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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. elismeri az EU és más főbb üvegházhatásúgáz-kibocsátók történelmi felelősségét a fejlődő 
országok és a hátrányos helyzetű személyek – különösen a nők – iránt, akik az 
éghajlatváltozás elsődleges áldozatai; rámutat, hogy meg kell erősíteni az Unió vezető 
szerepét az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi tárgyalások során annak 
érdekében, hogy egy nagyratörő, az erőfeszítések méltányos megosztásán alapuló kötelező 
érvényű megállapodást sikerüljön elérni az UNFCCC 2015. évi párizsi konferenciáján; 
hangsúlyozza, hogy e vezető szerep hitelt érdemlő betöltése, valamint az összes többi 
ország kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalásokra való ösztönözése érdekében az 
Uniónak először új lendületet kell adnia az európai kibocsátás csökkentésére irányuló 
erőfeszítéseknek, azzal a céllal, hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2050-re kitűzött 
80–95% százalékos csökkentési célértékének csúcsához közelítsenek;

2. elismeri, hogy az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) legutóbbi tudományos 
jelentései alapján a globális fellépésre rendelkezésre álló idő rohamosan fogy, a tétlenség 
ára pedig többszöröse a korai éghajlat-politikai fellépés költségeinek; riasztónak tartja, 
hogy az éghajlatváltozás következményei visszavethetik a millenniumi fejlesztési célok 
terén elért közelmúltbeli előrelépést, és 2050-ig világszerte akár 10–20%-kal növelhetik 
az éhínséget, a legszegényebb és a legkiszolgáltatottabb országokban pedig már így is 
életeket követelnek és a megélhetés elvesztéséhez vezetnek;

3. hangsúlyozza annak kiemelt szükségességét, hogy a fejlett országok elsőként és 
mihamarabb saját kibocsátásaikat csökkentsék, valamint biztosítsák az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz és az éghajlatváltozás hatásainak 
mérsékléséhez szükséges pénzügyi forrásokat a fejlődő országok számára; ugyanakkor 
óva int ellentételező mechanizmusok, így például a tiszta fejlesztési mechanizmus 
helyettesítő alkalmazásától, tekintettel arra, hogy az ilyen mechanizmusok nem 
bizonyultak hatékony eszköznek az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentésére, és 
késleltetik az alapvető strukturális változást a fejlett országok gazdaságában;

4. elismeri azt a nemzetközileg elfogadott éghajlat-politikai célt, miszerint az átlagos 
globális hőmérséklet-emelkedést az iparosodás előtti szinthez képest 2°C alatt kell tartani; 

5. felkéri a tagállamokat, hogy fogadjanak el a 2030. évre elérendő három kötelező erejű 
célértéket, vagyis az üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak az 1990-es szinthez képest legalább 
50%-os csökkentését, a megújuló energia legalább 40%-os arányát és az 
energiahatékonyság legalább 30%-os növelését; emlékeztet arra, hogy mind az 
energiahatékonyság, mind pedig a megújuló energiaforrások csökkentik az üvegházhatású 
gázok kibocsátásait, ezáltal pedig elősegítik az üvegházhatásúgáz-kibocsátások legalább 
50%-os csökkentésére irányuló uniós célkitűzés elérését;

6. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szüntessék meg a fosszilis üzemanyagok és a 
nukleáris energia számára juttatott összes támogatást és állami segélyt, és alakítsák át a 
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belső villamosenergia-piacot a megújuló energiának kedvező módon;

7. hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a közlekedési ágazat szénlábnyomát; e tekintetben 
megjegyzi, hogy egyes bioüzemanyagok nem teljesítik az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
tekintetében velük szemben támasztott elvárásokat, hozzájárulhatnak az élelmiszerárak 
emelkedéséhez a termőföldért folytatott verseny miatt, és veszélyeztethetik az őslakos 
közösségek létfontosságú forrásokhoz – többek között termőföldhöz és vízhez – való 
hozzájutását a fejlődő országokban; azon a véleményen van, hogy az élelemhez való jogra 
gyakorolt kedvezőtlen hatások elkerülése érdekében legkésőbb 2020-ig csökkenteni kell 
vagy meg kell szüntetni az élelmiszernövény-alapú bioüzemanyagok előállítására nyújtott 
állami ösztönzőket (például a megújuló energiaforrások közlekedési ágazatban való 10%-
os részarányára vonatkozó kötelező uniós célt vagy támogatásokat); különösen hatékony 
intézkedések meghozatalára szólít fel, hogy megelőzzék a biomassza európai piacon 
történő energiatermelésre való felhasználásának káros társadalmi és környezeti hatásait;

8. hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell az energiafogyasztást a közlekedési ágazatban, mivel 
valószínű, hogy a megújuló energiaforrásokból előállított energiára vonatkozó százalékos 
célérték egyre nehezebben lesz fenntartható módon teljesíthető, ha a közlekedési ágazat 
általános energiaigénye tovább nő.

9. hangsúlyozza a fejlesztési és éghajlat-változási célkitűzések összeegyeztetésének 
szükségességét; hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás egész régiók élelmiszer-ellátási 
képességét veszélyezteti, rámutatva ezáltal a millenniumi fejlesztési célok alapját képező, 
a szegénység globális felszámolására irányuló célkitűzés és a fenntartható fejlesztési célok 
kidolgozására irányuló, a Rio+20 konferencián elindított folyamat közötti kapcsolatra; e 
két folyamat egyetlen, a 2015 utáni időszakra is átívelő keretrendszerbe történő 
integrációját szorgalmazza;

10. emlékeztet az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményén belüli uniós 
kötelezettségvállalásokra, melyek értelmében kapacitásépítés, kutatási beruházások, 
technológiatranszfer és az Éghajlat-változási Alaphoz – amelynek sürgősen teljes 
mértékben működőképessé kell válnia – való hozzájárulás révén támogatni kell a fejlődő 
országok, különösen a legkevésbé fejlett országok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
mérsékeljék az éghajlatváltozást, illetve alkalmazkodjanak ahhoz és növeljék az ellenálló 
képességet;

11. hangsúlyozza, hogy a finanszírozás kritikus szerepet tölt be a tekintetben, hogy a fejlődő 
országok számára lehetővé teszi nagyra törő éghajlat-politikai intézkedések meghozatalát; 
ezért ragaszkodik ahhoz, hogy létre kell hozni egy éghajlatváltozásra irányuló egységes 
pénzügyi rendszert; felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek nagyobb erőfeszítéseket a 
fejlett országok által vállalt, az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozásához 2020-
ig legalább évi 100 milliárd amerikai dollár biztosítására irányuló kötelezettség teljesítése 
érdekében, hivatalos fejlesztési támogatás formájában a GNI 0,7%-ának előirányzására 
tett kötelezettségvállaláson felül;

12. kiemeli, hogy a legkevésbé fejlett országokban a nők szerepvállalása különösen jelentős 
az éghajlatváltozással fenyegetett ágazatokban; hangsúlyozza annak fontosságát és 
szükségességét, hogy a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos elemzések és a nemi 
szempont helyet kapjanak az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésével, az ahhoz való 
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alkalmazkodással és a katasztrófakockázatok csökkentésével foglalkozó, az EU vagy a 
tagállamok által finanszírozott valamennyi cselekvési programban;

13. hangsúlyozza, hogy kezelni kell a légi közlekedésből származó kibocsátások
éghajlatváltozásra gyakorolt egyre növekvő hatását; ezért sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
az Unión kívüli légi járatok esetében az EU ideiglenesen felfüggesztette az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer alkalmazását; hangsúlyozza, hogy szükség van egy 
kibővített, jobban működő kibocsátáskereskedelmi rendszer létrehozására, amely 
hatékony éghajlat-politikai célokat és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére 
irányuló eredményes ösztönzőket nyújt, ésszerű árat garantál a szén-dioxidra vonatkozóan 
és a fosszilis tüzelőanyagok tényleges költségét tükrözi, hangsúlyozza, hogy fokozatosan 
csökkenteni kell a szén-dioxid-kibocsátási egységek teljes összegét annak érdekében, 
hogy 2050-ig elérjék az éghajlat-semlegességet; úgy véli, elengedhetetlen az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem kiegészítő finanszírozásának növelése és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre fordított finanszírozásként az aukciós bevételek 
bizonyos százalékának elkülönítése az Éghajlat-változási Alap teljes körű 
működőképességének biztosítása érdekében;

14. megjegyzi, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közelmúltbeli jelentése 
megállapította, hogy az Unió 1990 és 2012 között 18%-kal csökkentette kibocsátásait, ami 
megközelíti a 2020-ra kitűzött 20%-os kibocsátáscsökkentési célkitűzést; ezért felszólítja 
az európai vezetőket, hogy a jelenlegi, 2020-ra kitűzött éghajlat-politikai célt emeljék 
30%-ra annak érdekében, hogy elkerüljék a fellépés hiányát az addig terjedő időszakban;
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