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Az Európai Parlament állásfoglalása az éghajlatpolitika finanszírozásáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 175. cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament által 2008. december 17-én elfogadott éghajlatváltozással 
és energiával kapcsolatos csomagra, különösen az Európai Parlament álláspontjára a 
2003/87/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és 
kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról1 és 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 javaslatról2, 

– tekintettel az Európai Tanács 2008. december 11–12-i ülésének elnökségi 
következtetéseire,

– tekintettel a 2050: A jövő ma kezdődik – Az éghajlatváltozással foglalkozó jövőbeni 
integrált uniós politikára vonatkozó ajánlások című 2009. február 4-i állásfoglalására,3.

– tekintettel az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye (UNFCCC) részes feleinek 14. 
konferenciájára (COP 14) és a Kiotói Jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként 
szolgáló, a részes felek 2008. december 1. és 12. között a lengyelországi Poznanban tartott 
negyedik konferenciájára (COP/MOP 4),

– tekintettel a Bizottság 2009. január 28-i, Úton a Koppenhágában megkötendő átfogó 
éghajlatváltozási megállapodás felé című közleményére (COM(2009)0039),

– tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel a globális hőmérsékletnövekedés 2ºC alá történő csökkentését célzó átfogó 
nemzetközi éghajlatváltozási megállapodásra vonatkozó tárgyalásoknak 2009 
decemberében Koppenhágában be kell fejeződniük,

B. mivel egyre több tudós ismeri el, hogy a veszélyes éghajlatváltozás elkerülése érdekében 
az üvegházhatást okozó gázok szintjét 350 ppmv CO2 egyenértéken kell stabilizálni, 
amely szint jóval alacsonyabb a korábban meghatározottnál, 

C. mivel az Európai Unió a 2009-es tavaszi Európai Tanács alkalmával ki fogja alakítani 
tárgyalási pozícióját,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0610.

2 Elfogadott szövegek P6_TA(2008)0611.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0000.
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D. mivel az Európai Unió igyekszik vezető szerepet játszani a globális felmelegedés elleni 
küzdelemben és teljes mértékben támogatja az UNFCCC tárgyalási folyamatát,

E. mivel az EU a közelmúltban fogadott el egy olyan éghajlati és energiacsomagot, 
amely az üvegházhatást okozó gázok 1990-es kibocsátási szintjéhez képest 2020-ra 20%-
os egyoldalú csökkentést végrehajtó jogalkotási intézkedéseket tartalmaz, amellett a 
kötelezettségvállalás mellett, hogy ezt 30%-ra növeli, amennyiben Koppenhágában sikerül 
kielégítően nagyratörő nemzetközi megállapodást kötni,

F. mivel a kibocsátás szintje a fejlődő országokban rohamosan emelkedik, amelyet jelentős 
technikai és pénzügyi támogatás nélkül nem lehet csökkenteni,

G. mivel az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszere (EU ETS) mintául szolgálhat a többi 
fejlett országnak és régiónak saját kibocsátás-kereskedelmi rendszerük létrehozásakor, 

H. mivel a kibocsátás-kereskedelemben az árverés a jövőben potenciálisan jelentős 
jövedelmet generálhat, amelyet a korlátozó és alkalmazkodást segítő intézkedésekre 
lehetne fordítani a fejlődő országokban,

I. mivel a legfrissebb becslések szerint a kibocsátás 2020-ig történő csökkentéséhez 
összességében 175 milliárd euró befektetés szükséges, amelynek több mint a felét a 
fejlődő országokban kellene befektetni,

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak fenn kell tartania az éghajlatváltozási politika 
nemzetközi porondján betöltött vezető szerepét; 

2 felszólítja az EU-t, hogy aktívan kövesse a koppenhágai megállapodást, amely figyelembe 
veszi az éghajlatváltozásról szóló legfrissebb tudományos jelentéseket, elkötelezi magát 
az üvegházhatást okozó gázok szintjének stabilizációja és a hőmérsékleti célkitűzések 
mellett, amelyek nagy valószínűséggel biztosítják a veszélyes éghajlatváltozás elkerülését, 
és lehetővé teszik a rendszeres felülvizsgálatokat annak biztosítása érdekében, hogy a 
célok összhangban legyenek a legújabb tudományos eredményekkel; üdvözli a Bizottság 
ezzel kapcsolatos javaslatait;

3. rámutat, hogy azáltal, hogy a fejlődő országokban a szokásosnál alacsonyabb szintre 
csökkentik a kibocsátást, elérhető lesz a globális átlaghőmérséklet emelkedésének jóval 
2ºC alá történő korlátozása;

4. hangsúlyozza, hogy az iparosodott országoknak nagy a felelősségük a fejlődő 
országoknak nyújtott megfelelő pénzügyi és technikai támogatás terén, amely támogatás 
arra ösztönzi őket, hogy elkötelezzék magukat az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentése mellett, hogy alkalmazkodjanak az éghajlatváltozás 
következményeihez és csökkentsék az erdőirtásból és erdőpusztulásból származó 
kibocsátás mértékét; 

5. emlékeztet a fent említett 2004. február 4-i állásfoglalására, és különösen annak a 
nemzetközi dimenzióról a finanszírozásról, illetve költségvetési kérdésekről szóló 
részeire;



PE419.910v01-00 4/5 RE\765646HU.doc

HU

6. aggasztónak tartja, hogy a fent említett bizottsági közlemény nem tartalmaz pontos 
adatokat az EU pénzügyi felelősségével kapcsolatban; felszólítja az Európai Tanácsot, 
hogy a koppenhágai konferenciára szóló tárgyalási mandátum elfogadásakor tegyen a 
finanszírozással kapcsolatos, kézzel fogható kötelezettségvállalásokat, amelyek 
megfelelnek a +2ºC-os éghajlatváltozás fenntartásához szükséges globális 
erőfeszítéseknek; 

7. úgy véli, hogy egy ilyen finanszírozási kötelezettségvállalásnak az Európai Tanács 2008. 
decemberi rendelkezései szerint tartalmaznia kell egy ígéretet a tagállamok részéről arra 
nézve, hogy az EU ETS-ből származó aukciós bevételek nagy részét az éghajlatváltozás 
elleni közdelemre fordítják olyan fejlődő országokban, amelyek addig aláírják a 
nemzetközi megállapodást; 

8. hangsúlyozza, hogy a kötelező célok lehetővé tennék a befektetők számára, hogy jobban 
felmérjék a piaci kockázatokat és az éghajlatváltozással kapcsolatos lehetőségeket, 
valamint bevonnák a befektetőket olyan projektekbe, amely mind az éghajlatváltozás 
hatásai csökkentésének, mind a célok kiigazításának megfelelnek; hangsúlyozza továbbá 
azt is, hogy a célok elérése érdekében tisztázni kell a magántőke szerepét a szükséges 
befektetésekben;

9. úgy ítéli meg azonban, hogy a legfontosabb egy, a jövőbeli finanszírozásról szóló átfogó 
cselekvési terv elfogadása lenne, amely magában foglalna minden érintett területet és 
finanszírozási forrást; úgy ítéli meg, hogy a fent említett bizottsági közlemény jó 
kiindulópont a munkához, de hangsúlyozza, hogy világosan meghatározott 
intézkedésekkel kell megerősíteni azt; felszólítja az Európai Tanácsot, hogy a 
koppenhágai tárgyalások fényében adjon megbízást a Bizottságnak egy ilyen cselekvési 
terv kidolgozására;

10. hangsúlyozza, hogy az iparosodott országok által a kibocsátáscsökkentési célok elérésére 
használt ellensúlyozás nem tartozhat a fejlődő országok valamely nemzetközi 
megállapodásból eredő, saját üvegházhatást okozó gázkibocsátásuk csökkentésével 
kapcsolatos felelősségi körébe; éppen ezért ragaszkodik ahhoz, hogy az ellensúlyozási 
mechanizmusokra vonatkozóan állítsanak fel szigorú projektminőségi követelményeket 
annak érdekében, hogy az iparosodott országok ne vehessék el a fejlődő országoktól az 
alacsony költségekkel járó kibocsátáscsökkentési lehetőségeket;

11. felkéri az Európai Tanácsot, hogy vizsgálja meg az iparosodott országokat a saját 
kibocsátáscsökkentésükön felül a fejlődő országokban terhelő kötelező 
kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalás elvét; 

12. úgy ítéli meg, hogy a fejlődő országok csökkentési erőfeszítéseihez és alkalmazkodási 
szükségleteihez az EU-tól származó kollektív hozzájárulás összegének 2020-ig el kellene 
érnie az évi 25 milliárd eurót;

13. úgy véli, hogy az Európai Unió által a fejlődő országoknak nyújtott pénzügyi és technikai 
támogatások terén játszott vezető szerep jelentősen növeli majd a koppenhágai 
tárgyalások sikerének esélyét; úgy véli, hogy Európának már a tárgyalások korai 
szakaszában konkrét tárgyalási adatokat biztosítva vezető szerepet kell játszania a 
pénzügyek területén a megfelelő mértékű hazai állami támogatást mozgósítása és a 
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Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) többi tagállamának hasonló 
hozzájárulásra való ösztönzése érdekében;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, 
a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az UNFCCC 
titkárságának, utóbbit felkérve arra, hogy továbbítsa azon szerződő feleknek, akik nem 
tagjai az Európai Uniónak.


	765646hu.doc

