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

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Éghajlatváltozási Kormányközi Testületnek (IPCC) „Az 1,5°C-os globális 
felmelegedés” című különjelentésére, 5. értékelő jelentésére és annak összefoglaló 
jelentésére, az éghajlatváltozásról és a földhasználatról szóló különjelentésére, valamint 
a változó éghajlattal összefüggésben az óceánról és a krioszféráról szóló 
különjelentésére,

– tekintettel a biológiai sokféleség erőteljes csökkenésére, amelyet a biológiai 
sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
tudománypolitikai platform által 2019. május 6-án közzétett, átfogó értékelő jelentés is 
leír,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye (UNFCCC) 
feleinek 21. konferenciáján (COP 21) elfogadott Párizsi Megállapodásra (1/CP.21. sz. 
határozat) és a feleknek a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek találkozójaként szolgáló, 2015. 
november 30. és december 11. között Párizsban, Franciaországban megrendezett 11. 
konferenciájára (CMP11),

– tekintettel a UNFCCC feleinek a spanyolországi Madridban 2019. december 2. és 13. 
között megrendezendő 25. konferenciájára,

– tekintettel az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrendjére és a fenntartható fejlődési célokra,

– tekintettel 2019. március 26-i állásfoglalására az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre 
szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat 
szerves részét képező megjegyzésekkel, I. szakasz – Európai Parlament1,

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

1. elengedhetetlennek tartja, hogy a világ vezetői fellépjenek az éghajlatváltozás és a 
biológiai sokféleség csökkenésének megelőzése és megállítása érdekében;

2. hangsúlyozza, hogy a vonatkozó nemzetközi fórumoknak, többek között az UNFCCC 
feleinek a spanyolországi Madridban megrendezendő 25. konferenciájának, valamint a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény (CBD) részes feleinek a kínai Kunmingban tartandó 
15. konferenciájának (COP15) azt kell eredményezniük, hogy a felek meglévő 
kötelezettségvállalásaik megújítása és megerősítése után felgyorsítják azok teljesítését;

3. felhívja a Bizottságot, hogy a Parlamenttel és a tagállamokkal együttműködve sürgősen 

1 HL L 249., 2019.9.27., 3. o.
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dolgozzon ki és hajtson végre következetes és átfogó tervet megfelelő pénzügyi 
kötelezettségvállalásokkal egy igazságos átmenet érdekében, amely valamennyi 
tagállam számára elérhető politikai pályát határozna meg a nulla nettó kibocsátás 2050-
ig történő eléréséhez;

4. elismeri, hogy az Európai Parlament plenáris üléseire alkalmazott két székhelyes 
megoldás jelentős környezeti hatással jár, évi mintegy 11 000–19 000 tonna CO2-
terhelést eredményezve, és hangsúlyozza, hogy mielőbb el kell fogadni egy egyetlen 
székhelyen alapuló megoldást;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az UNFCCC titkárságának 
azzal a kéréssel, hogy azt juttassák el az egyezmény valamennyi EU-n kívüli részes 
felének.


