
 

A Parlament támogatja az európai zöld
megállapodást, és még ambíciózusabb lépéseket
vár
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• A képviselők üdvözlik az Uniót 2050-re éghajlatsemlegessé tevő tervet

• Ehhez 2030-ra magasabbra: 55 százalékra kell emelni a kibocsátáscsökkentési célt

• A Parlament támogatja a zöld megállapodás megvalósításához szükséges fenntartható
beruházások tervét
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A képviselők támogatják az európai zöld megállapodást, de rámutatnak a kihívásokra,
többek között a méltányos és szolidáris átállás és a magasabb köztes célkitűzések
szükségességére.
 
A Parlament szerdán elfogadta az európai zöld megállapodásról alkotott álláspontját. A tervet
Ursula von der Leyen bizottsági elnök egy decemberi  parlamenti  vita során mutatta be. A
képviselők üdvözlik az európai zöld megállapodást, és támogatják a fenntartható beruházások
ambíciózus és a hiányzó befektetések ösztönzését célzó tervét. Emellett megfelelő forrással
ellátott, méltányos átállási mechanizmust is várnak.
 
Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének felgyorsítása
 
A Parlament magasabb kibocsátáscsökkentési célt vár a Bizottságtól. A Parlament 2030-ra
konkrétan 55 százalékkal csökkentené a káros gázok kibocsátását, szemben a Bizottság által
javasolt „legalább 50 % (...), sőt, 55 % felé " céllal. A Parlament szerint az Uniónak jóval a
novemberi ENSZ-éghajlatkonferencia előtt el kellene fogadnia ezt a célkitűzést. A képviselők
2040-re köztes célt  határoznának meg, amely biztosítaná,  hogy az Unió 2050-re valóban
éghajlatsemleges lesz.
 
Mivel az éghajlatváltozást kezelni kívánó intézkedések világszerte eltérőek, az ebből fakadó
széndioxidkibocsátás-áthelyezés  megakadályozása  érdekében  a  Parlament  a  WTO-
szabályokkal  összeegyeztethető,  az  importált  fogyasztási  cikkek   karbonintenzitását
ellensúlyozó  mechanizmus  kidolgozását  kéri.
 
A képviselők hangsúlyozzák: módosítani fognak minden hozzájuk érkező jogalkotási javaslatot
annak érdekében, hogy az összhangba kerüljön a zöld megállapodás céljaival. 2021 júniusáig
magasabb célértéket kell meghatározni az energiahatékonyság és a megújuló energiák terén,
beleértve a kötelező nemzeti megújulóenergia-célértékek meghatározását, és felül kell vizsgálni
az éghajlatváltozás és az energia területén létező jogszabályokat, teszik hozzá.
 
Az állásfoglalást 482 szavazattal, 136 ellenszavazat és 95 tartózkodás mellett fogadták el.
 
Pascal Canfin (RE, Franciaország), a Környezetvédelmi bizottság elnöke
 
„A Parlament nagy többséggel kiállt a Bizottság európai zöld megállapodása mellett, és üdvözli,
hogy ezentúl egységes lesz az európai szakpolitikák és a zöld megállapodás célja. Ezentúl a
zöld  megállapodás  keretén  belül  kell  gondolkoznunk  a  mezőgazdasági,  kereskedelmi,
gazdaságirányítási  és  a  többi  szakpolitikáról"  -  mondta  Pascal  Canfin.
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191203IPR68087/europai-zold-megallapodas-elso-kepviseloi-reakciok
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances/leakage_hu
https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96711/PASCAL_CANFIN/home
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/plenary/video?debate=1576070169745
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/votes.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2956(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644205
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191203IPR68087/europai-zold-megallapodas-elso-kepviseloi-reakciok
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191121IPR67110/a-parlament-eghajlatvaltozasi-veszhelyzetet-hirdetett
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191129IPR67710/az-eghajlatvaltozas-legyen-a-parlament-elso-szamu-feladata-mondjak-az-europaiak
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191129IPR67710/az-eghajlatvaltozas-legyen-a-parlament-elso-szamu-feladata-mondjak-az-europaiak
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk
https://twitter.com/EP_Environment
https://twitter.com/Europarl_HU

