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Az Európai Parlament állásfoglalása az éghajlati és környezeti vészhelyzetről
(2019/2930(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményére (UNFCCC) és az ahhoz 
csatolt Kiotói Jegyzőkönyvre,

– tekintettel az UNFCCC feleinek 21. konferenciáján (COP 21) Párizsban, 2015. 
december 12-én elfogadott megállapodásra (Párizsi Megállapodás),

– tekintettel az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezményére,

– tekintettel az éghajlatváltozás káros hatásaival kapcsolatos legfrissebb és legátfogóbb 
tudományos bizonyítékokra, amelyeket az Éghajlatváltozási Kormányközi Testületnek 
(IPCC) „Az 1,5 °C-os globális felmelegedés” című különjelentése, 5. értékelő jelentése 
és annak összefoglaló jelentése, az éghajlatváltozásról és a földhasználatról szóló 
különjelentése, valamint a változó éghajlattal összefüggésben az óceánról és a 
krioszféráról szóló különjelentése is részletesen ismertet,

– tekintettel a biológiai sokféleség erőteljes csökkenésére, amelyet a biológiai 
sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
tudománypolitikai platform 2019. május 6-án közzétett, átfogó értékelő jelentésében ír 
le,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye feleinek a 
spanyolországi Madridban 2019. december 2. és 13. között megrendezendő 25. 
konferenciájára,

– tekintettel az UNFCCC feleinek 2020 decemberében tartandó 26. konferenciájára, 
amelyen a Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel összhangban az UNFCCC valamennyi 
felének növelnie kell nemzeti szinten meghatározott hozzájárulását,

– tekintettel a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 2020. októberben, a kínai 
Kunmingban rendezendő 15. konferenciájára (COP 15), amelyen a feleknek dönteniük 
kell a biológiai sokféleség csökkenésének megállítását célzó, 2020 utáni globális 
keretről,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

1. megállapítja, hogy környezeti és éghajlati vészhelyzet áll fenn, és felhívja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy ennek megfelelően haladéktalanul tegyenek lépéseket, és erre 
maga is kötelezettséget vállal;

2. úgy véli, hogy a következő öt évben döntő fontosságú az azonnali és nagyratörő 
fellépés, amennyiben a globális felmelegedés mértékét 1,5°C alatt kívánjuk tartani, és el 
akarjuk kerülni a fajok tömeges kihalását;
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3. nyomatékosan kéri az új Bizottságot, hogy teljeskörűen értékelje valamennyi 
jogalkotási és költségvetési javaslat éghajlati és környezeti hatását, továbbá biztosítsa, 
hogy a javaslatok maradéktalanul összeegyeztethetők legyenek a globális felmelegedés 
mértékének 1,5°C-ra való korlátozására és az Unión belüli klímasemlegesség mielőbbi, 
de legkésőbb 2040-re való elérésére irányuló célkitűzéssel, és hogy ne járuljanak hozzá 
a biológiai sokféleség csökkenéséhez;

4. kéri az új Bizottságot, hogy terjesszen elő nagyratörő javaslatot egy európai éghajlat-
politikai jogszabályra, beleértve azt a kötelező erejű célkitűzést, hogy az Unió belső 
üvegházhatásúgáz-kibocsátását 2030-ig az 1990-es szinthez képest legalább 65%-kal 
kell csökkenteni;

5. nyomatékosan kéri az új Bizottságot, hogy különösen mezőgazdasági, kereskedelmi, 
közlekedési, energiaügyi és infrastrukturális beruházási politikáinak mélyreható 
reformja révén foglalkozzon az éghajlati és környezeti vészhelyzettel kapcsolatos 
jelenlegi uniós politikák következetlenségeivel;

6. kötelezettséget vállal annak biztosítására, hogy a következő többéves pénzügyi keretből 
egyetlen eurót se költsenek olyan tevékenységek vagy projektek finanszírozására, 
amelyek ellentétesek a Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel, vagy amelyek 
hozzájárulnak a biológiai sokféleség csökkenéséhez;

7. kötelezettséget vállal arra, hogy a harmadik országokkal kötendő kereskedelmi 
megállapodásokhoz kizárólag akkor adja egyetértését, amennyiben azok aláíró felei a 
Párizsi Megállapodásnak, és célkitűzéseinek elérése érdekében kötelező erejű és 
végrehajtható intézkedéseket fogadtak el;

8. követeli, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekhez erőteljes szociális 
intézkedések is társuljanak az igazságos és méltányos átmenet biztosítása érdekében, 
különösen az adózás méltányossága és a zöld adók irányába való elmozdulás révén;

9. elismeri, hogy a fosszilis tüzelőanyagokat kitermelő társaságok történelmi felelősséggel 
tartoznak a világ üvegházhatásúgáz-kibocsátásának jelentős részéért, ezért 
nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki kötelező keretet e társaságok és 
általánosságban a magánszektor számára annak érdekében, hogy eleget tegyenek a 
Párizsi Megállapodásnak és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos globális céloknak;

10. alapvető fontosságúnak tartja a polgárok és különösen a fiatalabb generációk bevonását 
az e területre vonatkozó politikák meghatározásába, hogy beleszólhassanak a jövőjükbe; 
kéri az „európai zöld megállapodásért” felelős jövőbeli biztost, hogy 2020 elején hívjon 
össze egy polgári közgyűlést, hogy a teljes lakosságot bevonja e folyamatba, különös 
tekintettel a fiatalokra;

11. felhívja a tagállamok nemzeti, regionális és helyi szintű közhatóságait, hogy tegyenek 
konkrét lépéseket a klímasemlegesség elérése, a környezeti szempontból káros 
támogatások megszüntetése érdekében, és hogy kötelezzék el magukat e tervek 
végrehajtásának szigorú nyomon követése mellett;

12. elismeri a Parlament intézményi felelősségét szénlábnyomának csökkentésében, és 
javasolja, hogy 2020-tól fogadjon el a kibocsátásokat csökkentő intézkedéseket, 
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ideértve egy egyetlen székhelyre vonatkozó politika jóváhagyását és járműflottájának 
nulla kibocsátású járművekkel való felváltását is;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


