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Az európai zöld megállapodásért felelős ügyvezetőalelnök-jelölt 

 

1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 

alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a 

területen, amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja 

erre? Hogyan járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének 

előmozdításához? Hogyan valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség 

érvényesítését, és hogyan integrálja a nemek közötti egyenlőség szempontjait a 

tárcájához tartozó valamennyi szakpolitikai területbe? Milyen garanciákat tud adni 

függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi módon tudja biztosítani, hogy 

semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége nem teszi kérdésessé feladatköre 

ellátását a Bizottságban? 

A: Képességek/tapasztalat/motiváció 

Megtiszteltetés számomra, hogy a biztosi testület tagjaként további öt éven keresztül 

szolgálhatom az Európai Uniót és az európai polgárokat. Ahogy azt az Európai Parlament 

tagjainak 2014-ben már megfogalmaztam, hiszem, hogy személyes és szakmai életutam 

során szert tehettem az ahhoz szükséges valamennyi készségre, tudásra, hozzáállásra és 

lelkesedésre, hogy betöltsem az Európai Bizottság első alelnökének szerepét. Most azt is 

elmondhatom, hogy a Bizottság szolgálatában eltöltött évek alatt egy jobb Európa 

építésén munkálkodva meggyőződésem és motivációm tovább erősödött. Inspirálólag 

hatott rám az a tapasztalat, amelyet az idei európai választási kampány során 

szerezhettem, melynek részeként számos európai polgárral elbeszélgettem a hazájában a 

kontinensünk jövőjével kapcsolatos reményeikről és elképzeléseikről. Különösen örülök 

az Ursula von der Leyen megválasztott elnök által rám bízott zöld megállapodás 

tárcának, amely magában hordozza azon átalakítást célzó menetrend formálásának 

lehetőségét és felelősségét, amelyre kontinensünknek és bolygónknak feltétlenül 

szüksége van. Az éghajlatváltozás ténye tagadhatatlan, de – ahogy azt a Bizottság 

„Fenntartható Európa 2030-ra” című vitaanyaga is megfogalmazza – nem engedhetjük, 

hogy ez aggodalmat és félelmet keltsen bennünk, hanem cselekvésre kell késztetne 

minket. 

Európát a génjeimben és a szívemben hordozom. Családom Hollandia határ menti 

régiójából származik, egy olyan településről, amely ma is őrzi a megosztott Európa 

következményeinek emlékezetét. Ez régóta motiválja az egyesült Európa iránt érzett 

elkötelezettségemet. Maastrichtban születtem, gyerekkoromat Belgiumban és 

Olaszországban töltöttem, majd Franciaországban folytattam egyetemi tanulmányokat. 

Nagyszüleim és szüleim átélték azt a gazdasági, kulturális és társadalmi átalakulást, 

amelyet régiójukban a szénbányászat fokozatos megszűnése hozott magával, és 
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amelynek emléke engem is elkísér, amikor egy olyan igazságos zöld európai átmenet 

megvalósításán dolgozom, amely garantálja, hogy senki se maradjon magára.  

Tanulmányaimat követően mintegy két évig a holland hadseregben szolgáltam. 1987-ben 

külügyi pályára léptem, akkor, amikor Európában nagy történelmi változások vették 

kezdetüket és kontinensünk végre újra egyesült. Most is úgy gondolom, hogy ez volt a 

háború utáni Európa egyik legmeghatározóbb és legpozitívabb eseménye. A kilencvenes 

évek közepén Max van der Stoel személyi titkára és tanácsadója voltam, aki előbb a 

holland külügyminiszteri széket, majd az Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezet (EBESZ) nemzeti kisebbségi főbiztosi tisztét töltötte be. Az 1998. évi 

választásokon a holland munkáspárt színeiben bejutottam a parlamentbe, ahol összesen 

11 évig voltam parlamenti képviselő. A képviselőház küldöttjeként részt vehettem az 

Európai Konventben.  

Parlamenti képviselőként, majd 2007–2010 között az európai ügyek minisztereként és 

2012–2014 között külügyminiszterként abban a különleges kiváltságban volt részem, 

hogy más politikusokkal, diákokkal, újságírókkal, különböző helyzetű és meggyőződésű 

polgárokkal folytathattam eszmecserét az Európai Unióról. Meggyőződéssel hiszek az 

Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében szereplő alapvető értékekben, amelyeket a 

Juncker-Bizottság első alelnökeként megbízatásom alatt határozottan védelmeztem. Ezen 

értékekért – az általam betöltött minden szerepkörömben – továbbra is harcolni fogok, 

mivel ezek részét képezik annak, ami minket, európaiakat meghatároz.  

Mindannyian szemtanúi lehettünk annak, hogyan estek az elmúlt évek alatt értékeink 

erőszak áldozatává, és hogyan talál az intolerancia, az illiberalizmus, az idegengyűlölet 

és a nacionalizmus ereje némi igazság, de annál több nyilvánvaló hazugság és 

leegyszerűsített álmegoldások árán követőket. A régi mondás szerint a tények makacs 

dolgok, korunkban viszont beléptünk az alternatív tények birodalmába. Mindez azt 

jelenti, hogy demokráciáinkat meg kell védenünk a saját országunkban és EU-szerte 

egyaránt. Minden korábbinál nagyobb szükségünk van arra is, hogy megerősítsük a 

szabad és méltányos kereskedelem, a béke és az emberi jogok előfeltételét jelentő 

globális szabályokon alapuló rendet. A destruktív erők helyett építésre és átalakulásra 

van szükségünk, hogy gyermekeink és unokáink számára biztosítsuk a szabad, békés és 

virágzó jövőt egy olyan világban, ahol az emberek tiszta levegőt tudnak belélegezni, friss 

vizet tudnak inni és fenntartható módon tudnak élni.  

Büszke vagyok arra, hogy a Juncker-Bizottság első alelnöke lehettem, és 

meggyőződésem, hogy minden tőlünk telhetőt megtettük közös érdekeink védelme 

érdekében. Hasonlóképpen megtettünk mindent a fenntarthatóság felé történő átmenet és 

a körforgásos, karbonszegény gazdaság alapjainak megteremtése érdekében. Az egyszer 

használatos műanyagokkal, a fenntartható fejlődési célokkal, az erdőmegőrzéssel vagy 

éppen a munka és a magánélet jobb egyensúlyának előmozdításával foglalkozó 

kezdeményezéseink kézzelfogható változást hoznak az emberek mindennapi életébe, 

hogy egészségesebben, boldogabban és a környezettel nagyobb összhangban éljenek. 

Mindez közös erőfeszítés, egyesült politikai akarat eredménye. Nagy örömmel venném, 

ha tovább tevékenykedhetnék az Európai Unió ügyéért, és hozzájárulhatnék Európa és 

bolygónk fenntarthatóságának alakításához egy olyan Unióban, ahol senkiről sem 

feledkezünk meg. 

Erre az uniós intézmények elszigetelten vagy egyedül nem képesek. Az Unió csak akkor 

virágozhat, ha az uniós intézmények, a tagállamok és a polgárok összefognak és közösen 

lépnek fel. Amennyiben az Európai Parlament jóváhagyja biztosi kinevezésemet, 
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továbbra is az a célom, hogy közvetlenül szólítsam meg és képviseljem legfontosabb 

partnereinket, az európai polgárokat, és meghallgassam aggodalmaikat, reményeiket és 

megoldási javaslataikat. Mindezt azért, hogy ne csupán érdekeltek legyenek az Unióban, 

de felelősséget is vállaljanak érte; az európai demokrácia ugyanis nem csupán egy 

elképzelés, az európai polgárok annak nem csupán fogyasztói: megvalósítása a közös 

fáradozásunk gyümölcse. Várakozással tekintek azon tartalmas politikai párbeszéd 

továbbvitele elé, amelyet ezzel kapcsolatban volt szerencsém folytatni az Európai 

Parlamenttel.  

B. Hozzájárulás a Bizottság stratégiai menetrendjéhez (a megbízólevél és a 

portfólió alapján) 

A közelmúltbeli európai választások egyik csúcsjelöltjeként volt alkalmam személyesen 

megtapasztalni, hogy mekkora fontosságot tulajdonítanak az európai polgárok az Unió 

minden szegletében, legyen szó északról, délről, keletről vagy nyugatról, az 

éghajlatváltozás és a fenntarthatóság kérdésének. Nagy örömmel tölt el, hogy Ursula von 

der Leyennek, a Bizottság megválasztott elnökének politikai iránymutatásaiban a zöld 

átalakulás menetrendje az elkövetkező öt év legfőbb prioritásai között szerepel. Annak 

pedig kifejezetten örülök, hogy az európai zöld megállapodásért felelős ügyvezető 

alelnökként és az Éghajlatpolitikai Főigazgatóságért felelős biztosként közvetlenül is 

hozzájárulhatok az ezzel kapcsolatos munkához. 

Bolygónk és közös környezetünk védelme generációnk meghatározó feladata. Először is, 

elszámolással tartozom a gyermekeimnek. Olyan sürgető erkölcsi, emberi és politika 

kötelesség ez, amelyet az európaiak elvárnak az Uniótól és ennek erőteljesen hangot is 

adtak. Egyben hosszú távú gazdasági szükségszerűség is: az ökológiai átmenetben rejlő 

lehetőségeket az tudja megragadni, aki elsőként, a leggyorsabban cselekszik. Ez nem 

baloldali vagy jobboldali kérdés, hanem a helyes és a helytelen közötti választás. A világ 

izzásban van, éppen a negyedik ipari forradalom korát éljük. Minden változik 

valamennyiünk számára. Ha ennek ellenkezőjét sugallnánk, azzal a józan észt 

kérdőjeleznénk meg. A kérdés az, hogy a változás áldozataivá válunk-e, vagy felvállaljuk 

és irányítjuk ezt a folyamatot. Az alakuló Bizottság egyértelműen a második lehetőség 

mellett teszi le a voksát. 

A Bizottság megválasztott elnökének a biztosjelöltekből álló testület bemutatásakor 

elhangzott szavait idézve az a cél, hogy az európai zöld megállapodás Európa 

ismertetőjegye legyen. Ennek központi eleme elköteleződésünk az iránt, hogy Európa a 

világ első klímasemleges kontinensévé váljon. Ehhez közös ambícióra, vezető politikai 

szerepvállalásra és a leginkább érintettek számára biztosított méltányos átmenetre van 

szükség. 

Ügyvezető alelnökként szerepem kettős. A megbízólevelemben leírtaknak megfelelően 

meg fogom határozni a stratégiai irányt, és elnökölni fogom az európai zöld 

megállapodással foglalkozó biztosi csoportot. Ezenkívül felelek az éghajlat-politikai 

portfólióért. Külügyminiszterként szerzett tapasztalataim segíteni fognak a legfőbb 

kibocsátók ambíciószintjének 2021-ig való megemelését célzó nemzetközi tárgyalások 

levezetésében. Az európai zöld megállapodással kapcsolatos munkák irányítása során 

azon leszek, hogy valamennyi szakpolitikai dimenziót maradéktalanul figyelembe 

vegyünk. Az európai zöld megállapodást az új Bizottság megbízatásának első 100 

napjában kell a Parlamentnek benyújtani. Az említett időszakon belül egy, az első 

európai éghajlat-politikai jogszabályra irányuló javaslatot is elő fogok terjeszteni, hogy 

jogszabályba foglaljuk a klímasemlegesség területén 2050-ig megvalósítandó célt.  
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Az európai zöld megállapodás portfólió végrehajtását Ursula von der Leyen, a Bizottság 

megválasztott elnökének politikai iránymutatásai és a nekem címzett megbízólevélnek 

megfelelően fogom irányítani. Ahogy a megválasztott elnök egyértelműen leszögezte, az 

új Bizottság egy csapatként fog dolgozni, és magam is szorosan együtt fogok működni az 

összes biztossal közös menetrendünk kialakításán.  

C. Nemek közötti egyenlőség 

A nemek közötti egyenlőség kiemelt szerepet kapott Ursula von der Leyen megválasztott 

elnök napirendjében, aki elkötelezte magát, hogy a nemek szempontjából teljes 

mértékben kiegyensúlyozott összetételű biztosi testület megalkotásával példát mutat ezen 

a téren. Én is azonos elvet kívánok alkalmazni a csapatomban, a felsőbb szinteket is 

beleértve. 

Ezenkívül teljes mértékben elkötelezett vagyok amellett, hogy tovább mélyítsem a biztosi 

tárcámhoz tartozó területen a nemek közötti egyenlőséget, mivel meggyőződésem, hogy 

a Bizottságnak vezető szerepet kell betöltenie a nemi tudatosság és annak biztosításában, 

hogy a nők és a férfiak egyenlő elismerésben és elbánásban részesüljenek. Lényeges 

szempont, hogy ezt még a 21. században is túl sokszor nem tény, hanem vita tárgya. 

A „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért 2016–2019” című 

dokumentum első alelnökként betöltött koordinációs szerepkörömben került 

előterjesztésre. A dokumentum a nemek közötti egyenlőség érvényesülését sürgeti az 

uniós fellépések valamennyi vonatkozásában, összhangban a nemek közötti egyenlőség 

érvényesítésének az Európai Unió működéséről szóló szerződésben lefektetett elvével. 

De még így is sok a tennivaló, éppen ezért várakozással tekintek egy olyan új, nemek 

közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia elé, amely a kívánt és egyben szükséges 

lehetőséget jelentené e menetrend további megerősítéséhez. 

Konkrétan a portfóliómon belül ikerpályás, a nemek közötti egyenlőségre és az 

éghajlatváltozásra irányuló megközelítést fogok alkalmazni. Intézkedéseket tervezek 

hozni a nemek közötti, az éghajlatváltozás által súlyosbított egyenlőtlenségek kezelésére, 

és általában törekedni fogok a nemek és az éghajlat kérdését belefoglalni európai 

fejlesztési politikánk valamennyi vetületébe. Erre példa a nők szerepvállalásának és a 

nemek közötti egyenlőségnek a támogatása az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye 

és annak a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési tervének keretében folyó 

nemzetközi tárgyalások során.  

D. A függetlenségre vonatkozó garanciák 

A Bizottság jelenlegi első alelnökeként személyes kapcsolataimat és pénzügyi lépéseimet 

az Európai Parlamentnek benyújtott érdekeltségi nyilatkozat már tartalmazza. Ez a 

nyilatkozat teljes körű. Gondoskodni fogok arról, hogy évente, valamint amennyiben 

változás miatt szükségessé válik, naprakésszé tegyem. Biztosi kinevezésem megerősítése 

esetén maradéktalanul tiszteletben tartom a Szerződés betűjét és szellemét, és különösen 

azt az előírást, hogy mindig az európai érdekek védelmében járjak el, és senkitől ne 

fogadjak el utasításokat, összhangban az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke (3) 

bekezdésében és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. cikkében leírtakkal 

és az EUMSZ 339. cikke által megállapított szolgálati titoktartási kötelezettséggel. 

Tartózkodni fogok minden olyan pozíciótól vagy helyzettől, amely megkérdőjelezné 

függetlenségemet, pártatlanságomat és a Bizottság szolgálata melletti 

elkötelezettségemet, és tájékoztatni fogom a Bizottság elnökét arról, ha olyan helyzet 

állna elő, amely összeférhetetlenséghez vezethetne hivatalos feladataim ellátásában. 
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Tiszteletben tartom és betartom az európai biztosokra vonatkozó magatartási kódex 

szövegét és szellemét, és vállalom, hogy munkám során a legmagasabb szintű etikai 

normákat követem és a legnagyobb átláthatóságra törekszem. Így jártam el jelenlegi 

megbízatásom alatt, és így fogok eljárni az európai zöld megállapodásért felelős 

megbízatásom során is. 

 

2. A tárca irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel 

Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 

szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt 

saját, illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban? Milyen konkrét 

kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a kibővített 

együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament álláspontjai 

és jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében? A tervezett 

kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e 

arra, hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és 

dokumentumanyaggal? 

Nagy megtiszteltetés és kitüntetés volt számomra, hogy az elmúlt öt évben a biztosi 

testület tagjaként szolgálhattam az európai polgárokat és az első alelnöki tárcámhoz 

tartozó számos kérdésben szoros együttműködésben dolgozhattam az Európai 

Parlamenttel és annak tagjaival. Eddig is és a továbbiakban is aktívan támogatni fogom 

az Európai Parlament azon szerepkörét, hogy az európai polgárok közvetlenül választott 

hangja legyen, amely szervnek, demokratikus felhatalmazása révén az Európai Bizottság 

elszámolással tartozik. Ebben a szellemben vállalom, hogy az elkövetkező években is 

pozitív munkakapcsolatot tartok fent az Európai Parlamenttel és annak tagjaival. 

Ahogy eddig is tettem, úgy tekintem, hogy elszámolással tartozom a Parlamentnek a 

biztosi testület felelősségem alá tartozó – vagyis az európai zöld megállapodás – 

területein folyó munkáját, valamint a megválasztott elnöke által rám bízott egyéb 

kérdéseket illetően. Továbbra is az Európai Parlament képviselőinek rendelkezésre fogok 

állni a plenáris üléseken, a bizottsági és képviselőcsoporti üléseken, a háromoldalú 

egyeztetéseken, valamint kétoldalú megbeszélések formájában, hogy megvitassuk a 

felelősségem alá tartozó, az európai zöld megállapodás megvalósítása céljából folyó 

munkát. Jelenlegi biztosi megbízatásom során eddig 113 plenáris ülésen vettem részt a 

Bizottság nevében, a strukturált párbeszéd részeként számos bizottsági megbeszélésen, 

valamint sok csoportmegbeszélésen és kétoldalú találkozón az egyes képviselőkkel. 

Nagy értéket és jelentőséget tulajdonítok a Parlamenthez fűződő kapcsolatomnak. 

Ügyvezetőalelnök-jelöltként közvetlen szakpolitikai szerepet fogok betölteni az éghajlat-

politika területén, és feladatom lesz az európai zöld megállapodással összefüggő 

szerteágazó tárca, valamint biztosokból álló csoport koordinálása. E minőségemben 

gondoskodni fogok arról, hogy projektcsapatom tagjai és jómagam jelen legyek és aktív 

szerepet töltsek be az összes érintett parlamenti bizottságban a jogalkotási folyamat 

valamennyi szakaszában, valamint hogy folyamatos politikai párbeszédet tartsunk fent a 

Tisztelt Ház egészével. Biztosítani fogom, hogy a felelősségi körömbe tartozó 

területeken a nemzetközi tárgyalások kulcsfontosságú szakaszaiban a Parlament 

tájékoztatást kapjon, különösen a legfőbb kibocsátók ambíciószintjének 2021-ig való 

megemelését célzó nemzetközi tárgyalások tekintetében. Teljes körű felelősséget vállalok 

e nagyratörő szakpolitikáért, és úgy tekintem, hogy saját és szervezeti egységeim 

intézkedéseiért felelősséggel és elszámolással tartozom a Parlamentnek. 
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Nagyon komolyan veszem a biztosi testület tagjaként ellátandó feladataimat. A bizottsági 

testületiség elve továbbra is központi szerepet kap az új Bizottságban, és ezáltal jelentős 

szerepet tölt be kötelezettségeink teljesítésében. Mivel az éghajlatváltozás jelentette 

kihívás súlyossága holisztikus és kollektív erőfeszítést igényel, a biztosi testületen belül 

mindenkit meg kívánok szólítani, véget vetve az esetleges silómentalitásnak és 

ösztönözve a közös munkát, hogy Európa minden területen a lehető legambiciózusabb 

szakpolitikát tudja megvalósítani. 

Az Unió demokratikus legitimációjának javítása érdekében elengedhetetlenül fontosnak 

tartom, hogy a polgárok részt vegyenek a jogalkotási folyamatban. Az európai éghajlati 

paktum egy ilyen részvételen alapuló folyamat példájaként fog szolgálni. Együtt fogjuk 

meghatározni a mindenkire kiterjedő éghajlatvédelmi átállás alapjait. 

Gondoskodni fogok arról, hogy projektcsapatommal együtt a munkánk során teljes 

mértékben tiszteletben tartsuk annak a 2010. évi keretmegállapodásnak a rendelkezéseit, 

amely meghatározza az Európai Bizottság és a Parlament együttműködésének alapelveit. 

Gondoskodni fogok a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. évi intézményközi 

megállapodás maradéktalan tiszteletben tartásáról is. A jelenlegi Bizottság keretében az 

én felelősségi körömbe tartozott az intézményközi megállapodással összefüggő 

javaslattétel és tárgyalások levezetése, ezért e megállapodásnak különösen nagy 

jelentőséget tulajdonítok. A Parlament álláspontjának nyomon követése során a Bizottság 

egészének közös felelőssége annak biztosítása, hogy az európai parlamenti képviselők 

biztosokhoz intézett kérdéseikre gyors és pontos választ kapjanak. Ezt a kötelezettséget 

én nagyon komolyan veszem, nyilvánvalóan különösen az olyan kérdések esetében, 

amelyek Bizottság nevében történő megválaszolása az én vagy a csoportomban lévő 

biztosok feladata. 

Az átláthatóság elválaszthatatlan eleme azon közös törekvésünknek, hogy az európai 

polgárok körében javítsuk az EU demokratikus legitimitását. Az átláthatóság kérdésének 

ezért az elmúlt öt évben kiemelt figyelmet szenteltem a munkám során, és feladatom volt, 

hogy egy kötelező közös átláthatósági nyilvántartás új szabályairól javaslatot tegyek a 

jogalkotási folyamatban részt venni kívánó érdekeltekkel fennálló kapcsolataink 

vonatkozásában, valamint azokról tárgyalásokat folytassak a Parlamenttel és a 

Miniszterek Tanácsával. Az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat most átadom egy másik 

biztosnak, de továbbra is alkalmazni és védeni fogom azokat a szilárd elveket, amelyeket 

a Bizottság terjesztett elő, és amelyek mentén az elmúlt öt évben működött.  

Ez alatt az öt év alatt továbbá azon tevékenykedtem, hogy az új minőségi jogalkotási 

program elfogadása és végrehajtása révén a Bizottság politikai döntéshozatali eljárásai a 

lehető leginkább átláthatóak és a polgárokhoz közel állóak legyenek. Először történt, 

hogy a döntéshozatali folyamatok valamennyi szakaszában sor került a nyilvánossággal 

való konzultációra, mégpedig az első tollvonástól a jogszabály megszövegezésének teljes 

szakaszán át, sőt még azt követően is, hogy a Bizottság javaslatai átkerülnek a 

társjogalkotókhoz, a polgárok visszajelzéseinek összegyűjtése és azoknak a Parlamenthez 

és a Tanácshoz való eljuttatása révén. A Bizottság biztosította a független szabályozói 

ellenőrzést is, és a részletes hatásvizsgálatok immár a jogalkotási folyamat szerves részét 

alkotják, valamint felülvizsgálati folyamatot alakított ki annak biztosítása érdekében, 

hogy a meglévő joganyag továbbra is megfeleljen a célnak. 

Intézményközi munkamódszereink átláthatósága tekintetében teljes mértékben 

elkötelezett vagyok az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 

keretmegállapodás, valamint a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi 
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megállapodás rendelkezéseinek végrehajtása mellett. Folyamatban van a közös 

jogalkotási portál létrehozását célzó, a három intézmény részvételével folyó munka. 

Tisztában vagyok azzal, hogy az információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátása 

alapvető vetülete az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolat elmélyítésének. 

A Lisszaboni Szerződés lefekteti a Parlament és a Tanács mint társjogalkotók közötti 

egyenlőség elvét, én pedig gondoskodni fogok ennek tiszteletben tartásáról a tekintetben, 

hogy miként történik a felelősségi körömbe tartozó területeken az információk 

megosztása.  

Végezetül üdvözlöm Ursula von der Leyen megválasztott elnök az iránti 

kötelezettségvállalását, hogy megbeszéléseket kezd az Európai Parlamenttel és a 

Tanáccsal a csúcsjelöltállítási rendszer javításáról és a páneurópai lista kérdéséről. Az 

elnök egyértelmű támogatásának adott hangot az Európai Parlament kezdeményezési 

jogát illetően, amely teljes mértékben összhangban áll az arányosság, a szubszidiaritás és 

a minőségi jogalkotás elvével. Elkötelezem magam ezen elv érvényesítése mellett, 

összhangban a megválasztott elnök által a Bizottság munkamódszereiről összeállítandó 

iránymutatással. Teljes mértékben támogatom az említett célokat, amelyek révén az 

Európai Parlament rendelkezhet a közvetlen választásból eredő státuszának megfelelő 

politikai súllyal. 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által 

előterjesztett kérdések 

3. Az európai éghajlat-politikai jogszabályok /a 2030-ra szóló célkitűzés 

A 2050-re kitűzött uniós klímasemlegességi célon túl hogyan fogják biztosítani az 

uniós éghajlat-politikai jogszabályok azt, hogy valamennyi ágazati jogszabály 

összhangban legyen a hosszú távú célkitűzéssel? Milyen mechanizmusokat tervez 

annak biztosítására, hogy valamennyi tagállam és minden ágazat kivegye a részét a 

Párizsi Megállapodásban előírt jelentős mértékű kibocsátáscsökkentésből, és hogy 

az EU a lehető leghamarabb elérje a nulla nettó kibocsátást valamennyi ágazatban? 

Milyen konkrét lépéseket fog tenni a 2030-ra kitűzött uniós kibocsátáscsökkentési 

célok növelése érdekében? Hogyan fogja biztosítani, hogy a KAP jelenlegi 

reformjával kapcsolatos bizottsági munka teljes mértékben összhangban legyen a 

zöld megállapodás elveivel, beleértve a klímasemlegességet is? Hogyan befolyásolja 

majd a Bizottság javasolt „One In, One Out” elve a hatályos uniós jogszabályokat és 

a zöld megállapodásban foglalt ambíciók mértékét? 

Bízom benne, hogy az Európai Tanácsban hamarosan valamennyi tagállam jóváhagyja a 

klímasemlegességre vonatkozó 2050-es célkitűzést. Ezt közvetlen prioritásként kell 

kezelnünk, amely szilárd politikai alapot biztosít számunkra az európai zöld 

megállapodást előkészítő szélesebb körű munkához. A megválasztott elnök és jómagam 

is aziránt tettünk politikai elkötelezettséget, hogy a zöld megállapodás a Bizottság 

munkájának egyik meghatározó eleme legyen. A zöld megállapodásnak összeköttetést 

kell teremtenie a klímasemlegesség elérése érdekében tett erőfeszítéseink és természeti 

tőkénk megőrzése között, és mindeközben igazságos ökológiai átmenetet kell 

biztosítania, amelyben senki nem marad le. Ennek az összes biztos gondolkodásmódjába 

be kell épülnie. Magam is hozzá fogok járulni ennek az új gondolkodásmódnak a 

formálásához azáltal, hogy a Bizottságon belül és más intézményeknél is kapcsolatokat 

építek. 
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Az új uniós éghajlat-politikai jogszabályoknak, amelyeket megbízatásunk első 

100 napjában az európai zöld megállapodás részeként előterjesztünk, az lesz a céljuk, 

hogy átalakítsák a politikai döntéshozatalt és társadalmunk szervezésének módját. 

Javaslatot fogok tenni egy olyan éghajlat-politikai jogszabályra, amely beemeli az uniós 

jogba a 2050-ig elérendő klímasemlegességi célt, és – ami még ennél is fontosabb – 

meghatározza azt az irányt, amelyet e cél eléréséhez valamennyi szakpolitikai területen 

hosszú távon követnünk kell. Az európai zöld megállapodás rögzíti majd azt a 

célkitűzésünket, hogy a 2050-ig elérendő klímasemlegességi célt valamennyi uniós 

szakpolitikában általánosan érvényre juttassuk. Kötelezni fog minket arra, hogy 

méltányos és igazságos átmenetet biztosítsunk, többek között az uniós költségvetés 

hatékony felhasználása révén. Hangsúlyozni fogja azt, hogy a gazdaság és a társadalom 

minden területén közös erőfeszítéseket kell tenni. Emellett meg fogja vizsgálni annak 

szükségességét, hogy polgáraink és bolygónk védelme érdekében fokozzuk az 

éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képességet és az azokhoz való 

alkalmazkodást.  

Az EU már bizonyította, hogy képes a szükséges eszközökkel és jogszabályokkal 

támogatni az éghajlatváltozással kapcsolatos törekvéseket, tehát nem mozgunk teljesen 

ismeretlen talajon. Az elmúlt években jelentős előrehaladást értünk el a 2030-as éghajlat- 

és energiapolitikai jogszabályok kidolgozásában, amelyeket ha szigorúan végrehajtunk, a 

becslések szerint 2030-ig az 1990-es szinthez képest 45%-kal csökkenthetjük az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Most erre építve kell dolgoznunk azért, hogy 

teljesítsük a 2030-ig megvalósítandó ambiciózusabb törekvéseinket, valamint azt a 

célunkat, hogy Európát 2050-ig klímasemlegessé tegyük. 

Az irányítási struktúrák döntő szerepet fognak játszani annak biztosításában, hogy 

rendelkezésre álljanak a megfelelő tervezési, nyomonkövetési, jelentéstételi és 

ellenőrzési rendszerek. A tagállamok az energiaunió irányításáról szóló rendelettel 

összhangban már dolgoznak nemzeti energia- és klímaterveik elkészítésén, hogy jobb 

koordinációt és nagyobb koherenciát biztosíthassanak az éghajlat- és energiapolitika 

területén. E folyamat révén sok tagállam nemzeti szinten már most meghatározta hosszú 

távú éghajlat-politikai célkitűzéseit. Biztosítani fogom, hogy a Bizottság továbbra is 

hatékonyan támogassa a tagállamokat a vállalt célkitűzések elérésében. Úgy vélem, hogy 

új hosszú távú célkitűzéseinket be tudjuk építeni ebbe az irányítási struktúrába. Hiszek 

abban is, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos céljainkat az újragondolt európai 

szemeszter központi részévé tehetjük, csakúgy, mint a fenntartható fejlődési célokat. 

Ennek biztosítása érdekében szorosan együtt fogok működni Valdis Dombrovskisszal.  

Ahhoz, hogy 2050-ig elérhessük a klímasemlegességet, szigorítanunk kell 2030-as 

célkitűzésünket. Ezért törekedni fogok arra, hogy megvalósulhassanak a Bizottság 

megválasztott elnökének politikai iránymutatásában megfogalmazott törekvéseink, azaz 

2030-ig legalább 50%-os kibocsátáscsökkentést érjünk el, 2021-ig pedig előterjesszük az 

55%-os csökkentési cél elérésére vonatkozó tervünket. Mindezt felelősségteljesen kell 

megvalósítanunk, oly módon, hogy az európai társadalmat is bevonjuk, és egyúttal 

ambiciózusabb nemzetközi fellépést ösztönözzünk. 

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának nagyobb mértékű csökkentéséhez valószínűleg 

az éghajlatváltozással kapcsolatos hatályos jogszabályok egy részének vagy 

mindegyikének aktualizálására lesz szükség. Ezek közé tartozik az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszerről (ETS) szóló irányelv, valamint a közös 

kötelezettségvállalási rendelet és a földhasználatról, a földhasználat megváltoztatásáról és 

az erdőgazdálkodásról (LULUCF) szóló rendelet. A Bizottság szolgálatai sürgősen 
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mélyreható elemzést fognak készíteni a 2030-as célkitűzésünk szigorításának hatásairól, 

költségeiről és természetesen előnyeiről is. Ez vonatkozik a meglévő energiaügyi 

jogszabályokra, például az energiaadó-irányelvre, a megújulóenergia-irányelvre, az 

energiahatékonysági irányelvre és adott esetben más kapcsolódó uniós vívmányokra is. A 

karbonszegény gazdaság megvalósítására irányuló törekvésekkel a körforgásos 

gazdaságra való átállás felgyorsítását célzó intézkedések is szinergiákat teremtenek majd. 

Ugyanilyen fontos a természetalapú megoldásokban rejlő lehetőségek teljes körű 

kiaknázása. Átfogó értékelést fogunk végezni a gazdasági, társadalmi és környezeti 

hatásokról, és széles körű konzultációt fogunk folytatni az érdekelt felekkel. A 

megoldások keresése során minden lehetőséget meg fogunk vizsgálni. Az európai zöld 

megállapodás lényege, hogy a közjó érdekében mindannyiunknak közösen részt kell 

vennünk a környezetvédelmi és éghajlati kérdések megoldásában. Különösen az adózás, 

a mezőgazdaság, az energia, a közlekedés, a körforgásos gazdaság, az élelmiszer-

termelés és az élelmiszer-pazarlás, valamint a fogyasztói magatartás lehetséges szerepét 

fogom vizsgálni.  

Mindezek során nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a már elfogadott 

jogszabályokat végrehajtva azonnal cselekednünk kell a kibocsátáscsökkentés érdekében. 

Kulcsfontosságú, hogy minden jövőbeli jogszabályi felülvizsgálat a már elfogadott 

kötelezettségvállalások tényleges teljesítésére épüljön. A meglévő jogszabályok szigorú 

végrehajtása alapvető fontosságú. A belső érdekelt felekkel és nemzetközi partnereinkkel 

szembeni hitelesség is ezt követeli tőlünk. A tagállamoknak még idén véglegesíteniük 

kell nemzeti energia- és klímaterveiket. Gondoskodni fogok arról, hogy a Bizottság 

továbbra is hatékonyan támogassa őket az uniós szinten elfogadott célok együttes 

elérésében. 

A klímasemleges európai gazdaság 2050-ig történő megvalósításában a mezőgazdaság 

központi szerepet fog játszani. A föld a legértékesebb erőforrásunk: élelmet és lakóhelyet 

biztosít számunkra, otthont ad csodálatosan sokszínű élővilágunknak és – ha megfelelően 

gazdálkodunk vele – természetesen az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésében is 

segíthet minket. Védenünk kell a környezetszennyezéssel szemben, és nem szabad 

kimerítenünk erőforrásait. A fenntartható földgazdálkodás döntő fontosságú lesz a 

jövőben. A 2021 és 2027 közötti időszakra javasolt közös agrárpolitika (KAP) már most 

célul tűzi ki azt, hogy jelentős mértékben hozzájáruljon az éghajlatváltozás elleni 

fellépéssel, a természeti erőforrásokkal, a biológiai sokféleséggel és az állatjóléttel 

kapcsolatos uniós célkitűzések megvalósításához. A közös agrárpolitika 

összköltségvetésének legalább 40%-ából az éghajlat-politika fog támogatásban 

részesülni, a vidékfejlesztési pillér forrásainak pedig legalább 30%-át az éghajlattal és a 

környezettel kapcsolatos célkitűzések megvalósítására fordítják majd. Szorosan együtt 

fogok működni a mezőgazdasági biztossal annak érdekében, hogy az éghajlatváltozással 

kapcsolatos célokat a lehető legnagyobb mértékben megvalósítsuk, minimálisra 

csökkentsük a mezőgazdasági ágazat környezeti hatását, és a jövőbeli KAP keretében 

javasolt eszközöket a lehető legjobban kihasználjuk. A Bizottság minden évben 

szigorúan nyomon fogja követni a KAP-kiadásokat, szorosan együtt fog működni 

valamennyi tagállammal, és rendszeresen tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet. 

A KAP keretein túlmutatóan szélesebb körű, a teljes élelmiszer-termelési és -fogyasztási 

láncra kiterjedő stratégiát kell kidolgoznunk. Különös figyelmet kell szentelnünk a 

hatékony és fenntartható élelmiszer-termelési módszerek népszerűsítésének. Még jobban 

támogatnunk kell az innovációt, a digitalizációt és az intelligens technológiákat a 

növényvédő szerek és a műtrágyák használatának csökkentése, valamint – összhangban a 

Bizottság zéró szennyezéssel kapcsolatos törekvésével – a kibocsátások csökkentése 
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érdekében. A Bizottság az európai zöld megállapodás részeként elő fogja terjeszteni „a 

termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű stratégiát.  

 

Ambiciózus célkitűzéseink eléréséhez rendkívül körültekintő politikai döntéshozatalra 

van szükség. Kerülnünk kell a felesleges intézkedéseket, ugyanakkor nem habozhatunk 

megtenni azt, ami ténylegesen szükséges. A meghozott intézkedéseket pedig megfelelően 

kell végrehajtanunk. Mindez költségeket von majd maga után. Biztosítanunk kell, hogy 

intézkedéseink előnyei indokolják ezeket a költségeket, és el kell kerülnünk a 

szükségtelen terheket. Ezt mind az általunk javasolt új, mind pedig a már meglévő 

jogszabályok esetében meg kell tennünk. Mindez nem a deregulációról, hanem a 

vállalkozások és a polgárok túlzott terheinek elkerülését célzó megfelelő szabályozásról 

szól. Ezt tükrözi a „One In, One Out” („egy be, egy ki”) elv is, amely e terheket hivatott 

enyhíteni. 

Ez a megközelítés semmilyen módon nem korlátozza az európai zöld megállapodással 

kapcsolatos céljaink megvalósítását. A polgárok és a vállalkozások (különösen a 

kisvállalkozások) arról számolnak be, hogy az uniós jogszabályok végrehajtásával 

kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségek adott esetben nagy terhet rónak rájuk. Meg 

fogom vizsgálni annak lehetőségét, hogy csökkentsük a jelentéstételi kötelezettségeket az 

energia- és éghajlat-politika terén. Célunk, hogy észszerűbbé tegyük a jelenlegi, sok 

esetben szétaprózott jelentéstételi kötelezettségeket, amelyek az energiára, az 

éghajlatváltozásra és más, az energiaunióval kapcsolatos szakpolitikai területekre 

vonatkozó főbb uniós jogszabályokból erednek, aminek révén jelentős egyszerűsítést 

érhetünk el.  

4. Pénzügyi források és a méltányos átmenetet biztosító alap 

Amint megbízólevelében kifejtette, az európai zöld megállapodás csak abban az 

esetben működhet, ha az emberek csatlakoznak hozzá, és ha biztosítja, hogy senki 

se maradjon le. Ön szerint milyen intézkedéseket kellene belefoglalni a fenntartható 

beruházási tervbe? Milyen szerepet tulajdonít az Európai Beruházási Banknak 

Európai Éghajlatváltozási Bankként? Hogyan biztosítaná, hogy az uniós 

költségvetés teljes mértékben összhangban legyen az éghajlatváltozással és a 

biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós célkitűzésekkel? Milyen intézkedéseket 

hozna a környezeti szempontból káros támogatások megszüntetése érdekében? 

Milyen konkrét intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy méltányos 

átmenetet biztosítson a szénsemleges gazdaság felé, és konkrétabban hogyan fogja 

koordinálni az új, méltányos átmenetet biztosító alappal kapcsolatos munkát? 

Támogatja-e a zöldkötvények számának növelését az európai központi bankok 

portfóliójában, és hogyan fogja biztosítani e zöldkötvények környezeti integritását? 

Az európai zöld megállapodás megvalósításához, valamint ahhoz, hogy 2050-re Európa 

lehessen az első klímasemleges kontinens, törekvéseinket a beruházások növekedésének 

kell kísérnie. Bolygónk megmentése költséges feladat, azonban még nagyobb árat 

fizetünk akkor, ha tétlenek maradunk. Minél gyorsabban cselekszünk, annál alacsonyabb 

lesz a költség, és annál többet nyerhetünk. Az EU-nak fokoznia kell az állami 

beruházásokat, ösztönöznie kell a viselkedésbeli változásokat, és erősítenie kell arra 

irányuló erőfeszítéseit, hogy a magántőkét az éghajlatváltozás elleni fellépés felé 

irányítsa. Ez számottevő kihívást jelent ugyan, ám egyúttal komoly lehetőséget kínál az 

innováció, a munkahelyteremtés, a növekedés és a versenyképesség EU-beli 

ösztönzésére.  
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A Fenntartható Európa beruházási terv célja, hogy az elkövetkező évtized során 

1 billió euró összegű beruházást támogasson EU-szerte. A terv a finanszírozás három 

típusát fogja össze: uniós források, tőkeáttételes köz- és magánberuházások (különösen 

az InvestEU programon keresztül) és nemzeti társfinanszírozás. A 

magánfinanszírozásnak nagyon fontos szerepet kell betöltenie, mivel az állami 

finanszírozás önmagában nem lesz képes kielégíteni az óriási beruházási igényeket. 

Valdis Dombrovskisszal együttműködve arra fogok törekedni, hogy beruházásaink a 

gazdaság minden ágazatában elősegítsék a klímasemleges és fenntartható EU felé történő 

teljes körű, igazságos átmenetet. Emellett olyan célzott forrásokat kell mozgósítanunk, 

mint például az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében létrehozott innovációs 

alap és modernizációs alap, hogy az iparban és az energiaszektorban ösztönözzük az új, 

tiszta technológiákkal kapcsolatos innovációt, valamint támogassuk az energiarendszerek 

korszerűsítését az alacsonyabb jövedelmű tagállamokban. 

Az Európai Beruházási Bank (EBB), amely már most az éghajlatváltozás elleni küzdelem 

világszerte legnagyobb multilaterális finanszírozója, beruházásainak legalább 25%-át az 

éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra fordítja. Üdvözlöm azt, 

hogy a Bank az erőfeszítései fokozását tervezi, és 2025-ig az összes beruházása 50%-át 

az éghajlatváltozás elleni küzdelemre szándékozza fordítani. E magasabb cél elérése 

érdekében megfelelő és hitelképes projekteket kell kidolgozni. A pénzügyi 

közintézményeknek, például az EBB-nek szerepet kell vállalniuk az ilyen projektek 

azonosításában, valamint segítséget kell nyújtaniuk ahhoz, hogy azok éghajlati és 

környezeti előnyei az EU egészében érvényesülhessenek. Véleményem szerint az EBB 

mint Európa éghajlatváltozási bankja a fenntartható beruházási tervvel szoros 

kapcsolatban működve támogathatja a tagállamokat az új és forradalmi technológiákba 

való beruházásban és azok bevezetésében. 

Ebben az összefüggésben szeretnék emlékeztetni arra, hogy bár az uniós költségvetés a 

teljes állami kiadásokhoz képest alacsony – az európai állami kiadások mintegy 2%-át 

teszi ki –, jellegét tekintve beruházási költségvetés, amely jelentős mértékben kihat a 

magán- és állami finanszírozásra. Alapvető eszköze az európai zöld megállapodás 

megvalósításának. A jelenlegi Bizottság által a többéves pénzügyi keretre vonatkozóan 

előterjesztett javaslatok megfelelő alapot biztosítanak céljaink eléréséhez. A Bizottság 

azt javasolta, hogy az EU a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló költségvetésének 

egynegyedét (ami a hét évre vonatkoztatva 320 milliárd eurót tesz ki) fordítsa az 

éghajlatváltozással kapcsolatos fellépésekre. Ez a kötelezettségvállalás az összes uniós 

program keretében az éghajlattal kapcsolatos kiadások formájában nyilvánul meg. A zöld 

megállapodásban szereplő kötelezettségvállalások teljesítéséhez a Bizottság tárgyalási 

pozíciójának néhány célzott kiigazítására lesz szükség, elkerülve a folyamatban lévő 

tárgyalások esetleges késlekedését, ami hatással lehetne az új programok elindítására.  

A fenntarthatóság célkitűzését az egyes programok is rögzítik, én pedig gondoskodni 

fogok arról, hogy ez a programozás és a végrehajtás minden szakaszában érvényesüljön. 

Jelenleg egy, a fenntarthatósági vizsgálatra vonatkozó konkrét iránymutatást dolgozunk 

ki annak érdekében, hogy a jövőbeli InvestEU program finanszírozási és beruházási 

műveletei során teljes mértékben figyelembe vegyék a fenntarthatóság minden 

vonatkozását, vagyis az éghajlatot, a környezetet (beleértve a biológiai sokféleséget) és a 

társadalmat. Ennek egy másik fontos eleme a LIFE program, vagyis az egyetlen olyan 

uniós program, amely teljes mértékben a környezet és az éghajlat védelmére irányul. A 

viszonylag szerény költségvetéssel rendelkező LIFE program olyan innovatív projektek 

támogatásának hatékony eszköze, amelyek közvetlenül hozzájárulnak az EU éghajlattal 

és biológiai sokféleséggel kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításához. A 2021–2027-
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es időszakra vonatkozóan a Bizottság a LIFE program költségvetésének mintegy 60%-os 

– összesen 5 milliárd euróra történő – növelését javasolta, amelyben nagyobb hangsúlyt 

kap a természet és a biológiai sokféleség (valamint az energetikai átmenet).  

Most a társjogalkotókon múlik, hogy végleges megállapodásra jussanak ezekről a 

rendelkezésekről. Az új többéves pénzügyi keret jóváhagyása után kitartóan fogok 

dolgozni bizottsági kollégáimmal és a tagállamokkal azon, hogy jó úton haladjunk az 

éghajlati szempontok érvényesítésével kapcsolatos célkitűzés elérése tekintetében, és 

hatékonyan használjuk fel az uniós költségvetést a klímasemlegesség felé való átmenet 

támogatására. 

Az EU és tagállamai a G7- és G20-csoport, valamint a Párizsi Megállapodás keretében 

nemzetközi kötelezettségvállalásokat tettek a fosszilis tüzelőanyagok nem hatékony 

támogatásának megszüntetésére. E kötelezettségvállalások ellenére a fosszilis 

tüzelőanyagokra nyújtott támogatások 2008 és 2016 között nem csökkentek számottevő 

mértékben, hanem stabilan az évi 55 milliárd euró körüli szinten maradtak. Egyértelmű, 

hogy a tagállamoknak még sok tennivalójuk van e támogatások kivezetése érdekében, én 

pedig jelentős politikai tőkét fogok fektetni a nemzeti kormányokkal való 

együttműködésbe azok fokozatos megszüntetése érdekében. Függetlenül attól, hogy azt 

milyen egyéb igények indokolhatják, úgy gondolom, hogy sürgősen meg kell 

szüntetnünk a bolygónkat szennyező vállalatok támogatását.  

Az energiaunió irányításáról szóló rendelet értelmében a tagállamoknak nemzeti energia- 

és éghajlat-politikai terveikbe bele kell foglalniuk a többek között a fosszilis 

üzemanyagokhoz nyújtott energiatámogatások leírását, valamint az azok fokozatos 

megszüntetésére irányuló nemzeti politikákat és intézkedéseket. Minden tagállamnak 

fokozottan tájékoztatnia kell a Bizottságot a fosszilis tüzelőanyagokra jelenleg nyújtott 

támogatásokról és az azok csökkentésére irányuló politikákról. A Bizottság ajánlásokat 

fogalmazott meg a tagállamok számára, és szorosan nyomon fogja követni az 

előrehaladást. Európai szinten biztosítani fogom, hogy az energiaadó-irányelv 

felülvizsgálata nyomán a Bizottság javaslatot tegyen arra, hogy ezt az eszközt 

összehangolják a fosszilis tüzelőanyagokra nyújtott támogatások megszüntetésére 

irányuló törekvéseinkkel. Intenzíven együtt fogok működni a tagállamokkal ennek 

támogatása érdekében. Ugyanakkor mint tudjuk, az adózással kapcsolatos uniós 

jogszabályok a tagállamok közötti egyhangúságot írnak elő, ami gyakran akadályt állít a 

célkitűzések nyomán meghozandó intézkedések elé. Ebben az összefüggésben, ha a 

tagállamok komolyan kívánnak foglalkozni az éghajlat-politikával, meg kell vizsgálni az 

egyhangúság kérdését. A Bizottság e kérdéssel kapcsolatban is javaslatokat tett, 

amelyekkel tovább kívánok foglalkozni. 

A zöld átalakulással kapcsolatos célom annak biztosítása, hogy senki ne maradjon le, és 

hogy az átalakulás által kínált lehetőségek megfelelően kerüljenek elosztásra. Míg a 

polgárok egyértelműen támogatják az éghajlatváltozás kezelésére irányuló szakpolitikai 

fellépést, azt tapasztaltuk, hogy az egyedi intézkedések ellenállásba ütközhetnek. 

Ezenkívül mint tudjuk, nem minden tagállam és régió kezdi ugyanarról a pontról a zöld 

gazdaságra való átállást. Több mint 8 millió európait foglalkoztatnak magas szén-dioxid-

kibocsátású ágazatokban, például a vegyipari termékek, az ásványi termékek és a 

fémalapanyagok gyártása terén. Ezenkívül a szigetek sajátos kihívásokkal szembesülnek, 

ha a villamosenergia-ellátáshoz, a fűtéshez vagy a kontinenssel összeköttetést biztosító 

közlekedéshez a fosszilis tüzelőanyagokról más energiaforrásokra kívánnak átállni. Az 

átállás sikere azon múlik majd, hogy figyelembe vesszük-e ezeket az európaiakat, 

pontosabban minden európait.  
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Ehhez komoly erőfeszítésekre lesz szükség a nemzeti és európai intézkedések terén. 

Európai szinten a következő többéves pénzügyi keretben számos eszköz fog hozzájárulni 

az átmenethez: a kohéziós politika, a LIFE program, az EU kibocsátáskereskedelmi 

rendszere keretében létrehozott modernizációs és innovációs alapok, a Globalizációs 

Alkalmazkodási Alap, az InvestEU és az Európai horizont program.  

A meglévő eszközök alkalmazása mellett az új Bizottság elkötelezett a Méltányos 

Átalakítási Alap létrehozása mellett is. Ez az Alap az átmenet társadalmi 

következményeire összpontosítva kiegészíti a meglévő eszközöket, és lehetővé teszi a 

leginkább érintett régiók számára a gazdasági diverzifikáció és modernizáció 

támogatását. Ez különösen a regionális munkaerő meglévő készségei és a növekvő, 

illetve átalakuló ágazatokban szükséges készségek közötti szakadék áthidalását segíti elő. 

Várakozásaink szerint sokoldalú eszközként fog szolgálni, amely hatékonyan támogatja 

az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra való átállás által leginkább érintett polgárokat és 

közösségeket, többek között a szén- és energiaigényes ipari régiókban. Az 

emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezetőalelnök-jelölttel és a gazdaságpolitikai 

biztosjelölttel együttműködve meg fogom vizsgálni azt is, hogy az InvestEU forrásai 

miként mozgósíthatók erre a célra. Tekintettel az Alap horizontális jellegére, szorosan 

együtt fogok működni a kohézióért és a reformokért felelős biztossal, a költségvetésért és 

az igazgatásért felelős biztossal, valamint az energiaügyi biztossal az ezzel kapcsolatos 

munka koordinálásán. A biztosi testület által előterjesztendő gyakorlati intézkedések 

részletes kidolgozása során biztosítani fogom, hogy ez olyan eszköz legyen, amelynek 

kapcsán a Bizottság valamennyi szolgálata együttműködik a régiókkal és a tagállamokkal 

a hatékony programozás kialakítása és a konkrét projektek meghatározása érdekében. 

Az Európai Központi Bank teljes függetlenséggel hozza meg a portfóliója összetételével 

kapcsolatos döntéseket, de megjegyezném, hogy a Bank kis mennyiségben már 

rendelkezik zöldkötvényekkel. A zöldkötvények piaca egyelőre viszonylag kicsi, ezért 

ösztönöznünk kell annak bővülését. Az egyik korlát – amelyet az Európai Parlamentnek 

adott válaszában Christine Lagarde is hangsúlyozott – az, hogy még nem kellően 

egyértelmű, hogy mi minősül zöld eszköznek. A Bizottság megválasztott elnöke azzal 

bízta meg az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnököt, hogy zöld 

finanszírozási stratégia kidolgozásával biztosítsa azt, hogy a beruházásokat és a 

finanszírozást a klímasemleges gazdaság megvalósítása felé irányíthassuk. Az 

egyértelmű taxonómia kidolgozása ebben várhatóan segíteni fog, de más lehetséges 

módszereket is meg kell vizsgálnunk. A fenntartható finanszírozással foglalkozó uniós 

technikai szakértői csoport például 2019. júliusban közzétette az uniós zöldkötvényekre 

vonatkozó előírásokról szóló jelentését, amelynek következtetéseit gondosan elemezni 

fogjuk, és adott esetben meghozzuk azok nyomán a szükséges intézkedéseket.  

 

5. A közlekedésből származó kibocsátás 

Milyen konkrét lépéseket tenne a hajózás és a légi közlekedés uniós éghajlatvédelmi 

intézkedésekbe történő teljes körű integrálása érdekében? A Bizottság 

megválasztott elnöke egyértelműen jelezte, hogy támogatja az Európai Parlament 

kezdeményezési jogát. Ebben az összefüggésben elkötelezné-e magát amellett, hogy 

– amint azt a Bizottság az (EU) 2018/410 irányelvhez csatolt 2. mellékletben és az 

(EU) 2015/1814 határozatban kijelenti – megfelelően megfontolja és támogatja az 

EU ETS tengeri ágazatra történő kiterjesztésével kapcsolatos azon módosításokat, 

amelyeket az Európai Parlament a jövőben elfogadhat? Hogyan fogja biztosítani, 



 

14 

hogy az Éghajlatpolitikai Főigazgatóság megtartsa teljes körű felelősségét és vezető 

szerepét az EU ETS végrehajtásával és jövőbeli módosításaival kapcsolatban? 

A gazdaság valamennyi ágazatának méltányosan hozzá kell járulnia az EU éghajlat-

politikai célkitűzéseinek teljesítéséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentéséhez. Külön figyelmet kell szentelnünk a közlekedési ágazatnak, amelynek 

kibocsátása nemcsak jelentős, de egyre növekszik, és biztosítanunk kell, hogy az európai 

zöld megállapodás egyértelműen kiterjedjen erre a területre is. Annak biztosítása 

érdekében, hogy a közlekedési ágazat megfeleljen a tiszta, digitális, modern gazdaság 

igényeinek, a közlekedéspolitikáért felelős biztos átfogó stratégiát fog előterjeszteni a 

fenntartható és intelligens mobilitás érdekében, én pedig szorosan együtt fogok működni 

vele ennek kapcsán. A kihívások ellenére ténylegesen úgy gondolom, hogy mindez 

lehetőséget nyújt arra, hogy pozitív változásokat idézzünk elő az európai polgárok 

életében.  

Túl sokan élnek olyan városokban, ahol a rengeteg szennyező autó miatt az emberek 

köhögve és fuldokolva kénytelenek ingázni nap mint nap. Számos európai polgár pedig 

olyan, távoli vagy nem megfelelő összeköttetésekkel rendelkező régiókban él, ahol az 

emberek túlságosan függnek autójuktól, mert nem megfelelő a tömegközlekedés, vagy 

nem biztosítják számukra a távmunka lehetőségét. Ráadásul a szállítási költségek miatt 

sok esetben az üzemanyaghoz is drágábban jutnak hozzá. Megint más európaiak nagyon 

szívesen utaznának vasúton – akár munkába, akár szabadidejükben –, gazdasági vagy 

időbeli korlátok miatt mégis inkább az olcsó repülőjáratokat választják, mert nem 

fektettünk eleget a távolsági és a határokon átnyúló vasúti közlekedésbe. Az európai zöld 

megállapodás lehetőséget teremt arra, hogy helyreállítsuk a falvak és városok közötti 

összeköttetéseket, kiegyensúlyozzuk a közöttük fennálló egyenlőtlenségeket, és egyúttal 

tisztábbá tegyük a Föld légkörét, vagyis azt a levegőt, amelyet mindannyian belélegzünk. 

A közlekedésből származó kibocsátások kezeléséhez az EU kibocsátáskereskedelmi 

rendszerére is kiterjedő intézkedéscsomagra van szükség. Ahhoz, hogy a közlekedésből 

származó kibocsátásokat a klímasemlegességgel kapcsolatos célkitűzéseinkkel 

összhangban csökkentsük, átfogó és ambiciózus politikákat kell kidolgoznunk a 

fenntartható mobilitás érdekében. Biztosítanunk kell a légi közlekedésben és a 

hajózásban használt alternatív üzemanyagok gyorsabb kifejlesztését, és az elkövetkező 

években vezető piacokat kell létrehoznunk azoknak. Az energiaadó-irányelv keretében 

felül kell vizsgálnunk ezeknek az üzemanyagoknak az adóügyi megítélését, hogy 

összhangba hozzuk azt az éghajlatváltozással kapcsolatos céljainkkal. Az előterjesztés 

előtt álló európai éghajlati paktum alapvető szerepet játszhat a közlekedési szokások 

megváltoztatásának, vagyis az átmenet egyik alapvető elemének ösztönzésében és 

irányításában.  

Ugyan az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere 2012 óta kiterjed a légi közlekedésre, a 

jelenlegi rendszer szerint évente a kibocsátási egységek 85%-át ingyenesen osztják ki a 

légitársaságok számára. Ezt idővel csökkenteni kell. Ezt a kibocsátáskereskedelmi 

rendszer átfogó felülvizsgálatának részeként vizsgáljuk majd meg azzal a céllal, hogy 

elkészítsük a 2030-ra kitűzött uniós cél 55%-ra való növelésére irányuló tervünket. 

A hajózásból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások nyomon követését és jelentését 

már szabályozzák hatályos uniós jogszabályok. 2018. februárban a Bizottság elkötelezte 

magát amellett, hogy megvizsgálja az Európai Parlament által a tengeri kibocsátások 

tekintetében javasolt módosításokat. Amennyiben az Európai Parlament saját 

kezdeményezésű javaslatokat terjeszt elő, természetesen kötelezettséget vállalunk arra, 
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hogy azokat a Bizottság politikai iránymutatásaival és munkamódszereivel összhangban 

kezeljük. 

A hajózásból és a légi közlekedésből származó kibocsátások csökkentését illetően 

figyelembe kell venni annak nemzetközi vonatkozásait is, ugyanis mind a Nemzetközi 

Polgári Repülési Szervezet (ICAO), mind a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) 

keretében az EU által határozottan támogatott kezdeményezések vannak folyamatban. 

Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy meggyőzzük az ICAO-ban és 

az IMO-ban részes harmadik országokat arról, hogy nagyobb előrehaladást érjenek el e 

kezdeményezések terén, és hogy ezt az előrehaladást nemzetközi szinten is figyelembe 

vegyük a további uniós fellépés lehetőségeinek mérlegelésekor. 

A Bizottság megválasztott elnökétől azt az általános megbízatást kaptam, hogy – többek 

között az Éghajlatpolitikai Főigazgatóságot közvetlenül irányítva – koordináljam az 

európai zöld megállapodást. E munka irányítása során ki fogom jelölni a követendő 

útvonalat, koordinálom a munkát, javaslatokat terjesztek elő, és szorosan 

együttműködöm valamennyi biztossal és szolgálataikkal, hogy megvalósítsuk 

törekvéseinket. 

6. Más jelentős gazdaságok hozzájárulásai 

Ön amellett, hogy ellátja az európai zöld megállapodásért felelős ügyvezető alelnök 

feladatkörét, az EU nevében vezető szerepet fog játszani az éghajlatváltozással 

kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon. Hogyan fogja biztosítani, hogy a Párizsi 

Megállapodás keretében elfogadott menetrenddel összhangban valamennyi 

jelentősebb kibocsátó növelje ambícióit? Elkötelezi-e magát egy megerősített és 

átfogóbb klímadiplomáciai stratégia iránt a globális átmenet előmozdítása és a 

globális ambíció növelése érdekében? Gondoskodik-e arról, hogy Európa olyan 

nemzetközi klímafinanszírozási célokat szorgalmazzon, amelyek jobban tükrözik a 

célkitűzés sürgősségét, továbbá arról, hogy Európa növelje saját nemzetközi 

klímafinanszírozási hozzájárulásait? 

Mivel az EU a globális kibocsátások mintegy 9%-áért felelős, csak akkor kezelhetjük 

sikeresen az éghajlatváltozás kérdését, ha mások is követik a példánkat. Ezért az EU-nak 

– az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi 

Megállapodással összhangban – vezető szerepet kell vállalnia a nemzetközi 

tárgyalásokban annak érdekében, hogy a többi jelentős kibocsátó 2021-ig növelje 

célkitűzéseit.  

Az Európai Unió mindig is vezető szerepet játszott a globális normák meghatározásában, 

legyen szó akár az éghajlat- és környezetvédelmi intézkedésekről, akár a 

fogyasztóvédelemről vagy a munkavállalók jogairól. Tapasztalataink szerint ha Európa 

pozitív példát mutat, akkor a világ más országai és régiói is követik. Ezenkívül mindez 

versenyelőnyhöz is juttatja Európát. A világ tisztában van azzal, hogy az éghajlatváltozás 

problémát jelent, amelyre a vezetőknek megoldást kell találniuk, és hogy jelenlegi 

gazdasági modellünk jelentős átalakítására van szükség. Ha bizonyítani tudjuk, hogy az 

európai zöld megállapodás előnyös a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, a 

kereskedelem és az exportőrök szempontjából, akkor a világ ipari szereplői és a vezetői 

is belátják, hogy érdemes ebbe befektetni, és mindez a tiszta és hatékony 

tömegközlekedés, valamint a tisztább levegő és a folyók, illetve óceánok kisebb mértékű 

szennyezése révén a polgárok javát is szolgálja. Napjaink bizonytalan geopolitikai 

környezetében folytatnunk kell a többoldalú munkát, miközben kiemelten kezeljük a 

kulcsfontosságú partnerekkel és a főbb kibocsátókkal folytatott megerősített kétoldalú 
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együttműködést. Arra kell ösztönöznünk másokat, hogy folytassák a Párizsi 

Megállapodás céljainak megvalósítását. Ez különösen fontos a G20-ak (köztük Kína) 

esetében, amelyek a globális kibocsátások mintegy 80%-áért felelősek. 

A 2018. évi katowicei éghajlatváltozási csomaggal kiegészített 2015. évi Párizsi 

Megállapodás megteremti az éghajlatváltozással kapcsolatos globális fellépés alapvető 

keretét, és kijelöli a klímasemlegesség és az éghajlatváltozás hatásaival szembeni 

reziliencia felé történő globális átmenet irányát. Megbízatásom során különös figyelmet 

fogok fordítani a Párizsi Megállapodás hitelességének megőrzésére, valamint a politikák 

határozott végrehajtásának és a törekvések felgyorsításának ösztönzésére, különösen a 

világ legnagyobb kibocsátói által. 

Célom, hogy a tapasztalatok megosztásán és nemzetközi partnereink nemzeti vállalásaik 

teljesítésében történő támogatásán is dolgozzak. Ahogy azt az európai méltányos 

átalakítás esetében is tesszük, figyelmet fogok fordítani arra, hogy az éghajlat-politikai 

fellépés figyelembe vegye a legkiszolgáltatottabbakat, és kiterjedjen az alkalmazkodásra 

és az ellenálló képesség megerősítésére. Ebben az összefüggésben a nemzetközi 

fejlesztési politika központi szerepet fog játszani. Küldetésemnek tekintem, hogy Európa 

a klímadiplomácia nemzetközi színterén megőrizze súlyát és hitelességét. Az éghajlat-

politikának továbbra is minden szinten az uniós diplomácia kulcsfontosságú elemének 

kell lennie, ideértve a finanszírozási eszközök hatékony felhasználását is. Kereskedelmi 

és fejlesztési politikánk végrehajtása során meg kell erősítenünk és általánosan 

érvényesítenünk kell az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépéseket a reálgazdaság 

egészében, különös tekintettel az olyan területekre, mint az energia, a közlekedés, az 

erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság és a földgazdálkodás, az innováció, a kereskedelem, a 

beruházási környezet javítása és a zöld finanszírozás mozgósítása.  

Elkötelezett vagyok annak biztosítása mellett, hogy az uniós kereskedelempolitika 

hozzájáruljon a partnerországokban az éghajlat-politika előmozdításához. Ragaszkodni 

fogok ahhoz, hogy az EU kereskedelmi és politikai megállapodásainak határozott, 

végrehajtható éghajlati rendelkezések is részét képezzék.  

7. Versenyképesség – CO2-kibocsátás-áthelyezés 

Hogyan fogja előmozdítani az új tiszta technológiákba történő beruházásokat, és 

hogyan ösztönzi az európai ipart az éghajlati szempontból semleges gazdaságra való 

áttérésben, egyúttal az átmenet által biztosított gazdasági és foglalkoztatási 

lehetőségek lehető legjobb kihasználásában? Benyújt-e egy nulla nettó szén-dioxid-

kibocsátást célzó ipari stratégiát? Milyen lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy 

biztosítsa az EU versenyképességét és szabályozási biztonságát az EU-n belüli 

magas szintű éghajlati és környezetvédelmi normák fenntartása mellett? Ön szerint 

milyen konkrét szerepet játszik a politikai iránymutatásokban említett, a szén-

dioxid-kibocsátás határokon történő kiigazítását célzó mechanizmus vagy bármely 

hasonló intézkedés, és hogyan kívánja azt a WTO szabályainak megfelelő módon 

kialakítani?  

Az éghajlati szempontból semleges, körforgásos gazdaságra való átállás fontos 

lehetőséget kínál az uniós gazdaság hosszú távú versenyképességének fenntarthatóbb 

alapokra helyezésére, a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünk megszüntetésére és 

az új készségeket biztosító munkahelyek teremtésére. A modernizációnak ez a formája 

belföldön és globális szinten egyaránt lehetőséget jelent az európai vállalatok számára. 

Az erőforrások fenntartható használata és a körforgásos gazdaság 2030-ig nettó 

1,8 billió euró hasznot hozhat, és hozzájárulhat gazdasági függetlenségünkhöz, illetve 
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technológiai szuverenitásunkhoz azáltal, hogy megszünteti vagy csökkenti az importált 

energiától és nyersanyagoktól való függőségünket.  

A piacok képesek ugyan ösztönözni a változásokat, de erre gyakran későn, az 

eredmények méltányosságának és az előnyök igazságos elosztásának biztosítása nélkül 

kerül sor. Ezért politikai szempontból elengedhetetlen a piacok intelligens kihasználása, 

valamint hiányosságaik kijavítása annak érdekében, hogy biztosítható legyen nemcsak a 

környezeti, de a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság is. Az éghajlatváltozás jelentette 

kihívás kezelése során ezek közül mindháromnak teljesülnie kell, különben semmilyen 

előrehaladást nem érhetünk el. A piacok beavatkozás nélkül nem mindig fogadják be 

spontán módon olyan ütemben az új, alacsony szén-dioxid-kibocsátású termékeket és 

technológiákat, mint ami a klímasemlegesség 2050-ig történő eléréséhez szükséges. Az 

EU-nak olyan szabályozási környezetről kell gondoskodnia, amely a klímasemleges és 

körforgásos ipari termékek iránti keresletet és kínálatot egyaránt előmozdítja. Azt 

szeretném, hogy a Bizottság a folyamat korai szakaszában elősegítse az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású és fenntartható termékek (például megújuló energiaforrások, 

hidrogén, épített környezet stb.) vezető piacainak kialakítását és bevezetését. Ehhez olyan 

támogatási politikákra lenne szükség, amelyek – például a megújuló energiára vonatkozó 

intézkedéseink mintájára – hozzájárulnak e termékek piacainak megteremtéséhez és 

költségeik csökkentéséhez.  

Versenyképességük érdekében szeretném biztosítani az energiaintenzív iparágak 

korszerűsítését. Ezek az iparágak számos, a klímasemlegesség elérése szempontjából 

lényeges értéklánc kulcsfontosságú beszállítói. 

Az új zöld technológiák bevezetésébe és a még hiányzó új technológiákkal kapcsolatos 

alapkutatásba való befektetés döntő fontosságú lesz. Biztosítanunk kell, hogy az EU 

rendelkezzen az ahhoz szükséges technikai eszközökkel és kapacitással, hogy az új zöld 

technológiákkal kapcsolatos globális verseny élvonalában maradhasson. Gondoskodnunk 

kell arról, hogy az innovációs és a modernizációs alap 2020-ra, illetve 2021-re 

megkezdje működését, hogy a lehető legnagyobb mértékben optimalizálhassuk a 

többéves pénzügyi keret éghajlatváltozásra elkülönített forrásainak felhasználását, és 

biztosítsuk annak gyors végrehajtását. Az uniós ipar modernizálásához szükséges 

strukturális és társadalmi változásokra való felkészülés részeként emellett létrehozzuk és 

bevezetjük a Méltányos Átalakítási Alapot.  

A biztosi testület tagjaként végzett munkám részeként hozzá fogok járulni a digitális 

korra felkészült Európáért felelős ügyvezetőalelnök-jelölt, az emberközpontú gazdaságért 

felelős ügyvezetőalelnök-jelölt és a belső piacért felelős biztosjelölt munkájához annak 

érdekében, hogy ipari stratégiánk határozottan hozzájáruljon az európai zöld 

megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez. A klímasemleges gazdaságra való átállás és a 

digitális átalakulás messzemenő hatásai komoly kihívást jelentenek az ipar számára, 

ugyanakkor óriási lehetőségekkel is kecsegtetnek. Támogatnunk kell a vállalkozásokat 

abban, hogy világelsők legyenek a tiszta és digitális technológiák terén.  

Az EU csakis egy, az ipari szereplőkkel és a tagállamokkal szoros partnerségben 

megvalósított stratégia révén válthatja valóra ezt a jövőképet. E stratégiának támogatnia 

kell az innovációba és a készségekbe történő befektetést, és olyan intézkedéseket kell 

bevezetnie, amelyek globális szinten is biztosítják a tisztességes versenyt és az egyenlő 

versenyfeltételeket. Emellett célzottabb fellépést is kell biztosítania azokon a konkrét 

területeken, ahol technológiai szuverenitást kívánunk elérni. E területek közé tartozik a 

tiszta energia, a körforgásos gazdaság, valamint a tiszta és intelligens mobilitás. Az EU-
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nak vezető szerepet kell vállalnia a következő generációs technológiák terén, és meg kell 

határoznia azokat a szabványokat, amelyek globális szinten normává válhatnak.  

Az éghajlat-politikában – és különösen a szén-dioxid-árazásban – globális szinten 

hiányoznak az egyenlő versenyfeltételek, ami felvetheti a kibocsátásáthelyezés 

kockázatát. A klímasemleges EU felé történő átmenet minden eddiginél fontosabbá teszi 

a kibocsátásáthelyezés kérdését. Ezért fogunk javaslatot tenni egy, a WTO-szabályoknak 

teljes mértékben megfelelő határátlépési szén-dioxid-vám bevezetésére. A határátlépési 

szén-dioxid-vám kidolgozására és kivetésére számos különböző módszer kínálkozik. 

Azonnal fokozni fogom az elemzéssel kapcsolatos erőfeszítéseinket annak érdekében, 

hogy meghatározzuk a szükségleteinknek leginkább megfelelő modellt. Gondoskodni 

fogok arról, hogy a Bizottság minden lehetőséget alaposan megvizsgáljon javaslatának 

kidolgozása során, és szorosan együtt fogok működni az Európai Parlamenttel ebben a 

kérdésben. 

Ami a WTO előírásainak való megfelelést illeti, több olyan szempont is van, amelyet 

gondosan mérlegelnünk kell. Figyelembe kell vennünk a kibocsátásáthelyezésre 

vonatkozó jelenlegi rendelkezésekkel fennálló kapcsolatot. Biztosítanunk kell továbbá, 

hogy ez az intézkedés minden ország esetében teljes mértékben támogassa a Párizsi 

Megállapodás keretében tett kötelezettségvállalások teljesítését. 


