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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a környezetvédelmi és a kapcsolódó politikai célokra szolgáló piaci alapú eszközökről 
szóló zöld könyvről
(2007/2203(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a környezetvédelmi és a kapcsolódó politikai célokra szolgáló piaci alapú 
eszközökről szóló zöld könyvre (COM(2007)0140),

– tekintettel a brüsszeli Európai Tanács (2007. március 8-9.) elnökségi következtetéseire, 
ideértve az I. mellékletben szereplő, Európai energiapolitika című dokumentumot,

– tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek „A piac felhasználása a 
költséghatékony környezetvédelmi politika kialakításához” című jelentésére (No 1/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság véleményére (A6-0000/2007),

Az Unió környezetvédelmi célkitűzései és az összefüggések

A. mivel az éghajlatváltozásra vonatkozó adatok energikus cselekvést tesznek szükségessé 
annak érdekében, hogy csökkentsék e jelenség hatásait, mivel az Európai Tanács 
minimális célkitűzésként a CO2-kibocsátás 2020-ra történő 20 %-os és 2050-re történő 60 
%-os csökkentését határozta meg, mivel az Európai Tanács célkitűzésként azt határozta 
meg, hogy 2020-ra az energiafogyasztásban 20 % lesz a megújuló energia és 20 %-kal 
javítják az energiahatékonyságot,

B. a különböző szennyezésekre és a természetes erőforrások kimerítésének kockázatára 
tekintettel,

C. tekintettel számos növény- és állatfaj eltűnésének magas kockázatára és az Unió által 
meghatározott azon célkitűzésre, hogy 2010-re megállítják a biológiai sokféleség 
elvesztését,

D. tekintettel az Unióban a szállításhoz, különösen az áruszállításhoz kapcsolódó forgalom 
egyre nagyobb növekedésére és az ebből következő energiafogyasztás növekedésére,

E. tekintettel a tagállamok közötti jelentős eltérésekre mind a környezetvédelmi adók (a 
tagállamok GDP-jének 2 és 5 %-a között), mind a piaci alapú eszközök használata terén és 
arra, hogy a tagállamok GDP-jében öt év óta csökkent a környezetvédelmi adók aránya,

F. mivel az energiaadók átlagosan a környezetvédelmi adók 76 %-át és a szállítási adók 21 
%-át képviselik,
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G. mivel a háztartások viselik a környezetvédelmi adók nagyon nagy részét, miközben az 
egyéb ágazatok az elsődleges energiafogyasztók és szállítási fogyasztók,

H. mivel az éghajlatváltozás globális hatásait érintő előírásoknak nem csak a növekedés és a 
gyártási és fogyasztási módok szétválasztásához, hanem a fejlesztési modellünk 
megváltoztatásához is kell vezetniük.

A zöld könyvre vonatkozó kritika

1. üdvözli a szennyező fizet elvre történő utalást, de sajnálja, hogy gyenge a kapcsolat a 
környezetvédelmi célokra szolgáló piaci alapú eszközökkel;

2. sajnálja, hogy a zöld könyv alapvetően a légköri szennyezésre és az éghajlatváltozásra 
összpontosít, és elhanyagolja a gyártási és elosztási eljárások, valamint a fogyasztási 
módok környezetre gyakorolt hatását;

3. sajnálja, hogy túl gyorsan történik a nemzetközi dimenzió említése;

Elvek

4. elismeri, hogy a környezetvédelmi célokra szolgáló piaci alapú eszközök a 
környezetvédelmi célkitűzések ésszerű áron való elérésének egyik eszközét jelentik; 
hangsúlyozza, hogy azok nem léphetnek az elérendő célokat és a betartandó előírásokat 
meghatározó környezetvédelmi jogszabályok helyébe, és hogy a hatékonyságuk az 
összefonódásuktól és a más eszközökkel való kiegészítő jellegüktől függ;

5. hangsúlyozza, hogy a piaci alapú eszközöknek gazdaságilag és társadalmilag 
elfogadhatónak kell lenniük, különösen a valamennyi tagállam átlagfizetésénél 
alacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek számára;

6. úgy véli, hogy az adókulcsok progresszivitásának és időbeli fokozatos növekedésének a 
végrehajtásuk egyik elvének kell lenniük;

7. külön kiemeli a környezetvédelmi adók fontos szerepét a környezetvédelmi célkitűzések 
elérésében és egyes intézkedések annak érdekében történő európai szintű 
harmonizálásában, hogy elkerüljék a vállalkozások és a területek közötti gazdasági 
aránytalanságokat;

8. úgy véli, hogy az európai pénzügyi intézkedések nem korlátozódhatnak az engedély- és 
kvótakereskedelem rendszerére, mivel e rendszerek nem a legjobban lettek az egyes 
kibocsátások csökkentésére vonatkozó célkitűzések eléréséhez igazítva;

9. emlékeztet arra, hogy az adók téren előírt egyhangú határozathozatallal szemben a 
Szerződések lehetővé teszik a megerősített együttműködést, és hogy létezik a nyílt 
koordinációs módszer; felkéri ezért a tagállamokat, hogy mindenfajta fiskális dömping 
megakadályozása érdekében lépjenek előre a környezetvédelmi adók terén;

10. támogatja a munkára vonatkozó adók csökkentését, de hangsúlyozza, hogy az nem 
kapcsolódik csupán a környezetvédelmi adók reformjához; úgy véli, hogy annak az adók 
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átfogó reformjába illeszkednie, amelynek célja a bérből élők, a fogyasztók, a 
vállalkozások, a tőke jövedelmei és a pénzügyi szolgáltatások közötti igazságosabb 
megoszlás a környezetvédelemre és a társadalmi igazságosságra vonatkozó célkitűzések 
elérése érdekében;

11. úgy véli, hogy az árak emelése a termelési és fogyasztási módok, valamint egyes szállítási 
módok használata befolyásolásának az eszköze; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy egy ilyen 
intézkedés hatása korlátozott lehet az egyes ágazatok gyenge rugalmassága miatt;

12. úgy véli, hogy a piaci alapú eszközök áremelésben kifejeződő végrehajtása nem vezethet 
ahhoz, hogy az átlagfizetésnél alacsonyabb jövedelmű személyek kiszoruljanak az érintett 
piacról, és ezzel párhuzamosan kompenzációs intézkedéseket kell elfogadni e kategóriák 
számára, 

13. kiemeli annak szükségességét, hogy a leghatékonyabb intézkedések előnyben részesítése 
érdekében pontos adatokkal rendelkezzenek a termékek életciklusának és az 
életmódoknak a hatására vonatkozóan;

Milyen eszközt milyen ágazat számára?

14. sajnálatát fejezi ki a CO2-kibocsátási kvóták kereskedelmi rendszerére vonatkozó 
jogszabályok felülvizsgálatának késedelme miatt; úgy véli, hogy e felülvizsgálat 
keretében erőteljesen csökkennie kell az ingyenesen jutatott CO2-kvóták arányának;

15. emlékeztet arra, hogy a közlekedési és az építőipari ágazatok képviselik az energiaigény 
és a CO2-kibocsátási kvóták kereskedelmi rendszerébe nem tartozó CO2-kibocsátások 
nagy részét;

16. úgy véli, hogy az energiatermékek és a nehéz-tehergépjárművek adóira vonatkozó 
közösségi jogszabályok (Eurovignette) felülvizsgálatát együttesen kell elvégezni annak 
érdekében, hogy a környezeti adó gyorsan megváltoztassa a különböző gazdasági 
ágazatok viselkedésének irányvonalát,

17. úgy gondolja, hogy valamennyi tagállamban kötelezővé kell tenni az Eurovignette 
irányelv1 alkalmazását a külső árak fokozottabb mértékű nemzetközivé tétele érdekében; 
úgy véli, hogy a forgalomnak az Eurovignette irányelv köréből kizárt utak felé való 
terelésének elkerülése végett az irányelvet az úthálózat egészére ki kell terjeszteni;

18. úgy véli, hogy az energiatermékek adójára vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata 
keretében az ipari vagy kereskedelmi célú szállítások terén fel kellene emelni a 
legalacsonyabb adókulcsot; támogatja az adó differenciálását az energetikai és a 
közlekedési összetevőjében a CO2-kibocsátási szint alapján; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamok közötti aránytalanságok elkerülése érdekében az adókulcs egy magasabb 
minimális kulcsot magában foglaló lebegtetési sávját kellene elfogadni;

                                               
1 A közúti áruszállításhoz használt egyes járművekre vonatkozó adók, valamint egyes infrastruktúrák 
használatáért szedett autópályadíjak és használati díjak tagállamok általi alkalmazásáról szóló, 1993. október 
25-i 93/89/EGK tanácsi irányelv (HL L 279., 1993.11.12., 32. o.).
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19. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szüntessék meg az energiatermékek adójára 
vonatkozó irányelvben1 foglalt eltéréseket és adómentességeket, továbbá fontolják meg, 
hogy a jövőben egyetlen energiát se mentesítsenek az adó alól; 

20. úgy véli, hogy az építőipari ágazat komoly távlatokat nyújt, és felkéri a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg az ösztönző politikáikat az energiaigény és a CO2 csökkentésére 
vonatkozó célkitűzés megvalósítása érdekében; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
támogassák a passzív lakóhelyek és a pozitív energia fejlesztését;

21. javasolja, hogy a Kyotói Jegyzőkönyv mechanizmusaiból merítő kompenzációs 
előírásokat tegyék szabaddá a szociális lakások ágazatában az energiahatékonyságot javító 
munkák finanszírozásához;

Eszközök és sajátos ágazatok

22. úgy véli, hogy a környezet számára káros támogatások reformját nem szabad a KAP-ra 
korlátozni;

23. azt várja a Bizottságtól, hogy a környezetvédelem érdekében nyújtott állami 
támogatásokra vonatkozó közösségi iránymutatások felülvizsgálata valóban vegye 
figyelembe a termelési, közlekedési, szállítási és fogyasztási módok megváltoztatásának 
szükségességét;

24. úgy véli, hogy a biotermékekre vonatkozó HÉA csökkentett kulcsának bevezetését szigorú 
keretek közé kell foglalni annak érdekében, hogy az valóban a fogyasztóknak kedvezzen, 
és kiegészítő intézkedéseknek kell kísérniük, mint az ökocímke és a termékek könnyű 
összehasonlítását lehetővé tevő rendszer;

25. nem támogatja a biológiai sokféleség terén, valamint az NOx-ra és a SO2-ra vonatkozóan 
engedélyek kereskedelmi rendszerének létrehozását;

26. kéri a Bizottságot, hogy a kezdeményezéseiben írja elő a tagállamok által elfogadott azon 
jelenlegi mechanizmusok fenntartását, amelyek a megújuló energiák fejlesztésének 
támogatására irányulnak; úgy véli, hogy kiegészítő fejlesztések szükségesek, különösen a 
bioüzemanyagok életciklusára vonatkozóan;

A nemzetközi dimenzió

27. támogatja egy kiigazítási eszköz létrehozását a határokon annak érdekében, hogy elérjék a 
CO2-kibocsátás csökkentésére és az Unió versenyképességének megőrzésére vonatkozó 
célkitűzéseket; felkéri a Bizottságot, hogy ezen eszköz elfogadásáról szóló jelentésének 
elkészítésénél támaszkodjon az egyes tagállamokban készült tanulmányokra, valamint, 
hogy készítsen jogalkotásra irányuló javaslatot;

28. úgy véli, hogy a nemzetközi szintű elfogadás miatt ezen eszköznek figyelembe kellene 
                                               

1 Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 
27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv (HL L 283., 2003.10.31., 51. o.).
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vennie a rendelkezésre álló legjobb technikákat, és jóindulatúnak kell maradnia a 
harmadik országokkal, különösen a fejlődő országokkal szemben;

o

o        o

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

Az Európai Unió rendkívül aktív a környezetvédelem terén, és mind a területén, mind 
nemzetközi szinten folytatott számos gondolkodásra és cselekvésre irányuló kezdeményezést 
tett, mint például a Kyotói Jegyzőkönyv. Története, ipari és gazdasági fejlődése rója rá ezt a 
felelősséget, valamint példamutatásra és úttörő szerepvállalásra ösztönöz minket a 
környezetvédelmi politika terén.

Egyébként üdvözölni kell az Európai Parlament éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes 
bizottságának létrehozását.

Napjainkban a környezetvédelem terén megnövekedtek a követelmények, és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem az eddig tervezetteknél sokkal erőteljesebb fellépéseket 
követel.
Ezért meg kell értenünk, hogy társadalmaink a gazdagság létrehozásán – ami a gazdasági és 
társadalmi haladás sémája – alapulva működik. Ez a gazdagodás mindig függött az anyagok 
és az energia növekvő áramlásától.

Úgy tűnik, hogy ezentúl ez az egyenlet már nem tartható: számos természeti erőforrás 
ritkulása rövid, közép és hosszú távon a megszerzésük vagy hasznosításuk költségeinek 
folyamatos növekedését és nemzetközi szinten megnövekedett keresletét fogja eredményezni.
A biológiai sokféleség helyreállításáért is küzdeni kell, miközben e küzdelemnek nem egy élő 
múzeum megőrzése a célja, hanem azoknak a létfontosságú „szolgáltatásoknak” a fenntartása 
vagy helyreállítása, amelyeket az ökoszisztémák nyújtanak számunkra. A mezőgazdasági 
termések szintje és minősége, a levegő, a víz, a talaj minősége stb. forog kockán.
Jelenleg csak csekély mértékben, vagy csak többé-kevésbé veszik figyelembe az emberi 
tevékenységek, különösen az ipari és gazdasági tevékenységek környezeti költségeit, vagyis 
még technikai kifejezéssel élve a külső költségeket. 

Az Európai Unió, amely eltökélt abban, hogy jobban kezeli az emberi tevékenységeknek a 
környezetre gyakorolt hatását, kellően megértette, hogy cselekvési eszközeit diverzifikálnia 
kell az általa kitűzött célkitűzések eléréséhez. 
Ezért az általa alkotott jogszabályokkal és az általa meghatározott célkitűzésekkel és 
előírásokkal párhuzamosan az Európai Unió a környezet javításában való részvételre alkalmas 
egyéb eszközöket is létrehozott. E kiegészítő eszközök között egyebek mellett megemlíthetjük 
a támogatások keretében nyújtott pénzügyi segítséget, a 7. kutatási és fejlesztési keretprogram 
költségvetésének a fenntartható fejlődést szolgáló kutatás és ökotechnológiák támogatására 
szánt részét, valamint a tájékoztató kampányokat és a megelőző programokat.
Egyébként az EU már felfedezte a piaci eszközök útját, amelyre ma különös figyelmet kell 
fordítani, és amelyre vonatkozóan új javaslatokat kell tenni.
Az egyes tagállamokban számos tapasztalatot szerzett EU ugyanis ma maga javasol közösségi 
lépést e területen új előírások kezdeményezésével, és a helyes gyakorlat tagállamok közötti 
cseréjének támogatásával. E közösségi politikához természetesen valamennyi tagállam 
jóváhagyása szükséges, és le kell győznie egyesek habozását az adóharmonizáció terén, vagy 
ennek hiányában a tagállamok közötti megerősített együttműködés révén kell tudnia működni.
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A fő eszközök, amelyekkel az általuk lefedett tevékenységi ágazatok függvényében 
foglalkozunk: a pénzügyi ösztönzők és az adók. Előadójuk teljesen tisztában van azzal, hogy 
pontosabban kell kezelni az olyan kérdéseket, mint a hulladékok, a vízpolitika, a talaj stb., de 
a kiemelt ágazatokra óhajt összpontosítani, és ezek alapján kialakítani a környezettel és a 
kapcsolódó politikákkal összefüggő piaci eszközökre vonatkozó elveket.
Közösségi szinten ma a ritkaságszámba menő piaci eszközök egyike a CO2-kibocsátási kvóták 
kereskedelmi rendszere; ezt a hatékonysága javítása érdekében hamarosan felül kell vizsgálni.
Meg kell állapítani, hogy a tagállamokban a környezeti adóztatás nagyon vegyes összetételű, 
és csökkenő tendenciát mutat. 2004-ben a környezetvédelmi adókra támaszkodó bevételek 
átlagban a GDP 2,9 %-ával emelkedtek a 15 tagú Európában, és ez a már amúgy is alacsony 
mértékű növekedés 1999 és 2004 között 6,5 %-kal csökkent. Növelni kell tehát ezt az átlagos 
arányt, és csökkenteni kell a tagállamok közötti eltéréseket.

Előadójuk teljesen tisztában van azzal, hogy az adók terén egyhangú szavazásra van szükség, 
de hangsúlyozni kívánja, hogy a környezetre nehezedő fenyegetések nemzetek feletti 
jellegének elismerése és a környezetvédelmi adó terén közösségi szinten fennálló status quo
között bizonyos paradoxon figyelhető meg.

Ez a helyzet előnyben részesíti a nemzeti megoldásokat, és a tagállamok vállalkozásai közötti 
verseny torzulásának kockázatával jár. Versenyképességi okokból tisztességtelen adóversenyt 
is maga után von, valamint az adókulcsok folyamatos csökkenésére nehezedő nyomást, amely 
rövid időn belül veszélyezteti a közpénzek életképességét és a közpolitikák támogatását, még 
a környezetvédelem terén is.
Az adókra vonatkozó előrelépés hiányában kizárólag az engedélyek és kvóták kereskedelmi 
rendszerei lesznek a rendelkezésre álló közösségi eszközök. Ha a CO2-kvóták kereskedelmi 
rendszere lehetővé is teszi a CO2-kibocsátás csökkentésére vonatkozó célkitűzések 
megvalósítását, kételkedhetünk annak más ágazatokban való alkalmazásában és 
hatékonyságában. Ugyanis az üvegházhatást okozó egyes gázok és egyéb szennyező gázok, 
mint az NOx és az SO2, a helyi körülményekhez kapcsolódnak. A biológiai sokféleséget 
illetően a biodiverzitási kompenzációs rendszer nem tűnik elfogadhatónak. E rendszer azon 
alapul, hogy a semmiből hozzanak létre egy egyedi természeti területet egy másik 
ellentételezéseként, amely gazdasági vagy lakóépületre vonatkozó terv megvalósítása miatt 
elpusztult vagy megrongálódott. Ez az ellentételezés illuzórikus, mivel ebben nem lehet 
egyenértékűség két terület között.

A piaci eszközöknek a hatékonyság érdekében egymás között és más eszközökkel kiegészítő 
jellegűeknek kell lenniük, valamint ezen eszközök hatásköreit meg kell érttetni, és ezen 
eszközöket el kell fogadtatni a polgárokkal; nem szabadna ezen eszközöket kizárólag az EU 
által előírt további kötelezettségnek érezni.

Az európaiaknak a környezetet tiszteletben tartó életmód és fogyasztási módok elfogadására, 
valamint az emberi tevékenység ökoszisztémára gyakorolt hatásának csökkentésére való 
ösztönzése céljából, még meg kell győződni arról, hogy a polgároknak van ilyen választási 
lehetőségük. Nem lehet például büntetni azt a munkavállalót, aki tömegközlekedési eszköz 
híján kénytelen autóval menni a munkahelyére.
Ezenkívül ahhoz, hogy az erőfeszítések társadalmilag elfogadhatóak legyenek, fokozatosnak 
kell lenniük, és nem büntethetik a nehéz anyagi helyzetben lévő háztartásokat. Míg bizonyos 
körültekintéssel kell bánni a termékekre és szolgáltatásokra kivetett adókkal, addig más 
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lehetőségek is vannak, például a szolidaritás és a társadalmi igazságosság elve alapján a 
globális adózás kiegyenlítése az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek elérése érdekében. 
Ugyanis megállapíthatjuk, hogy a vállalkozások és a tőkejövedelmek adóterheinek nagy 
részét a háztartásokra hárították, és az nagyobb mértékben terheli a kevésbé jól megfizetett 
munkából származó jövedelmeket.
A piaci eszközök azonban nem korlátozódnak az adózásra, a tagállamok más eszközöket is 
bevezettek, mint például az energiatakarékossági igazolás vagy a zöld energiáról szóló 
igazolás. Léteznek új utak, amelyeket hatásvizsgálatnak kell alávetni mind környezetvédelmi, 
mind társadalmi, de gazdasági szempontból is.
Az EU és a tagállamai versenyképessége szempontjából meg kell jegyezni, hogy egyes 
politikák, különösen az áruszállítás terén hatékonyabbak lesznek, ha európai szinten valósítják 
meg azokat. Megfigyelhető ugyanis, hogy az egyes tagállamok által a közúti szállításra 
meghatározott adók nem csökkentik európai szinten az áruk mozgását, viszont a forgalomnak 
a nem adóztatott utakra való áthelyezését idézik elő. A belső piac keretében az EU-nak újból 
át kell gondolnia a szabad verseny fogalmára vonatkozó megközelítését, és a piacon előnyben 
kell részesítenie a környezetvédelmi lépéseket.

Az EU már megfelelő mértékű riadókészültségben áll és tudatában van annak, hogy milyen 
kihívást jelent az éghajlatváltozás kérdése, amelyet le kell győznie, hogy ily módon 
megelőzze jelenleg folytatott politikáinak esetleges kudarcát. Amerikai tudósok nemrég 
készítettek egy tanulmányt, amelyben megállapították, hogy 1990-hez képest a CO2-kibocsátás 
35 %-kal nőtt; Amennyiben ezek a számok beigazolódnának, az nagyon rossz jel lenne a CO2-
kibocsátás 5 %-os csökkentésére irányuló, a Kyotói Jegyzőkönyv keretében 2012-re elérendő
célkitűzéshez képest.
Az előadó teljesen tisztában van azzal, hogy milyen a nehéz az éghajlatváltozás elleni 
hatékony küzdelem érdekében nemzetközi szintű megoldásokat elfogadni. Az Uniónak össze 
kell egyeztetnie a CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló erőfeszítéseinek folytatását, a 
kibocsátások nemzetközi szintű csökkentését, valamint a nemzetközi kereskedelmi 
szabályokat, különösen a kereskedelmi partnerek megkülönböztetés-mentességére vonatkozó 
szabályokat. Az egyes tagállamok által tervezett a határokon kivetendő kiigazítási adó, és 
annak a jelentésben támogatott formája úgy tűnik, hogy elfogadható megoldást kínál, és ezért 
azt minden tagállamnak és a Bizottságnak is támogatnia kell. Ez az adó eltérhet az Általános 
Vám- és Kereskedelmi Egyezmény egyes rendelkezéseitől, de a Bizottság feladata, hogy 
érvényesítse a WTO alapszabályát. Az alapszabály úgy rendelkezik, hogy a WTO-ban részes 
felek hozhatnak személyek és állatok egészsége és az élet védelméhez vagy növények 
megóvásához szükséges vagy kimeríthető természeti erőforrások megőrzéséhez kapcsolódó 
intézkedéseket, ideértve védőintézkedéseket is.

Az éghajlatváltozás globális hatásaira vonatkozó előrejelzések, és általában az emberi 
tevékenységnek a természet állapotára gyakorolt hatása és következéséképpen az emberi 
egészségre gyakorolt hatása nem csupán a növekedés és a források kiaknázásának 
szétválasztását kell eredményezze, hanem fejlesztési modellünk megváltoztatását is. E 
megállapodásnak arra kell vezetnie minket, hogy megszervezzük nyugati társadalmaink 
számára az átmenetet egy más létezési modellbe.

A következő kérdéseket kell tehát feltennünk magunknak: milyen más forgatókönyvet, milyen 
más politikákat kell megvalósítanunk a céljaink eléréshez? Van-e mód arra, hogy életmódunk 
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megváltoztatása nélkül, valamint a termelés és a fogyasztás csökkentése nélkül leküzdjük az 
előttünk álló környezetvédelmi kihívásokat?
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