
 
A klímaváltozás elleni küzdelmet a Covid19-válság
után is szem előtt kell tartani
 
A Covid19-járvány utáni gazdaságélénkítő és helyreállító csomag célja egy fenntartható
jövő megalapozása.
 

A Covid19 okozta egészségügyi válság és annak következményei továbbra is az egyik
legfontosabb prioritás az EP napirendjén. Azért, hogy megbirkózzon a járvány azonnali
következményeivel, a Bizottság 2020-ban egy olyan helyreállítási csomagot javasolt, amely egy
zöldebb, digitális, a válságoknak ellenálló Európát építene.
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A Bizottság azután nyújtotta be javaslatát egy 750 milliárd eurós helyreállítási csomagra, hogy a
Parlament nagyszabású gazdaságélénkítő és helyreállítási tervet kért, amelynek központi
eleme az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében a zöld megállapodás kell hogy legyen.
 
 
 
Az EU hosszú távú költségvetéséről és helyreállítási tervről 2020 novemberében született
előzetes megállapodás a Parlament és a Tanács között. Megállapodtak abban, hogy a kiadások
legalább 30%-a támogatja az éghajlati célkitűzéseket. Ezzel párhuzamosan az éves kiadások
7,5%-át 2024-ben a biológiai sokféleség védelmére fordítják, 2026-tól kezdődően  pedig ezt
10%-ra emelik. A Parlament 2020-ban hagyta jóvá a 2021-2027-es költségvetést.
 
 
A jövő generációra fókuszáló Next Generation EU célja, hogy egy fenntartható jövő felé
vezesse Európát, a Bizottság szerint ehhez az Unió 2021–2027 közötti költségvetésének 30%-
át a klímaváltozás elleni küzdelemre kellene fordítani.
 
 
Az uniós helyreállítási csomag támogatja a zöld átmenetet és az okos, fenntartható és inkluzív
növekedést, és biztosítja, hogy a tagállamok a költségvetés legalább 37% -át az
éghajlatváltozás elleni küzdelemre és a biológiai sokféleség megőrzésére fordítsák.
 
 
Az EU 2021–2027 közötti hosszú távú költségvetésének részeként, összhangban a
helyreállítási tervekkel a forrásokat a mezőgazdaság, a Horizont Európa program, a LIFE
program, a környezetvédelmi program, a Méltányos Átállást Támogató Alap és a regionális és a
kohéziós alapok esetében is a klímacéloknak megfelelő projektekre fordítják.
 
 
 
Uniós lépések az éghajlatváltozás megfékezéséért 
 
Az Európai Parlament 2019. november 28-án hirdetett éghajlatváltozási veszélyhelyzet, és
felszólította a Bizottságot, hogy biztosítsa: minden javaslat a maximum 1,5 Celsius-fokos
hőmérsékletemelkedést szolgálja.
 
 
A Bizottság 2019 decemberében ismertette az európai zöld megállapodásra vonatkozó tervét,
majd 2020 márciusában javaslatot tett egy uniós klímatörvényre, amelynek köszönhetően a
kontinens 2050-re elérheti a karbonsemlegességet. A Parlament 2020 januárjában magasabb
kibocsátáscsökkentési célt kért a Bizottságtól, hogy az EU biztosan el tudja érni klímacéljait.
 
 
A Parlament és a Tanács ideiglenes megállapodásra jutott arról, hogy az EU 2030-as
kibocsátáscsökkentési célját 40% -ról legalább 55% -ra kell emelni. A Parlament 2021. június
24-én pedig elfogadta az új uniós klímarendeletet. A 2030-ra és 2050-re kitűzött
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78912/parliament-eu27-need-EU2-trillion-recovery-package-to-tackle-covid-19-fallout
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180703STO07129/az-eu-intezkedesei-a-klimavaltozas-megfekezesere
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20200618STO81513/europai-zold-megallapodas-uton-egy-klimasemleges-es-fenntarthato-eu-fele
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/mff/20200131STO71519/amit-az-eu-hosszu-tavu-koltsegvetesetol-tudni-erdemes
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201106IPR91014/16-milliarddal-tobb-megszuletett-a-kompromisszum-a-hosszu-tavu-koltsegvetesrol
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201106IPR91014/16-milliarddal-tobb-megszuletett-a-kompromisszum-a-hosszu-tavu-koltsegvetesrol
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201211IPR93621/a-parlament-jovahagyta-a-2021-2027-kozotti-unios-koltsegvetest
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_940
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek/20200513STO79012/covid19-az-eu-terve-a-gazdasag-talpra-allitasara
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek/20200513STO79012/covid19-az-eu-terve-a-gazdasag-talpra-allitasara
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/mff/20210128STO96608/covid19-az-unios-helyreallitasi-csomag-reszletei
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/mff/20210225STO98708/investeu-26-milliard-euros-program-a-beruhazasok-osztonzesere
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20210422STO02652/horizont-europa-az-eu-tudomanytamogato-programja-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20210414STO02008/life-program-komolyabb-eu-s-tamogatas-a-klimavaltozas-elleni-harchoz
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20210414STO02008/life-program-komolyabb-eu-s-tamogatas-a-klimavaltozas-elleni-harchoz
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20200903STO86310/atallas-egy-zoldebb-gazdasagra-europa-szerte
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20210617STO06481/unios-tamogatasok-a-regiok-fenntarthato-es-okos-fejleszteseert
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20210617STO06481/unios-tamogatasok-a-regiok-fenntarthato-es-okos-fejleszteseert
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20191121IPR67110/a-parlament-eghajlatvaltozasi-veszhelyzetet-hirdetett
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20180305STO99003/reducing-carbon-emissions-eu-targets-and-measures
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200109IPR69902/a-parlament-tamogatja-a-zold-megallapodast-es-meg-ambiciozusabb-lepeseket-var
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210621IPR06627/2050-re-klimasemleges-eu-megvan-az-ep-jovahagyas


•
•
•
•
•
•

klímasemlegességgel kapcsolatos célok jogilag kötelező érvényűek lesznek, ezzel is közelebb
hozva az EU-t ahhoz, hogy 2050 után már negatív kibocsátással rendelkezzen és megerősíti az
Unió vezető szerepét a klímaváltozás elleni globális küzdelemben a 2021 novemberében
tartandó, következő klímakonferencia (COP26) előtt.
 
 
Ide kattintva megtalálja infografikánkat, amelyen bemutatjuk a klímatárgyalások történetét. 
 
Háttér 
 
Az egész Európában bevezetett szigorú kijárási korlátozások miatt nagyban csökkent a
légszennyezés mértéke. A nagyobb európai városokban a nitrogén-dioxid (NO2) koncentrációja
is komoly mértékben csökkent.
 
 
A zárva tartó irodák, a turizmus visszaesése és a lelassult gazdaság miatt a szén-dioxid-
kibocsátás is jelentősen csökkent.Az európai zöld megállapodást 2019. novemberében indította
útnak az EU a fenntarthatóság növelése érdekében. Az éghajlatváltozástól a mezőgazdaságon,
a mobilitáson és a biodiverzitáson át a környezetszennyezés visszaszorításáig számos területre
kiterjed. A Bizottság által már előterjesztett konkrét javaslatok között szerepelnek például:
 

európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó beruházási terv 
a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv 
biodiverzitási stratégia a 2030-ig tartó időszakra 
„a termelőtől az asztalig” stratégia 
a méltányos átállást támogató mechanizmus 
európai iparstartégia
 

 
 
Arról, hogy mit tesz az EU a gazdasági fellendülés érdekében itt írtunk bővebben, az EU
koronavírusra adott válaszáról pedig idővonalunkból tudhat meg többet.
 
További információ
Jogalkotási menetrend: az európai zöld megállapodás (angolul)
Háttéranyag: az uniós klímatörvény (angolul)
Az EP környezetvédelmi szakbizottságának közleménye (angolul)
Sajtóközlemény - 2050-re klímasemleges EU - megvan az EP jóváhagyás (2021.06.24.)
A klímatörvény elfogadása (angolul)
Interjú Facebook oldalunkon Pascal Canfin-nal, a környezetvédelmi szakbizottság elnökével
Az európai zöld megállapodásról a Bizottság honlapján
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20180404STO00910/infografika-a-klimatargyalasok-tortenete
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20200625STO82007/covid19-tiz-dolog-amit-az-eu-tesz-a-gazdasag-talpra-allitasaert
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek/20210211STO97615/covid19-idovonal-az-eu-2021-es-lepeseirol
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek/20210211STO97615/covid19-idovonal-az-eu-2021-es-lepeseirol
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649385
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/climate-law-shortage-of-medicines-and-fa/product-details/20200520CAN55342
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210621IPR06627/2050-re-klimasemleges-eu-megvan-az-ep-jovahagyas
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690672/EPRS_ATA(2021)690672_EN.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?v=882477809039444&ref=watch_permalink
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu

