 
sustainable development, land use, land use change and forests

 Monday, 04.02.2008 - Friday, 08.02.2008
Delegation visit to India and Bangladesh

 Monday, 18.02.2008, 19h00-20h00
 Consideration of amendments to draft resolution on adaptation 

 Monday, 3.03.2008, 15h00-18h30 
5th thematic session: Sources of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at global level

 Monday, 10.03.2008, 21h00-22h30 
 Consideration of amendments to Florenz draft interim report

 Wednesday, 26.03.2008, 15h30-19h00
6th thematic session: How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security

 Thursday, 27.03.2008, 9h00-12h30 
 Vote on draft resolution on adaptation

 Tuesday, 1.04.2008, 9h00-12h30
 Vote on Florenz draft interim report

 Monday, 28.04.2008 - Wednesday, 30.04.2008
Delegation visit to United States

 Thursday, 29.05.2088, 
7th thematic session: Meeting the climate commitments: addressing 
competitiveness, trade, financing and sustainable employment in a European and 
global context

 Thursday, 12.06.2008 - Friday, 13.06.2008
Citizens' Agora on Climate Change

 Monday, 23.06.2008, 15h00-18h30
 8th thematic session: Achieving significant CO2 emission reductions in short time: 

learning from Best Practices regarding successful policies and technologies
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 Tuesday, 24.06.2008, 9h00-12h30 
 Report back by Commission on UNFCCC AHW negotiation sessions
 First exchange of views without document on Florenz draft report

 Monday, 14.07.2008, 15h00-17h30
 Second exchange of views without document on Florenz draft report

 Thursday, 17.07.2008, 11h00-12h30 
 Exchange of views with Minister Borloo, Minister of Environment, Energy and 

Sustainable Development of France

 Monday, 15.09.2008, 15h00-18h30
 First consideration of Florenz draft report

 Thursday, 18.09.2008, 9h00-12h30
 Second consideration of Florenz draft report

 Monday, 29.09.2008 - Wednesday, 1.10.2008
Delegation visit to Russia

 Wednesday, 8.10.2008, 16h00-18h30
 Exchange of views with Ms Hedegaard, Minister for Climate Change and Energy 

(Denmark), Mr Nowicki, Minister for Environment (Poland) and Commissioner 
Dimas

 Monday, 20.10.2008 (STR - time tbc)
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 Tuesday, 04.11.2008, 9h30-12h30
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 November STR (tbc)
Briefing by Commissioner Dimas in preparation to COP14

 Thursday, 20.11.2008 - Friday, 21.11.2008 (Strasbourg)
Joint Parliamentary Meeting on Energy and Sustainable Development 

 Tuesday, 2.12.2008, 15h00-18h30 
 Adoption of Florenz draft report

 10-12.12.2008
EP delegation to the Fourteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 14) - Poznan, Poland
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 Thursday, 18.12.08 (STR - time tbc)
 Exchange of views on outcome of COP 14

***

February 2009 part-session: Plenary vote on Florenz final report
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ANNEX 2 : THEMATIC SESSIONS HELD BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

1st THEMATIC SESSION, "Climate Impact of different levels of warming", Monday, 
10.09.2007, 15:00-18:30

Theme leader: Vittorio Prodi

Key-note speaker: 
Prof. Hans Joachim SCHELLNHUBER
Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany

Experts:
Prof. Dr. Richard LINDZEN 
Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology

Michel JARRAUD 
Secretary General of the World Meteorological Organisation, Switzerland

Prof. Javier MARTIN VIDE
University of Barcelona

Dr. Malte MEINSHAUSEN 
Institute for Climate Impact Research, Germany

Dott.ssa Cristina SABBIONI 
Istituto Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Italy

Prof. Sir Brian HOSKINS
Dept. of Meteorology at the University of Reading, United Kingdom

Prof. Jean-Pascal VAN YPERSELE 
Vice-Chair of  IPCC Working Group II, 
Catholic University of Louvain, Belgium

Prof. Dr. Robert WATSON
School of Environmental Sciences, 
University of East Anglia, United Kingdom
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2nd THEMATIC SESSION, "The Climate Protection Challenge post-2012", Tuesday, 4.10 
2007, 15:00-18:30

Theme leader: Satu Hassi

Key-note speakers:
John ASHTON
Special Representative on Climate Change of the UK Foreign and Commonwealth Office

Yvo DE BOER, 
Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change

Experts:
H.E. Takekazu KAWAMURA 
Ambassador, Mission of Japan to the EU, Brussels, Belgium

H.E. C. Boyden GRAY 
Ambassador, Mission of the United States of America to the EU, Brussels, Belgium 

Ronglai ZHONG
Minister Counsellor of the Mission of the People's Republic of China to the EU, Brussels, 
Belgium

Karsten NEUHOFF
Faculty of Economics
University of Cambridge

Nick CAMPBELL
Chair, International Chamber of Commerce Climate Change Task Force, Paris, France

Katherine WATTS
Policy Officer, Climate Action Network (CAN), Brussels, Belgium

Chris MOTTERSHEAD
Distinguished Advisor, Energy and the Environment, BP, United Kingdom

Andrei MARCU
Chief Executive, International Emissions Trading Association (IETA), Brussels, Belgium
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3rd THEMATIC SESSION, "The social and economic dimension, R & D, new 
technologies, transfer of technologies, innovation and incentives", Monday 19.11.2007, 
15:00-18:30

Theme leader: Philippe Busquin

Key-note speakers:
Prof. Carlo RUBBIA
Nobel Prize for Physics

Günter VERHEUGEN
Vice-President of the European Commission

Experts:
Kevin ANDERSON, 
Professor, Tyndall Center, University of Manchester

Stefan  MARCINOWSKI, 
Member of Board of Executive Directors, BASF AG

Graeme SWEENEY, 
Executive Vice-President of Future Fuels and CO2, Shell 

Bernard FROIS, 
CEA Grenoble

Milan NITZSCHKE, 
CEO, German Renewable Energy Federation (BEE)
Solarworld  AG, Authorized Representative

4TH THEMATIC SESSION, "Climate change and the world's water, with a specific focus 
on sustainable development, land use change and forests", Tuesday, 29.01.2008, 15:00-
18:30

Theme leader:  Cristina Gutiérrez-Cortines

Key-note speaker:
Kaveh ZAHEDI
UNEP Deputy-Director and Climate Change Coordinator

Experts:
Dr. Franz FISCHLER
President of Ecosocial Forum Europe 

Dr. Henning STEINFELD
Head of the livestock sector analysis and policy branch at the UN Food and Agriculture 
Organization (FAO) 
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John LANCHBERY
Principal Climate Change Advisor at the Royal Society for the Protection of Birds 

Prof. Riccardo PETRELLA
International Committee for the World Contract on Water 

Prof. John A. DRACUP
Professor at the University of California, Berkeley 

Prof. Seppo KELLOMAKI
Dean of Faculty of Forest Sciences, University of Joensuu 

5TH THEMATIC SESSION, "Source of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at a global level", Monday, 3.3.2008, 15.00 – 18:30

Theme leader: Etelka Barsi-Pataky

Experts:
Gordon MCINNES
Deputy Director, European Environment Agency

Philippe EYDALEINE
Senior Vice President European Affairs, Air France - KLM 

Matthias WISSMANN
President of VDA

Jos DINGS
Director of T&E, The European Federation for Transport and Environment
Christian AZAR
Professor of Energy and Environment, Professor of Sustainable Industrial Metabolism, 
Chalmers University of Technology

Lars Göran JOSEFSSON
CEO, Vattenfall 

Felix MATTHES
Dr. rer.pol. Dipl.-Ing., Öko-Institut (Institute for Applied Ecology) 
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6TH THEMATIC SESSION, "How to engage other main actors - climate change,
adaptation in third countries and global security", Wednesday, 26.3.2008, 15:30-19:00

Theme leader: Justas Vincas Paleckis

Key-note speaker:
Dr. Rajendra K. PACHAURI 
Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 Nobel Peace Prize
laureate

Experts:
Prodipto GHOSH
Member of the India's National Council on Climate Change, chaired by the Prime Minister, 
former Secretary in the Ministry of Environment and Forest, India 

Rubens BORN
Vitae Civilis, Brazil

Amjad ABDULLA
Environment Ministry, Maldives

Frank ACKERMAN
Stockholm Environment Institute and Global Development and Environment Institute, Tufts 
University

Tapani VAAHTORANTA
Finnish Institute for International Affairs, Helsinki

7TH THEMATIC SESSION, "Meeting the Climate Commitments: Addressing 
Competitiveness, Trade, Financing and Sustainable Employment in a European and 
Global Context", Thursday, 29 May 2008, 15.00 – 18.30

Theme leaders: Lambert van Nistelrooij andRobert Goebbels

Key-note speaker:
Pascal LAMY
Director-General of the World Trade Organisation

Experts:
Matthew STILWELL
European Director of the Institute for Governance and Sustainable Development

René VAN SLOTEN
Executive Director Industrial Policy, CEFIC (European Chemical Industry Council)
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Adam JACKSON
Climate Change Director, Tesco

John MONKS
Secretary General, ETUC

Michele DE NEVERS
Senior Manager, Environment Department, World Bank

Mike MATHIAS
Chair, CONCORD Policy Forum

8TH THEMATIC SESSION, "Achieving significant CO2 emission reductions in short 
time: learning from best practices regarding successful policies and technologies", Monday
23 June 2008, 15:00 – 18:30

Theme leader: Bairbre de Brún

Key-note speaker:
Ken LIVINGSTONE
Former Mayor of London

Experts:
Frederic XIMENO I ROCA
Director General for Environmental Policies and Sustainability, Generalitat of Cataluña

Mark HARBERS
Rotterdam Climate Initiative, City Councillor (Wethouder)

Gösta GUSTAVSSON
Vice Mayor of Linköping, Sweden

Carin Ten Hage
Director Programme "Planet Me"
TNT 

Neil HARRIS
Head of Green IT and Sustainability, CISCO Europe

Franco MIGLIETTA
Associate Professor, Department of Nuclear and Theoretical Physics, Research Director at the 
Institute of Biometeorology of CNR, Firenze

***

All documents related to the Thematic Sessions can be found on :
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 3 : DELEGATION VISITS OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON 
CLIMATE CHANGE

Place Date Chair of the Delegation

Beijing, China 05.11.- 07.11.2007 Guido Sacconi

EP-delegation 
to COP 13, 

Bali

11.12.- 15.12.2007 Alejo Vidal-Quadras

Delhi, India /

Dhaka, 
Bangladesh

04.02. - 07.02.2008 Guido Sacconi

Romana Jordan Cizelj (for the 
Bangladesh part)

Washington, 
US

28.04. - 30.04.2008 Guido Sacconi

Moscow, 
Russia

29.09.-  01.10.2008 tbc

EP-delegation 
to COP 14, 

Poznan

10.12.- 12.12.2008 tbc

All documents related to the Delegation visits, including the summary reports, can be found 
on:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 4 : PARTICIPATION OF THE TEMPORARY COMMITTEE
ON CLIMATE CHANGE IN THE WORK OF PARLIAMENTARY DELEGATIONS

Meeting Date CLIM representatives

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Bejing and Tibet,

 23-29 June 2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP-South Africa 
interparliamentary meeting

Strasbourg, 

5-6 September 
2007

Guido SACCONI, Chairman

COP 8 to the UN Convention to 
combat desertification

Madrid, 
11-14 September 

2007

Roberto MUSACCHIO, vice-
chairman, reported back to CLIM

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Strasbourg,

 26-27 September 
2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP delegation for relations with 
India

Brussels, 
21 November 2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

EP-Canada interparliamentary 
meeting

Brussels,

22 November 2007

Guido SACCONI, Chairman

Baltic Sea Parliamentary 
Conference (BSPC), working 
group on energy and climate 
change

Tallinn, 

5 February 2008

Paul RÜBIG, EP representative 
in the working group

EP-Mexico interparliamentary 
meeting

Strasbourg,

22 May 2008

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur
Elisa FERREIRA

EP-US interparliamentary 
meeting

Ljubljana,
 24-26 May 2008

Romana JORDAN CIZELJ to 
report back to CLIM

EP-Japan interparliamentary 
meeting

Brussels,
3 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Romana JORDAN CIZELJ
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ANNEX 5 : PRESS ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

PRESS CONFERENCES HELD IN THE CONTEXT OF CLIM ACTIVITIES 

Subject Date Participants

CLIM 1st thematic session
Brussels, 

10 September  2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur
Vittorio PRODI, theme-leader
Prof. Hans-Joachim 
SCHELLNHUBER, key-note 
speaker

Delegation visit to Bejing Bejing, 
7 November 2007

Guido SACCONI, Chairman 

Vincenzo LAVARRA, Bairbre de 
BRÙN, Anne LAPERROUZE, 
members of the delegation

Adoption of resolution in view 
of COP 13 

Strasbourg, 

14 November 2007

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 13
Guido SACCONI, CLIM 
Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Satu HASSI, rapporteur on COP 13

CLIM 3rd thematic session
Brussels, 

19 November  2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Philippe BUSQUIN, theme-leader
Prof. Carlo RUBBIA, key-note 
speaker
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In the context of the COP 13 Climate negotiations:

Joint Press Conference with 
Commission

Bali, 11 December 
2008 

Commissioner Dimas
Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Miroslav OUZKÝ, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13

EP Press Conference on round-
table of parliamentarians

Bali, 12 December 
2008

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Guido SACCONI, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13
Karl-Heinz FLORENZ, EP 
speaker at round-table 

Joint Press Conference with 
Council and Commission

Bali, 15 December 
2008

statement read on behalf of Guido 
SACCONI, Co-Chairman EP 
delegation to COP 13

Delegation visit to Delhi Delhi, 
5 February 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Romana JORDAN CIZELJ, Co-
Chairman of the delegation
Neena GILL, Chairman of the 
delegation for relations with India

CLIM 6th thematic session 
Brussels, 

26 March  2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
Justas Vincas PALECKIS, 
theme-leader
Dr. Rajendra K. PACHAURI, 
key-note speaker

Delegation visit to Washington Washington, 
30 April 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

Adoption of CLIM interim 
report

Strasbourg, 
21 May 2008

Guido SACCONI, Chairman

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
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CLIM 8th thematic session
Brussels, 

23 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Bairbre DE BRÚN, theme-
leader
Ken LIVINGSTONE, key-note 
speaker

Presentation of results of 
Eurobarometer survey

Brussels, 
11 September 2008

Commissioner Wallström

Guido SACCONI, Chairman

Delegation visit to Moscow Moscow, 
1 October 2008 (tbc) tbc
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ANNEX 6 : OTHER ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

RELATIONS WITH NATIONAL PARLIAMENTS

Meeting Date CLIM representatives

Joint Parliamentary Meeting on 
climate change

Brussels, 1-2 
October 2007

EP activity - several CLIM 
members

Hearing and exchange of views 
with EU delegation of French 
National Assembly 

Paris, 17 October 
2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Meeting of the Chairpersons of 
the committees responsible for 
energy and the environment 
from the national parliaments 
and the European Parliament 
organised by the Slovenian 
National Assembly

Ljubljana, 

20-21 January 2008
Guido SACCONI, Chairman

Joint Parliamentary Meeting on 
energy and sustainable 
development

Strasbourg, 
20-21 November 

2008

EP activity - several CLIM 
members

PARTICIPATION TO INFORMAL COUNCILS

Informal Environment Council
Ljubljana/Brdo

10-12 April 2008
Hans BLOKLAND represented 
both ENVI and CLIM

Informal Environment /Energy 
Council Paris, 3-5 July 2008 Guido SACCONI, Chairman

RELATIONS WITH LOCAL AUTHORITIES

Final session of the Catalan 
Convention on Climate Change 
organised by the government of 
Catalunya

Barcelona, 
14 February 2008 Guido SACCONI, Chairman
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RELATIONS WITH CIVIL SOCIETY

Agora on climate change Brussels, 12-13 June 
2008

EP activity - several CLIM 
members

International Expo 2008, 
European Day

Zaragoza, 
5 September 2008

Roberto Musacchio, Vice-
Chairman

OTHER ACTIVITIES

Request for an Eurobarometer 
survey on Europeans´attitudes 
towards climate change

to be delivered end 
of August 2008

Request to the EP Bureau to ask 
the Secretary-General to look into 
the possibility of setting-up within 
the EP a scheme for emissions 
offsetting

letter by CLIM 
Chairman of 
31.3.2008
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ANNEX 7 : STUDIES AND BRIEFING PAPERS REQUESTED BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Joint Parliamentary meeting on Climate change and climate change related 
legislation
National Legislation and national initiatives and programmes (since 2005) on topics 
related to climate change
By IEEP, 03/09/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=17631
This study presents national legislation, initiatives and programmes recently launched by EU 
Member States and EEA countries to tackle climate change. Lessons learnt from 'good' EU 
practices and efforts aimed at halting the loss of biodiversity and the fight to climate change 
indicate that these initiatives were not successful, mainly due to weak implementation (e.g. 
the lack of financial resources) and lack of political will. The various legislation, initiatives 
and programmes have been collected via a questionnaire sent out by the European Parliament 
through the ECPRD network to the different National Parliaments. This network is especially 
designed to facilitate the exchange of information between national parliaments and the 
European Parliament. The overall material has been processed, the main results are presented 
in comparative tables and the information within these tables and ‘interesting practices’ are 
briefly discussed.

Climate change legislation and initiatives at EU level
By Copenhagen Economics, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18835
The study was to review current and prospective EU climate policy related legislation and 
initiatives and provide recommendations for future policies. It evaluates current performance 
and puts forward options for reform in the post-2012 regime. For policy actions already 
affecting the commitment period up to 2012, three priorities are underlined all with the aim of 
improving the cost-effectiveness of climate policies: create a better functioning internal 
market for energy, take a more selective approach to regulatory energy standards, and use 
more market based mechanisms to reduce road transport emissions. For the period post 2012, 
two issues are stressed: the needed reform of the ETS, and the challenges involved in 
distributing the target reductions among member states.

Climate Change Legislation and Initiatives at International Level and Design options for 
Future International Climate Policy
By Ecofys, 05/12/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18491
This study provides background information for the Conference of the Parties (COP) to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Conference 
of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) in 
December 2007 in Bali, Indonesia. It discusses the major issues under discussion at the start 
of the official negotiation of an international post 2012 framework agreement, initiated at the 
COP/MOP meeting in Bali and to be reached by 2009. The study provides an overview an 
assessment of the approaches that can be taken in a future international agreement on climate 
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change. The study includes a review of climate change policies of major countries (European 
Union, USA, Japan, Russia, China, India, Brazil) and private and non-governmental 
initiatives as well as the extent to which they are implementing their existing commitments 
under the Kyoto Protocol. Future international climate policy is discussed in various 
international processes in addition to the UNFCCC, including the Gleneagles G8 plus 5 
process, the Asia-Pacific Partnership (AP6), the United Nations High-Level Climate Change 
Talks, the US major emitters initiative and the Greenland/South Africa/Sweden Ministerial 
dialogue on climate change.

Social and economic dimension, R&D, new technologies, transfer of 
technologies, innovation and incentives
Burden Sharing - impact of climate change mitigation policies on growth and jobs
By IEEP, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19998
This report provide a synthesis and review of existing studies addressing the impact of climate 
change mitigation polices on growth and jobs in different economic sectors (energy, iron and 
steel, cement, transport, construction). It looks at the implications of different mitigation 
scenarios for 2020 and beyond. The study reveals that, according to many literature sources, 
mitigation policy will lead to job creation in some sectors (e.g. related to RES, energy 
efficiency, CCS, etc), while some jobs will be lost in others (e.g. related to fossil fuels and 
production of inefficient products). In general, the studies highlight that the overall net effect 
is likely to be positive, as jobs in less labour intensive industries could be replaced by jobs in 
more labour intensive ones, or in sectors with longer value chains. Furthermore, it appears 
that the average cost of mitigation is usually considered relatively small, in the order of no 
more than 1% of GDP – with changes to assumptions resulting in slightly higher and lower 
estimates. Aggregated EU GDP could even slightly increase thanks to positive restructuring 
of the economy, such as the opening of profitable new markets (e.g. RES, CCS technologies 
and fuel efficient vehicles).

Climate change and the world's water with special focus on sustainable 
development, land use, land use change and forests
Climate change–induced water stress and its impact on natural and managed 
ecosystems
By IEEP, 07/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19073
This study has shown that much of the impact anticipated from climate change can be 
attributed to changes in water regimes. The simple summary is to say that this means in some 
places there will be too much water, in other places not enough; but the story is more complex 
– shifts in the timing of runoff due to early snow melt; increased annual average precipitation 
but falling in winter instead of during the growing season; interactions with rising CO2 levels 
and temperatures that can benefit certain plant species, but only up to a point. Preparing for 
and responding to climate impacts will require reviewing approaches to natural and managed 
ecosystems, for example through the lens of ecosystem services, by which greater emphasis is 
placed on the preservation of healthy ecosystems; and through sustainable agricultural and 
forestry practices that can lend to rather than working against climate resilience and species 
health.
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Forestry and climate change: potential for carbon sequestration
By Goossens, Policy Dept. A
(only internal; available upon request)
The note aims to give some exact figures and data on - amongst others - global forest 
resources, deforestation and carbon stock in vegetation, supplementing the study requested 
and commissioned by the European Parliament to IEEP on "Climate change - Induced water 
stress and its impact on natural and managed ecosystems". The briefing note highlights the 
potential of forestry to contribute to climate change mitigation through carbon sequestration.

Sources of emission from the industry and energy sector and transport 
emissions at global level
An overview of global greenhouse gas emissions and emissions reduction scenarios for 
the future
By IEEP, 15/02/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19411
This study focuses on carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuels. Key drivers of these 
emissions are activity, economics, energy intensity and carbon intensity. As reducing GDP or 
population is not a likely aim of climate policy, the primary means of affecting emissions is to 
change the last two of the four factors: reducing the amount of energy needed per GDP, and 
decarbonising the fuel mix. The study tries to quantify current greenhouse emissions and 
anticipate their future evolution which are important analytical inputs for policymaking. 

How to engage other main actors - climate change, adaptation in third 
countries and global security 
State of play of post-Bali negotiations
By Ecofys, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19955
The note summarises the status of negotiations after the Bali meeting (COP 13/CMP 3) of 
December 2007, and presents the issues at stake for building the elements of a future climate 
agreement: on mitigation the specification of “measurable, reportable and verifiable 
nationally appropriate mitigation commitments or actions” for developed countries (most 
likely continuing the emission reduction targets under the Kyoto Protocol);. on adaption, the 
difficult issue is to define exactly which adaptation activities should be supported by the 
international system and how developing countries would be able to apply for support; on
technology, a comprehensive framework for technology transfer has been decided and ways 
to assess the effectiveness of technology transfer are being developed; on finance, the 
challenge is to create a constant flow of financial resources, substantially larger than the 
currently available funds, and independent of government budgets.

Engaging developing countries in climate change negotiations
By IEEP, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20148
Engaging the developing world has become increasingly more important and urgent. This 
paper explores the possible ways to attract developing countries on board in addressing 
climate change and reducing their own emissions. The paper addressed the following issues: 
the division of the world into Annex I/B and non Annex I/B countries; the lack of 
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commitment globally to defining a long-term objective on when climate change becomes 
dangerous for the earth and defining a pathway towards achieving such a long-term goal; the 
limited resources available in the multiple funds especially for adaptation; the Clean 
Development Mechanism (CDM); the slow rate at which technology transfer and capacity 
building; land-use and deforestation; and adaptation. The paper concludes with a menu card 
of policy options and a set of recommendations on a long-term objective, on policies and 
measures.

Engaging emerging economies - Removing barriers for technology cooperation
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19911
For emerging economies technology transfer is crucial in order to ensure a steady energy 
supply for their rapid economic development. Energy demand in these countries is growing 
fast, particularly in India and China.. To ensure that the economic growth is not coupled with 
the high GHG emission growth, technology transfer of low-carbon technologies and 
technology avoiding negative impact on adaptation is essential. The briefing gives an 
overview of key partnerships and points the barriers that technology transfer is facing and 
examples for appropriate tools that can help to overcome the remaining obstacles and promote 
technology transfer and climate change-related projects. 

Linking the EU ETS with other Emissions Trading Schemes
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19802
In this note, different options of linking the EU ETS with other emissions trading schemes are 
quantitatively and qualitatively assessed, as well as the economic and environmental impacts 
and the design implications of these options. Economic analysis shows the important role of 
cap-setting and global emissions constraints for the economic impacts of linking the EU ETS 
internationally. The institutional analysis shows that several design issues of emerging 
schemes have important implications for the equity, the economic and the environmental 
effectiveness in a combined scheme. The report concludes that these problematic issues 
fundamentally flow from countries’ level of ambition as regards climate protection and that 
linking should therefore only be sought between countries which have a comparably 
ambitious climate policy outlook.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.
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Meeting the Climate commitments: Addressing competitiveness, trade, 
financing and sustainable employment in a European global context
Competitive distortions and leakage in a world of different carbon prices
Compilation of briefing notes by several authors, 04/07/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21551
Effective climate policy in Europe requires early commitment to ambitious emission 
reduction targets, with tight emission caps and rapid shifts towards auctioning of emissions. 
This guides a transition to a low carbon economy, provides growth opportunities for 
innovative sectors and technologies, and demonstrates leadership to drive international 
climate policy. Whether or not an agreement is reached at the Copenhagen in 2009, it is very 
unlikely that a single global price for carbon will prevail. A frequently voiced concern is that 
states with stringent climate policies will place domestic industries at a disadvantage relative 
to competitors in states with less ambitious climate efforts. This study compilation is an 
attempt to present the policy options available in this possible future situation of different 
levels of ambitions in climate policies. This is done in 5 chapters by different authors, from 
different points of views and academic disciplines. The study compilation asks the question 
whether competitive distortions and leakage, either in CO2 or employment, present a realistic 
danger in a world of different carbon prices.

Climate change financing in developing countries
Compilation of briefing notes by several authors
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studiesCom/download.do?file=21631#se
arch=%20Climate%20change%20financing%20in%20developing%20countries%20

Part 1 the report assesses the interaction between climate change financing and development 
aid: what are the impacts of those policies today, and what are potential incoherencies in the 
different intervention areas of development assistance with regards to climate change 
adaptation and mitigation objectives and development objectives. Part2 provides an overview 
of EC programmes and international EC funded financing initiatives aimed at developing 
countries in the field of climate change mitigation and adaptation (objective, allocated 
budgets and financing mechanisms) and recommendations to improve coherence and 
effectiveness of the different EC mechanisms. Part 3 assesses the mechanisms for 
mainstreaming of adaptation and mitigation of climate change in development policies and 
programmes at EU and international level and for climate risk assessment and 
recommendations for improvement (EU/donor perspective). Part 4 assesses the mechanisms 
for mainstreaming of adaptation and mitigation into development projects on a national and 
local level and recommendations for improvement (recipient countries perspective)

Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from 
Best Practices regarding successful policies and technologies
Sustainable cities: Best practices on CO2 savings in urban areas - Building efficiency, 
household emissions and energy use
By Wuppertal Institute, 23/06/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN
In Europe, numerous good practice examples related to emission reductions in cities can be 
found. A high number of cities and towns have implemented local energy action plans, local 
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emission reduction targets or even plan to become carbon neutral. These targets usually 
include a whole package of different measures and instruments. The aim of the following 
compilation is to identify medium-scale examples that are innovative, show short-term 
emission reductions and are replicable to other urban areas throughout Europe. The focus lies 
on energy efficiency in buildings, household emissions and energy use. 

Delegations
China and climate change: Impacts and policy responses
By Prof Ash, London University, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18039
This briefing paper seeks to demonstrate that the challenges for China posed by climate 
change are real. The consequences of global warming are already apparent. The scientific 
evidence of investigations by Chinese and international bodies overwhelmingly indicates that 
the threat to the sustainability of China’s future social and economic development, as well as 
to fragile ecosystems, will intensify. That the Chinese government recognises the scale of the 
problems that China faces as a result of climate change is beyond doubt, as is its commitment 
to address those problems, subject to its insistence that industrialised countries bear the major 
responsibility in meeting the challenges of global warming. More questionable, however, is 
whether the policies Beijing has so far put in place will be capable of halting, let alone 
reversing, the recent inexorable and accelerating increase in China’s GHG emissions.

China's energy policy in the light of climate change, and options for cooperation with 
the EU
By Prof. Holslag, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18035
This paper  briefly introduces China’s new comprehensive energy security policy. 
Subsequently, it sheds a light on how the European Union tries to take advantage of this 
move, by stepping up its efforts to promote green energy and simultaneously tapping China’s 
vast market. Afterwards, an assessment is made of the success of this European approach for 
wind and solar energy, clean coal technologies, natural gas, hydropower and bio-fuel and 
recommendations for EU policy in this area are provided.

Climate Change and India: Impacts, Policy Responses and a Framework for EU-India
Cooperation
By Dr Kumar, TERI-Europe, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19208
The briefing note provides a brief overview of the impacts that climate change is having on 
the Indian economy, government policies that are in place that assist in adaptation to climate 
change in sectors, India’s contribution to global greenhouse gases and mitigation efforts 
currently underway and indicative areas for collaboration between the EU and India on 
adaptation to climate change as well as on mitigation efforts. 
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Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh
By Dr. Huq, International Institute for Environment and Development, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19195
Bangladesh is one of the most vulnerable countries to climate change because of its 
disadvantageous geographic location; flat and low-lying topography; high population density; 
high levels of poverty; reliance of many livelihoods on climate sensitive sectors, particularly 
agriculture and fisheries; and inefficient institutional aspects. Many of the anticipated adverse 
affects of climate change, will aggravate the existing stresses that already impede 
development in Bangladesh, particularly by reducing water and food security and damaging 
essential infrastructure. This briefing note describes the country characteristics that make it 
particularly vulnerable to climate change, before outlining the main climate change impacts 
that are of concern. These impacts are discussed in relation to their adverse effects on 
different sectors. Finally, the national and international policy responses to manage these 
effects are outlined.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change.

Russia and climate change
By IEEP, 15/09/08
Study will be available by end of July 2008.

Background information and external expertise
managed by EP Policy Department A
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ANNEX 8 : WORKING DOCUMENTS DRAWN UP IN THE CONTEXT OF THE 
ACTIVITIES OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Working Documents on Thematic Sessions
No 1 on Climate Impact of different levels of warming by Vittorio Prodi, theme-leader
No 2 on The Climate Protection Challenge Post-2012 by Satu Hassi, theme-leader
No 3 on The social and economic dimension R & D, New Technologies, transfer of 

technologies, innovation and incentives by Philippe Busquin, theme-leader
No 4 on Climate change and the world's water, with a specific focus on sustainable 

development, land-use change and forests by Cristina Gutiérrez-Cortines, theme-
leader

No 5 on Sources of Emission from the Industry and Energy Sector and Transport 
Emission at Global Level by Etelka Barsi-Pataky, theme-leader

No 6 on How to engage other main actors - climate change, adaptation in third countries 
and global security by Justas Vincas Paleckis, theme-leader

No 7 on Meeting the climate commitments: addressing Competitiveness, Trade, Financing 
and Sustainable Employment in a European and Global Context by Lambert van 
Nistelrooij and Robert Goebbels, theme-leaders

No 8 on Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from best 
practices regarding successful policies and technologies by Bairbre de Brún, theme-
leader

Working Documents by Karl-Heinz Florenz, Rapporteur
No 9 on waste treatment and resource management as part of a climate protection strategy 
No 10 on water 
No 11 on fisheries 
No 12 on health
No 13 on adaptation to the consequences of climate change
No 14 on agriculture 
No 15 on livestock breeding
No 16 on transport
No 17 on forests
No 18 on growth and employment 
No 19 on Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS)
No 20 on soil protection
No 21 on energy efficiency in the building sector
No 22 on energy
No 23 on financing and budgetary affairs

***

All working documents can be found on: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=CLIM
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