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Agora az éghajlatváltozásról 
 
 
Egy Brüsszeli konferenciáról  
a civilek ajánlásaival és Jeremy Rifkin előadásának szövegével 
 
Második alkalommal került megrendezésre az Európai Parlament Agora elneve-
zésű konferenciája, amely a civil szervezetekkel való közvetlen kommunikációt 
próbálja elősegíteni, teret engedni a számukra. A rendezvényen, amelyre 
2008. június 12-13-án került sor Brüsszelben, mintegy 500 európai civil szer-
vezet képviselte magát, köztük a Levegő Munkacsoport is. 
 
A tavalyi nagysikerű program után, amelyen az Európai Unió jövőjét vitatták 
meg, idén az éghajlatváltozásról volt szó. Azt, hogy az Unió tényleg felelőssé-
get vállal e téma iránt, mi sem jelezte jobban, hogy José Manuel Barroso, az 
Európai Bizottság elnöke és Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament elnöke 
is részt vett a mostani konferencián. 
 
„Nagyon fontos, hogy a civil szervezetekkel is párbeszédet kezdeményezzünk. 
Az éghajlatváltozás mindannyiunk ügye. Itt a parlamentben eltérő politikai né-
zeteket képviselünk, viszont az új energiafelhasználás szükségességével mind-
annyian egyetértünk” – fejtette ki az Gérard Onesta, Európai Parlament alelnö-
ke. 
 
Elmondta, hogy társadalmunk folyamatosan keresi az új üzleti lehetőségeket, 
beruházásokat. Ezzel azonban paradox módon ellentétben áll a tiszta Európa 
eszménye. Hiszen a vállalatok terjeszkedésükkel, új üzleti területek megnyitá-
sával általában egyre inkább szennyezik a környezetünket. Ezt az ellentmon-
dást kell megszüntetni. 
 
Napjainkban a világgazdaságban energiaválság van. Ennek terheit főképp a 
legszegényebbek viselik. Az egyre növekedő élelmiszerárak is leginkább őket 
sújtják. Belátható időn belül számos nyersanyag hiányára is fel kell készülni, 
és ezért a fenntarthatóságra kell törekednünk. Azokat a tartalékokat, amelye-
ket a természet 10 millió év alatt megtermelt, mi 10 év alatt elhasználjuk. Át 
kell gondolnunk az életmódunkat. Váltásra van szükség. Úgy néz ki, hogy eb-
ben a témában mára az Egyesült Államok is képes együttműködni. Legalábbis 
az idén tavasszal tett nyilatkozatokból erre lehet következtetni. A mostanra ki-
alakult nyersanyagárak miatt is igen fontos a nem fosszilis energiákra való mi-
nél gyorsabb áttérés. 
 
Kiemelt feladata az Uniónak a hulladékgazdálkodás átalakítása is. Napjainkban 
egy átlagos európai állampolgár 10-12 kilogramm hulladékot termel évente, 
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ami ugyancsak komoly terheket ró a Földünkre. Tehát fontos ezen hulladékok 
újrahasznosítása is. 
Az EU most dolgozik egy olyan tervezeten, amellyel korlátozná az autók szén-
dioxid-kibocsátását. Sok autógyár már el is készítette az alacsonyabb kibocsá-
tású autók prototípusát, sőt már a forgalomban is egyre jelennek meg például 
a hibrid autók (Honda, Lexus, BMW). Ugyan ezek az autók átlagosan 1500 
euróval drágábbak lesznek, viszont ez a pénz az első néhány évben megtérül-
het az autósoknak. De nem csak arra van szükség, hogy az egyes autók kibo-
csátását csökkentsük, hanem arra is, hogy kevesebbet használjuk azokat. 
 
Összességében ragaszkodni kell a széndioxid-kibocsátás 30 százalékos csök-
kentéséhez, nem szabad megelégedni a 20 százalékos tervvel 2020-ig. 
 
 
Jeremy Rifkins a III. ipari forradalomról  
 
Az Agorán Jeremy Rifkins, napjaink egyik legismertebb közgazdásza, több 
kormányfő (köztük Angela Merkel) tanácsadója is tartott egy hosszabb és 
rendkívül érdekfeszítő előadást „A III. ipari forradalom” címmel. Az új energia-
felhasználáson alapuló Európa tervezetét ismertette: az innovatív gazdaság és 
az innovatív vállalatok állhatnak ezen forradalom élére. Szimbóluma a nap lesz 
– mint a megújuló, ingyenes és korlátlan erőforrás jelképe. Emellett meg kell 
tanulni, hogy az ökológiai lábnyomunkat miként tudjuk visszaszorítani. Az épü-
letek mint erőművek fognak funkcionálni: minden egyes épület saját maga ál-
lítsa elő a neki szükséges energiát. Olyan forradalom lenne ez, mint a telefon 
vagy a távirat volt annak idején. Az összes ilyen forradalomnak pedig egy célja 
van: a világ fejlődése. 
 
Az olajkitermelés egyre növekszik és egyre fontosabbá válik. De vajon mikor 
érjük el a termelés csúcsát? Az optimisták szerint ez csak 2020–2030 körül 
esedékes, de a pesszimista nézetek szerint már 2010-re bekövetkezhet. Már 
manapság is hatalmas hangsúlyt kap az olajért folyó verseny: az országok há-
borúznak az olajért (például az USA, amelynek a gazdasága függ az alacsony 
olajáraktól). De ezzel magyarázhatóak az elszabaduló inflációk is. Ha áttérnénk 
a megújuló energiaforrásokra, akkor a háborúk kényszere is megszűnne, és 
kevesebb ember halna meg, hiszen mindenkinek elegendő mennyiségű energia 
állna rendelkezésére. 
 
A plenáris ülések mellett megrendezésre kerültek kisebb csoportos megbeszé-
lések is. Ezeken a szemináriumokon a résztvevők az éghajlatváltozással kap-
csolatos öt nagy témakörben próbáltak megoldásokat találni: erőforrások, gaz-
daság, technológiák, szolidaritás, kormányzat. 
 
Végül szóba került a következő klímacsúcs is, amelyre Koppenhágában kerül 
sor jövő év decemberében. Itt az újrahasznosítható energia tényleges keres-
kedelmi lehetőségeivel is kell majd foglalkozni. 
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Az Agorával kapcsolatos további tájékoztatás angol nyelven az alábbi címeken 
található: 

• Az Agora honlapja – 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=66 

• Agora fórum – 
http://forum.agora.europarl.europa.eu/jiveforums/category.jspa?category
ID=17 

• Az Agora kiscsoportos megbeszélések eredményei –  
http://forum.agora.europarl.europa.eu/jiveforums/forum.jspa?forumID=1
6 

 
 
 
Brüsszel, 2008. június 13. 
 
Kékesi Balázs 
(a Levegő Munkacsoport megbízásából) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellékletek:  

1. A megbeszélések záróanyagai 
2. Jeremy Rifkin előadása: Úton a harmadik ipari forradalom és egy új szo-

ciális Európa felé a XXI. században 
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1. melléklet 

 
AGORA  
az éghajlatváltozásról 
 
 
Záró szövegek 
Műhelybeszélgetések 

• ERŐFORRÁSOK 
• MÓDSZEREK 
• SZOLIDARITÁS 
• GAZDASÁGOK 
• SZABÁLYOZÁS 

 
 
 
 
Vitaanyag: „Erőforrások” műhely 
AGORA az éghajlatváltozásról 
2008. június12-13. 
 
• Tekintetbe véve azt a tényt, hogy az ember által okozott éghajlatváltozás 

globális válság, amely, ha nem látunk hozzá, és nem oldjuk meg a követ-
kező évtizedben, súlyos negatív következményei lesznek az emberiség jólé-
tére és a bolygó ökoszisztémájának épségére és akár globális szintű társa-
dalmi összeomláshoz is vezethet. 

• Tekintetbe véve azt a tényt, hogy az éghajlatváltozás a gazdaság által 
kényszerített szélesebb körű együttes fenntarthatósági válság része, amely 
a jelenlegi fejlődési minták szerint a természeti erőforrások egyre gyorsuló 
elfogyasztását és az ökoszisztémák degradációját vonja maga után, egy 
olyan környezeti károsodással, amelyet nem az fizet meg, aki okozta (ezt 
nevezhetjük negatív gazdaságnak). Ezt a problémát tovább növeli a világ 
népességének folyamatos növekedése. 

• Tekintetbe véve az Európai Unió és a bolygó biológiai változatosságának 
fontosságát, valamint a jelenlegi leromlást, amellyel szemben áll 

• Tekintetbe véve azt a tényt, hogy a természeti erőforrások rendszerszemlé-
letű és fenntartható kezelése feltétlenül szükséges, ha az éghajlatváltozás, 
a biológiai változatosság elvesztésének, a víz szűkösségének legrosszabb 
kihatásait és egyéb környezeti problémákat kívánunk elkerülni. 

• Tekintetbe véve az Európai Unió elkötelezettségét a globális fenntartható-
ság és a természeti erőforrások megőrzése iránt (Egyezmény a biológiai 
diverzitásról, Az Egyesült Nemzetek Egyezménye az éghajlatról, Biológiai 
diverzitási célkitűzés, Göteborgi nyilatkozat, Johannesburgi állásfoglalás 
stb.) 
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• Tekintetbe véve az Európai Uniónak, mint a világ egyik legfőbb politikai 
szereplőjének, a világ természeti erőforrásai egyik legnagyobb fogyasztójá-
nak és a világ legnagyobb piacának kulcsfontosságú szerepét 

• Tekintetbe véve az Európai Unió tapasztalatát, történelmi felelősségét és 
kulcsfontosságú szerepét a világon példák állításában és a globális politikai 
napirend befolyásolásában 

• Miután széles körben tanácskozott az érdekeltek körével és a civil társada-
lom elemeivel az egész Európai Unióból 

• Az éghajlatváltozásról szóló Népgyűlés természeti erőforrások munkacso-
portja: 

• Hatékony politikák késedelem nélküli elfogadására hív fel azért, hogy a Föld 
felszíni hőmérsékletének átlagos hőmérsékletét jóval az iparosodás előtti 
szint feletti 2°C alatt tartsák, az Európai Unió üvegházhatású gáz kibocsá-
tását egyoldalúan jelentősen csökkentsék, miközben a világ minden orszá-
gával való átfogó közös erőfeszítésre törekednek 

• Támogatja az Európai Unió elkötelezettségét, hogy 2020-ig 30%-kal csök-
kentse az 1990. évi szinthez viszonyított gáz kibocsátását, hozzájárulás-
ként az éghajlatról szóló megállapodási tárgyalásokhoz, és úgy tekinti, 
hogy ez még szigorúbb intézkedéseket követel meg, mint amelyeket jelen-
leg javasoltak 

• Hatékony intézkedések késedelem nélküli elfogadására és megvalósítására 
hív fel az energia- és az erőforrás igény csökkentésére és az energia és az 
erőforrás kihasználás hatékonyságának növelésére a gazdaság és a társa-
dalom életének minden szektorában, a legtöbb erőfeszítéssel és befekte-
téssel azokba a szektorokba és technológiákba, amelyek a legnagyobb 
csökkentési potenciált teszik lehetővé. 

• Hatékony politikákra hív fel az erőforrások megóvására és az emberi 
egészségre és a biológiai változatosságra kiható negatív következmények 
megelőzésére. Ez a környezetvédelmi költségek teljes beépítését teszi 
szükségessé az egész gazdaságban, a jelenlegi negatív gazdaságot pozitív 
gazdasággá alakítva át. Ez megköveteli a természeti erőforrások (szén, víz, 
biológiai változatosság stb.) minden felhasználójától, hogy megfizesse azt a 
költséget, ami megfelelően tükrözi a szóban forgó erőforrások fogyását 
vagy degradálódását. Elismeri annak szükségét, hogy meghatározzák azo-
kat a közös javakat, amelyek nem tehetők árucikké és nem adható nekik 
abszolút védelem, valamint pozitív hozamuk visszatérítésének szükséges-
sége sem adható meg. 

• Hatékony politikákra hív fel fenntartható és hatékony megújuló energiafor-
rások kifejlesztésére; a támogatást azon technológiák felé kell irányítani, 
amelyek a legnagyobb üvegházhatású gáz megtakarítást biztosítják, mi-
közben a legkisebb negatív kihatásuk van más erőforrásokra (víz, talaj) és 
az ökoszisztémákra. Különös figyelmet kell szentelni a helyi és az elosztott 
energiatermelésnek. 

• Rendkívüli óvatosságra hív fel különösen a biológiai üzemanyagok támoga-
tásával kapcsolatban, amelyek jelenleg sok esetben nagyon hatékonyak, 
negatív versenytársai az élelmiszernövényeknek, és nyomást gyakorolnak a 
közösségekre, a termőföldi, erdő és természeti erőforrásokra. Kéri az Euró-
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pai Uniót, hogy tartózkodjon célkitűzések elfogadásától, mielőtt azok teljes 
globális kihatását teljes egészében felbecsülnék 

• Előtérbe helyezi annak fontosságát, hogy tekintetbe vegyék az életciklus 
elemzés tudományát, amikor beruházásokat végeznek, és politikai dönté-
seket hoznak 

• Előtérbe helyezi egy progresszíven a gazdaságra kiterjedő rendszer létre-
hozását a szén árképzésére a rendelkezésre álló politikai eszközök kiegyen-
súlyozott keverékével, mint pl. a Gázkibocsátással való Kereskedés Rend-
szere, a szén adóztatása, energia mandátumok, garantált tarifák, és szabá-
lyozó előírások. 

• Felhív minden állami politika „erőforrás ellenőrzésére” amelynek célja an-
nak biztosítása, hogy a fogyasztás és a természeti erőforrások leromlásá-
nak minimumra csökkentését teljes egészében integrálják minden politiká-
ba 

• Felhív egy hatékony stratégia megvalósítására a biológiai változatosság és 
az ökoszisztéma működőképessége épségének megvédésére, és hangsú-
lyozza, hogy ezt a kibocsátás csökkentésének kiegészítéseként és vele 
egyenlő prioritásúnak kell tekinteni 

• Felhív egy ökoszisztémai megközelítésre, amely elősegíti egy ökológiailag 
rugalmas táj és ökoszisztémák fenntartását és helyreállítását a védett élő-
helyek, a víz és talaj erőforrások hatékony kezelésére, és a biológiai válto-
zatosság megőrzésére irányuló intézkedések integrálását az emberi szük-
ségletekre felhasznált földterületek kezelésébe. 

• Felhív az Európai Unió természetvédelmi törvényeinek és politikájának ké-
sedelem nélküli és hatékonyabb megvalósítására, érvényesítésére és ellen-
őrzésére, és arra, hogy meg kell erősíteni ezeket, ha az Európai Unió elmu-
lasztaná a biológiai változatosság hanyatlásának megállítását 2010-ig 

• Kéri, hogy elégséges pénzalap álljon rendelkezésre a Natura 2000 hálózat 
és az Európai Unió szélesebb körű biológiai változatossági cselekvési tervei 
intézkedéseinek vezetéséhez. 

• Felhívja az Európai Uniót a globális fenntarthatóság felé való vezetésre, be-
leértve konkrét és hatékony eszközök megtervezését a biológiai változatos-
ság megőrzésének finanszírozására a fejlődő országokban. 

• Felhív a Víz Keretdirektíva teljes és gyors megvalósítására és érvényesíté-
sére és alapelveinek (megőrzés, a folyók vízgyűjtő medencéjével való gaz-
dálkodás, racionális felhasználásuk, ökológiai helyreállítás stb.) teljes integ-
rálására minden vonatkozó politikába, elsősorban a mezőgazdaság, a bio-
lógiai változatosság és a földterületi tervezés politikájába. 

• Felhív a természeti erőforrásokat felhasználó politikák alapvető reformjára,1 
a legnagyobb prioritással az Európai Unió közös Szállítási politikájának, Me-
zőgazdasági és Halászati politikájának, valamint Energia politikájának meg-
reformálására, amelyet alaposan át kell vizsgálni és újra összpontosítva az 
élelmiszer ellátás hosszú távú fenntarthatóságának, és az életet fenntartó 

                                                 
1  Véleménykülönbség merült fel a Confagri képviselője részéről az „alapvető” szó használatának tekinte-
tében a mezőgazdasággal való összefüggésben, javasolva a „lényeges” szóval való helyettesítését, de a 
nagy többség egyetértett a szöveggel. 
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ökoszisztémák egészségének biztosítása szükségleteire, valamint az éghaj-
latváltozáshoz való alkalmazkodás biztosítására. 

• Ebben az összefüggésben kiemeli az erőforrások leromlását elősegítő ter-
mészetellenes támogatások fokozatos megszüntetését 

• Felhív annak elismerésére, hogy maga a földterület korlátozott és értékes 
erőforrás, és e tény a különböző emberi szükségletek, az ökoszisztéma 
működőképességének és a biológiai változatosság szükségletei közötti gon-
dos felosztásra hív fel, közben észben tartva a jövő generáció szükségleteit. 

• Felhív egy integrált megközelítésre Európa „marginális” területei, mint pl. a 
hegyi területek vagy a kis szigetek esetében, célul tűzve ki természeti tőké-
jük (egészséges ökoszisztémák, szép tájak, gazdag biológiai változatosság, 
jól fejlődő természetes erdő stb.) növelését helyi és/vagy vidékfejlesztési 
eszközök által 

• Felhív az Európai Unió tengeri stratégiájának, Tengeri Keretdirektívájának 
és egy a Biológiai Változatossági Egyezmény szerinti megállapodásnak am-
biciózus és hatékony megvalósítására, annak biztosítására, hogy az éghaj-
latváltozás előre jelzett kihatásait a tengeri és tengerparti ökoszisztémákra 
a legkisebbre csökkentsék, és hogy biztosítsák, hogy ne legyen fenyegetés 
a tengeri ökoszisztéma továbbélésére 

• További munkára hív fel a civil társadalom teljes bevonásával a társadalmi 
jólét olyan mutatóinak kifejlesztésére, amelyek túlmennek a GDP-n, és ha-
tékonyan fejezik ki a fenntarthatóság elvét 

• A nukleáris energia nem megoldás az éghajlatváltozásra számos más prob-
lémája miatt 

• Megjegyzi az oktatás és a kommunikáció fontosságát, amelyek az erőforrás 
ráfordítások csökkentésének kulcsfontosságú eszközei a közönség tudatos-
ságának fokozása által, és hivatkozik a NÉPGYŰLÉS Kormányzási Munka-
csoportjára 

• Felhív hatékony politikák elfogadására, amelyek célja az ökoszisztéma ru-
galmasságának fenntartása és helyreállítása, valamint a szolidaritás és a 
méltányosság kulcsfontosságú fogalmain alapuló alkalmazkodás az éghaj-
latváltozáshoz. Megjegyzi, hogy az éghajlatváltozás megállítása rendszer 
rendszerszemléletű és integrált megközelítést igényel, és hivatkozik az 
NÉPGYŰLÉS Kormányzási, Szolidaritási, Gazdasági és Technikák műhelyei-
nek munkájára. 
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Európai Parlament Állampolgárok agorája az éghajlatváltozásról 
„Technikák” műhely 
Határozatok az Európai Parlament számára 
 
Az európai civil társadalom, amely összegyűlt az éghajlatváltozásról szóló 
Agorára megjegyzi, hogy 
A. Tekintettel arra, hogy a tudósok közössége már teljes mértékben egyetért 

a kapcsolatban, amely egyrészt a megfigyelt vagy előre jelzett éghajlati 
változások, másrészt az üvegház hatású gázok emberi tevékenység által 
történő kibocsátása között fennáll, 

B. Tekintettel arra, hogy az energiafogyasztás az iparosodott országokban, 
valamint az emelkedő vagy a fejlődő országokban folyamatosan növek-
szik, tovább nehezítve a népesség növekedése által, 

C. Tekintettel arra, hogy a hagyományos tüzelőanyagok elfogyasztása elke-
rülhetetlen, és a megújuló energiaforrásokból (nap, szél stb.) felhasznált 
„tüzelőanyag” szabadon és bőségben áll rendelkezésre, 

D. Tekintettel arra, hogy a szénről és más fosszilis tüzelőanyagokról előre 
jelzik, hogy az energia előállítás fő forrásai maradnak, annak ellenére, 
hogy nagy mértékben hozzájárulnak az üvegház hatású gázok kibocsátá-
sához és más környezetvédelmi gondokhoz, 

E. Tekintettel arra, hogy az európai állampolgárokat, különösen a fiatalok és 
a nők súlyosan érintik az éghajlatváltozás által keltett kockázatok, és kö-
telezettséget vállaltak, hogy megtesznek minden szükséges lépést, hogy 
megállítsák annak legpusztítóbb hatásait, 

F. Tekintettel arra, hogy az Európai Unió elfogadta a célkitűzést, hogy 2 Cel-
sius fok alá korlátozza a globális hőmérsékletnövekedést, és teljes mér-
tékben elkötelezte magát a nemzetközi tárgyalásokra az Egyesült Nemze-
tek Szervezetének az Éghajlatváltozásról szóló Keretegyezménye szerint, 

G. Tekintettel arra, hogy az energiaveszteség csökkentésének lehetőségei 
nagyok, és ez energiatakarékossággal, a hatékonyság javításával, a ter-
melési és fogyasztási minták megváltoztatásával érhető el az iparban, az 
épületekben, a közlekedésben, a mezőgazdaságban, az élelmiszerterme-
lésben stb., valamint az állampolgárok egyéni és együttes viselkedésének 
megváltozásával érhető el, 

H. Tekintettel arra, hogy a fenntartható, megújuló energiaforrások kulcssze-
repet játszhatnak az üvegház hatású gázok kibocsátásának mérséklésé-
ben az energia szektorban, ugyanakkor csökkentik az importált tüzelő-
anyagoktól való függőségünket, növelik versenyképességünket, és hozzá-
járulnak egy jobb környezethez is, 

I. Tekintettel arra, hogy a növekvő közlekedési szektor, a légi közlekedést, a 
hajózást és a közúti közlekedést is beleértve, növekvő gázkibocsátását 
sürgősen le kell küzdeni, 

J. Tekintettel arra, hogy véleménykülönbségek vannak a nukleáris energia 
szerepéről az éghajlatváltozás problémájának megoldásában, 
1. Felhívja az Európai Uniót, hogy mozgósítsa minden intézményét, és 

cselekedjen azért, hogy hozzájáruljon a veszélyes éghajlatváltozás 
megállításához, és vállaljon felelősséget a jövő nemzedékekért, 
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2. Felhívja az Európai Uniót és tagországait, hogy segítse elő oktatási 
eszközök fejlesztését és terjesztését, azért, hogy ösztönözze az ál-
lampolgárokat arra, hogy csökkentsék hatásukat az éghajlatra min-
dennapi életükben, 

3. Javasolja, hogy az Európai Unió tegye kötelezővé a nagyközönség el-
látását egyszerű és összehasonlítható terméktájékoztatással és cím-
kézéssel, amennyiben az üvegház hatású gázok kibocsátását és más 
környezeti kihatást érint. 

4. Felhívja az Európai Uniót, hogy támogasson nyerő-nyerő megoldáso-
kat a hatások enyhítésére és az alkalmazkodásra, amelyek valódi ég-
hajlati, környezetvédelmi, egészségvédelmi szociális, méltányossági 
és pénzügyi előnyöket biztosítanak, csekély kockázati összetevővel, 

5. Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy megváltoztassák az ener-
gia termelésének, elosztásának és fogyasztásának módját, különösen 
decentralizált rendszerek kifejlesztésének és megvalósításának sür-
gős szükségességét, 

6. Sürgeti a vállalkozásokat és a döntéshozókat, hogy tegyenek erőfe-
szítéseket az energiatermelés és fogyasztás hatékonyságának és ta-
karékos voltának fokozására, különösen a termékekben, az épületek-
ben, az iparban és a közlekedésben, 

7. Ismételten szól arról, hogy az energiát, amennyire csak lehetséges, a 
fenntartható megújuló energiaforrások valamennyi formájából előállí-
tani szükséges, 

8. Felhívja az Európai Uniót, hogy tűzze ki célként az üvegházhatású gá-
zok kibocsátásának csökkentését közép- és hosszú távra, ami egybe-
esik az Unió célkitűzésével, hogy a globális hőmérsékletemelkedést 2 
Celsius fok alatt tartsa. 2020-ig az Európai Unió gázkibocsátását az 
1990-es szinthez képest legalább 30%-kal kell csökkenteni, 

9. Felhívja az Európai Uniót, hogy 2020-ig kötelező célkitűzéssé alakítsa 
át a 20%-os becsült megtakarítási potenciált (az éves energiafo-
gyasztás értékében megadva), és hogy fogadjon el megfelelő politikát 
és tegyen lépéseket érte, 

10. Üdvözli az Európai Unió kötelező 20%-os megújuló energia célkitű-
zését, és az azt megvalósító készülő törvényeket, de aggódik azon, 
hogy vajon egy 10%-os biológiai tüzelőanyag célkitűzés a közleke-
désben 2020-ig fenntartható módon teljesíthető-e, 

11. Sürgeti az Európai Uniót, tagállamait és helyi hatóságaikat akit illet, 
hogy használják fel a fenti célkitűzéseket szilárd, megbízható és 
költséghatékony jogi keretek felállítására, beleértve a piaci mecha-
nizmusokat, a pénzügyi ösztönzőket és előírásokat, hogy elősegítsék 
a megújuló energia alkalmazás és a hatékonyság gyors fejlődését, 

12. Felhívja az Európai Uniót, intézményeit és tagországait, hogy szün-
tessenek be minden támogatást és más, a piacot eltorzító pénzügyi 
ösztönzőt, ami támogatja a fosszilis tüzelőanyagokat és a más nem 
fenntartható, nem megújuló energiaforrásokat, 

13. Felhívja az Európai Uniót, hogy kiemelten segítse elő az energiahaté-
konyságot a meglevő és az új épületekben, például elősegítve és a 
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főáramba hozva az energia hatékony építési megoldásokat, valamint 
a passzív és a pozitív energiájú épületeket, 

14. Hangsúlyozza olyan közlekedési megoldások megtalálásának és elő-
segítésének parancsoló szükségességét, amelyek csökkentik a szén-
kibocsátást és más negatív kihatásokat, például a tömegközlekedés 
javára szóló ösztönzők létrehozása által. Különösen felhív egy szén 
kibocsátást csökkentő célkitűzés elfogadására minden közlekedési tü-
zelőanyagra a szigorú fenntarthatósági kritériumok keretein belül, 

15. Felhívja az Európai Uniót és tagországait, hogy szavazzanak meg ha-
tékony törvényeket, hogy megállítsák az üvegházhatású gázok kibo-
csátását a légi közlekedésben és a hajózásban, elfogadva a lehető 
legszigorúbb törvényt, hogy bevonják a légi közlekedést az Európai 
Unió Gázkibocsátással való Kereskedésének Rendszerébe, a kerozin 
adóztatásának elfogadásával, és nyomás gyakorlásával szigorú elő-
írásokért, hogy csökkentsék a tengeri közlekedésből eredő szennye-
zés kibocsátását, 

16. Felhívja az Európai Uniót és tagországait, hogy kötelező gázkibocsá-
tási szinteket írjanak elő a személyszállító járművek számára, hogy 
elérjék a 120 g CO2/km-t 2012-ig és a 80 g CO2/km-t 2020-ig, mint 
első prioritást a közúti közlekedés szénkibocsátása növekedésének 
megállítására, 

17. Hangsúlyozza a folytonos törekvést a Gázkibocsátással való Kereske-
dés Rendszere környezetvédelmi és költségbeli hatékonyságának fo-
kozására és alkalmazásának lehető legnagyobb kiszélesítésének te-
kintetbe vételét, 

18. Bátorítja a kutatási és fejlesztési politikák minden szereplőjét, legyenek bár 
állami vagy privát személyek, európai vagy nemzeti szintűek, hogy dolgoz-
zanak ki ambiciózus kutatási és fejlesztési programokat az energia és a 
közlekedés területén, például az energiahatékonyság tárgyában, az energia 
megújuló forrásokból való előállítása és elosztása, az intelligens hálózatok, 
nulla gázkibocsátású járművek és épületek, valamint más innovatív fenn-
tartható technológiák területén. Az elsőbbség megadásakor mindezen vá-
lasztható lehetőségek közül lehetővé kell tenni az elvárt előnyök mérlegelé-
sét környezetvédelmi, gazdasági és szociális fogalmak szerint, 

19. Felhívja az Európai Uniót és tagországait, hogy vezessenek példák által, 
és aktívan vegyenek részt egy hatékony nemzetközi keret irányában 
való erőfeszítésben, amely magában foglalja a fejlett, az iparosodó és a 
fejlődő nemzeteket hogy szembeszálljanak az éghajlatváltozással, az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének az Éghajlatváltozással kapcsolatos 
Keret megállapodáson belül, törekedve az atmoszférában levő gázok 
koncentrációjának 350 ppm CO2 egyenértéken való stabilizálására, 

20. Felhívja az Európai Uniót, hogy mutasson szilárd elkötelezettséget, hogy 
támogassa az emelkedő és a fejlődő országokat az éghajlatváltozás 
csökkentésére és a hozzá való alkalmazkodásra irányuló erőfeszítéseik-
ben technológia transzfer, képzés és finanszírozás által, különösen az 
energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások, és az erdőirtás terüle-
tén, amelyek az üvegházhatású gázok kibocsátásának nagy forrásai. 
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Állampolgárok agorája az éghajlatváltozásról 
Európai Parlament június 12. és 13. 
Tervezet: Szolidaritási Munkacsoport 
 
Mi, állampolgárok, akik összegyűltünk az éghajlatváltozásról szóló agorára 

A. Tekintetbe véve, hogy a férfiak és nők, a nemzedékek, a tagországok és 
az emberek közötti szolidaritás az Európai Unió egyik legbelső alapelve, 
amint a szerződések rögzítették. 

B. Tekintetbe véve, hogy az éghajlatváltozás képezi a Millenniumi Fejlesz-
tési Célok kiteljesítését, amelyet nehéz elérni az adományozó országok 
legfeljebb 0,7%-osnál nagyobb pénzügyi hozzájárulása nélkül 2015-ig, 
amelyről az Európai Unió Általános Ügyek és Külső Kapcsolatok Tanácsa 
2005-ben megállapodott. 

C. Tekintetbe véve, hogy támogatjuk a „közös, de megkülönbözetett fele-
lősség és megfelelő lehetőségek” elvét azért, hogy megfeleljünk annak a 
morális és gyakorlati dilemmának, hogy a fejlődő országok állnak szem-
ben az emberi faj fejlődésére ható éghajlatváltozás legsúlyosabb kihatá-
saival, amelyet elsősorban az iparosodott országok okoztak. 

D. Tekintetbe véve, hogy az éghajlatváltozás kihívást jelent az európai ál-
lampolgárok közötti szociális kohézióra, valamint a nemzetek és az ál-
lampolgárok között globális szinten, az energia- és az élelmiszerárak 
emelkedésén felül, miközben az élelmiszerbiztonság és az egészség a 
sebezhető régiók és a lakosság sebezhető rétegei számára lényeges té-
nyezővé vált ahhoz, hogy az Európai Unión belül és kívül új intézkedé-
seket tervezzenek az éghajlatváltozás elleni küzdelemre. 

E. Tekintetbe véve, hogy szükséges biztosítani egy mindenkire kiterjedő és 
megengedhető hozzáférést az energiaellátáshoz és más alapvető szol-
gáltatásokhoz minden ember számára, aki Európában vagy a világon él. 

F. Tekintetbe véve, hogy az éghajlatváltozás kockázatot képez a nemzet-
közi biztonság számára, az erőforrások feletti megnövekedett konfliktu-
sok, közvetlen gazdasági károk, területveszteség, a környezet által 
kényszerített kivándorlás¸ a törékeny államokban megnövekedő instabi-
litás, az energialelátás feletti feszültségek, és a nemzetközi irányításra 
gyakorolt nyomás miatt, míg a jól megtervezett éghajlatváltozást enyhí-
tő politikák képesek arra, hogy a gazdasági növekedés forrásai és a mi-
nőségi foglalkoztatás, a fenntartható fejlődés és a jólét forrásai legye-
nek Európában és a fejlődő országokban. 

G. Tekintetbe véve, hogy egy gyors átmenet a nagyon alacsony szénfo-
gyasztású gazdasághoz lényeges szerkezeti átalakulásokat okoz, a fog-
lalkoztatás összetételében, lehetséges veszteseket és nyerteseket hozva 
létre. 

H. Tekintetbe véve, hogy az Európai Uniónak aktívan támogatnia kell egy 
hatékony globális irányítási struktúrát, amely nemzetközileg egyeztetett 
szociális és környezetvédelmi előírásokon, valamint egy fenntartható 
pénzügyi rendszeren alapul. 
1. Kötelezzük magunkat, mint Európa állampolgárait és a civil társa-

dalom aktív tagjait, hogy felelősen cselekedjünk saját befolyási te-
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rületünkön belül, felülvizsgálva életstílusunkat és csökkentve szén 
lábnyomunkat, azért, hogy mindenki számára békés és fenntartha-
tó jövőt garantáljunk. 

2. Hangsúlyozzuk, hogy fenntartható fejlődés csak az állampolgárok 
aktív támogatásával és részvételével érhető el, teljesen tisztelet-
ben tartva az emberek azon jogát, hogy meghatározzák fejlődésü-
ket, és tiszteletben tartva az alapvető emberi, környezetvédelmi és 
munkához való jogokat. 

3. Felhívjuk az európai intézményeket, hogy vállaljanak kötelezettsé-
get, egy az 1990. évi szint alatti kötelező 30%-os gázkibocsátás 
csökkentés, mint a globális szolidaritás ügye mellett 2020-ig, 
amely elérendő az Európai Unióban, azért, hogy nagy álláspont vál-
tozást váltson ki a fenntarthatóság irányában. 

4. Felhívjuk az európai intézményeket és a tagországokat, hogy tá-
mogassák az éghajlati igazságosság elvét az új éghajlati megálla-
podásról szóló tárgyalásokon, tekintetbe véve a méltányosság és a 
közös, de megkülönböztetett felelősségek és megfelelő lehetőségek 
alapelveit. 

5. Sürgetjük az Európai Unió tagországait, hogy valósítsanak meg kel-
lő időben való intézkedéseket, amelyek biztosítják a szociális kohé-
ziót, amely komoly veszélybe került az energiaárak Unión belüli 
emelkedésével, elsőbbséget adva az energia igények csökkentésé-
nek a hatékonyság fokozása által, például a tömegközlekedésbe és 
a zöld lakásépítésbe tett beruházások által, a megengedhető cse-
kély energia alternatívák és alapvető közszolgáltatások nyújtása ál-
tal. 

6. Felhívjuk az Európai Uniót, hozzon kísérő intézkedéseket, hogy biz-
tosítsa a tisztességes és hatékony áttérést egy alacsony szénfo-
gyasztású gazdaságra a tervezés, oktatás, képzés által, és a civil 
társadalmi szervezeteknek, és a lakosság sebezhető rétegeinek 
nyújtott célzott támogatással, amelyek a szociális kohézióra és a 
minőségi foglalkoztatási célkitűzésekre irányulnak. 

7. Felhívjuk az Európai Uniót, hogy adjon jelentősebb kiegészítő hoz-
zájárulásokat egy multinacionális konszolidálási rendszerhez – el-
sőbbséget adva a segélyeknek a kölcsönökkel szemben – az alkal-
mazkodási és a hatásokat enyhítő lehetőségek növelésére, különö-
sen a fejlődő országokban, hogy teljesítse kötelezettségét a pénz-
ügyi fejlesztésben, és járuljon hozzá a Millenniumi Fejlesztési Cé-
lokhoz, biztosítva, hogy a fejlesztési segítség az éghajlattal szem-
ben ellenálló, és az éghajlathoz barátságos legyen. 

8. Felhívjuk az Európai Uniót, hogy nagy mértékben fektessen be a 
környezetbarát technológiák kutatásába Európában, és tegye lehe-
tővé a megfelelő technológiák elsajátítását a fejlődő világ által töb-
bek között a szellemi tulajdoni jogok jogi kereteinek hozzáigazítása 
által. 

9. Felhívjuk az európai intézményeket, hogy komolyan vegyenek fon-
tolóra új forrásokat a megelőzés, enyhítés, alkalmazkodás és fej-
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lesztés finanszírozására az új Európai Unió saját erőforrás rendsze-
réről szóló folyamatban levő tanácskozáson és a Gázkibocsátással 
való Kereskedési Rendszer árveréseiből származó jövedelmek ég-
hajlat változási beruházásokra való kijelölésekor, amelyek legalább 
50%-ának a fejlődő országokba kell menniük. 

10. Rámutatunk arra, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem a béke 
fenntartásának és az építésének eszköze. 

11. Felhívjuk az európai intézményeket, hogy fejlesszenek ki egy euró-
pai stratégiát az éghajlat által kényszerített kivándorlásra, és indít-
sanak el egy tanácskozást az Egyesült Nemzetek Szervezetében az 
éghajlati kivándorlók státuszáról és egy jegyzőkönyvről az UNFCC 
számára az éghajlat által kényszerített kivándorlásról. 

12. Felhívjuk az intézményeket, hogy dolgozzanak ki kimutathatósági 
eszközöket a termékek számára tekintettel a klímára gyakorolt ha-
tásukra és a szociális előírásoknak való megfelelésükre életciklusuk 
folyamán, azért, hogy lehetővé tegyék a felelős fogyasztói viselke-
dést, és irányítsák a termék innovációt. 

13. Felhívjuk az Európai Bizottságot, hogy vegyen fontolóra kereske-
delmi eszközöket, amelyek a nemzetközi megállapodásokhoz való 
alkalmazkodás költségeit integrálják az importárakba, amelyek ho-
zadékának hozzá kell járulnia a fejlődő országok segítéséhez, hogy 
teljesíthessék ezeket az előírásokat. 

14. Ösztönözzük az európai intézményeket, hogy fejlesszenek ki stra-
tégiát a sebezhető régiók és a lakosság sebezhető rétegeinek segí-
tésére, és az éghajlatváltozás, különösen az élelmiszer biztonságra, 
a vízellátásra és a megélhetésre gyakorolt kedvezőtlen hatásaihoz 
való alkalmazkodásra. 

15. Felhívunk mikro-hitelezési és mikro-biztosítási intézmények létre-
hozására a fejlődő országokban, amelyek célja a megújuló energia 
és az energia hatékony technológiák finanszírozása. 

16. Felkérjük az európai kormányokat, hogy fejtsenek ki nyomást egy 
„Globális Gazdaságpolitika”, egy koherens globális megállapodás 
érdekében a folyamatban levő éghajlati tárgyalásokon, amely ma-
gában foglalja az összes országot, amelyek környezetvédelmi prob-
lémákkal, illetve szociális és elosztási problémákkal állnak szem-
ben. 

17. Felhívjuk az európai intézményeket, hogy hozzanak létre egy „Öko-
lógiai és Szociális Partnerséget” az érdekelt személyek állandó, 
strukturált és széleskörű dialógusát, a fenntartható fejlődéssel, a 
gazdasági növekedéssel és a szociális koherenciával kapcsolatban 
levő intézkedések megvitatására. 
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Vitaanyag „Gazdaságok” műhely 
AGORA 
2008. június 12-13 
Az éghajlatváltozás gazdasági kihívásai 
Az európai állampolgárok Népgyűlése 
 
• Tekintetbe vette az Egyesült Nemzetek Szervezete Környezetvédelmi Prog-

ramjának 4. Globális Környezetvédelmi Körképét2 
• Tekintetbe vette az Európai Bizottság (COM(2007)2) számú A globális ég-

hajlatváltozás 2 Celsius fokra való korlátozása. Az út 2020-ig és to-
vább3 című közleményét 

• Tekintetbe vette az Európai Bizottság4 (COM(2008)030) számú Az európai 
éghajlatváltozás lehetősége című közleményét, amely az Európai Unió 
éghajlat változási csomagjának része, 

• Tekintetbe vette az Európai Parlamentnek az Éghajlatváltozásról5 szóló Ha-
tározatát 

• Tekintetbe vette a Lisszaboni és a Göteborgi Napirendet 
A. Minthogy az éghajlatváltozás nem választható külön a gazdasági 

globalizáció kihívásaitól, az energia és az erőforrások kimerülésétől, a 
szegénység csökkentésétől, a szociális kiegyensúlyozatlanságoktól és 
bizonytalanságtól ezért a részleges megoldások nem oldják meg azokat 
a problémákat, amelyek a jövőbeli fenntarthatóságot fenyegetik 

B. Minthogy sürgős szükség van egy olyan szociális és gazdasági modell 
kifejlesztésére, amely különválasztja a gazdasági növekedést és a kör-
nyezeti károsodásokat, különösen a fejlődő országokban 

C. Minthogy vannak bizonyítékok arra, hogy az éghajlatváltozás elleni cse-
lekvés hiánya az éves globális GDP 5 – 20%-ának megfelelő kárt okoz, 
és minthogy egy egészséges éghajlati politika költségét az éves globális 
GDP 0,5 – 1,0%-ára becsülik 2050-ig, a vele kapcsolatos környezeti és 
egészségügyi előnyök számításba vétele nélkül 

D. Minthogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási politikákra szük-
ség van, hogy kiegészítsék az üvegházhatású gáz (GHG) csökkentésére 
irányuló erőfeszítéseket 

E. Minthogy a megvitatott problémák közül egyesek erősen eltérő vélemé-
nyeket keltettek 
1. Úgy ítéli meg, hogy versenybe kezdtünk az idővel, amelyben Euró-

pa életminősége, biztonsága és versenyképessége forog kockán, és 
az Európai Uniónak vezető szerepet kell vállalnia abban, hogy le-
küzdjük az akadályokat az éghajlatváltozás elleni hatásos harchoz 

2. Felhívja az Európai Uniós intézményeket és a tagországokat, hogy 
válasszanak ki egy szociális és gazdasági modellt, amelyben a 
kormány, a civil társadalom és a privát szektor (különösen a kis- és 

                                                 
2 http://www.unep.org/geo/  
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0002:FIN:EN:PDF  
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0030:FIN:EN:PDF  
5 http://www.europar1.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0038+0+DOC+XML+V0//EN  
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közepes vállalkozások) együttműködve dolgoznak a környezet és 
az ember jólétének fokozásáért, erősen hangsúlyozva az igazsá-
gosságot, ahol egyenlő súllyal értékelik a környezetvédelmi és a 
szociális- gazdasági politikákat és kiemelik a számadási kötelezett-
séget, az átláthatóságot és a törvényességet minden résztvevőre 

3. Sürgeti az Európai Unót, hogy tűzze ki célként az üvegházhatású 
gázok (GHG) kibocsátásának 30%-os csökkentését 2020-ig. érje el 
a megújuló energia fajták 30%-os arányát az összes energiafo-
gyasztásban, és 30%-os növekedést az energiahatékonyságban, 
még ha nincs is nemzetközi megállapodás abban az ügyben 

4. Felhívja az Európai Uniót, hogy csak a csekély széntartalmú vagy 
szén semleges tüzelőanyagokat és technológiákat támogassa 

5. Ragaszkodik ahhoz, hogy egy jól működő Európai Uniós Gázkibo-
csátással való Kereskedési Rendszer (ETS) kulcsfontosságú eszköz, 
amely segíti az üvegházhatású gázok (GHG) kibocsátásának csök-
kentését, és üdvözli az Európai Bizottság abbeli szándékát, hogy 
megszorítsa a tanksapkákat, árverezze a gázkibocsátási kvótákat 
és terjeszkedjen ki további szektorokra (különösen az épületekre 
és a közlekedésre). 

6. Felhívja az Európai Uniót, hogy használjon fel gazdasági és politikai 
erőt arra, hogy más országokat a CO2 kibocsátás feltételeiben 
ugyanilyen kötelezettségek vállalására késztessen. Valóban, az ég-
hajlatváltozásról szóló nemzetközi egyezmények nemcsak arra 
szükségesek, hogy elkerüljük egy globális felmelegedés katasztro-
fális kihatásait, hanem arra is, hogy megelőzzük a „szén elfolyást”, 
ami az európai gazdaságok versenyképességének elvesztését és a 
beruházási és foglalkoztatási feltételek leromlását vonja maga után 

7. Felkéri az Európai Uniót, hogy kutassa ki személyes szén kvóták 
bevezetésének lehetőségét 

8. Felhív a GDP-n kívül olyan más gazdasági mutatók további kifej-
lesztésére és széleskörű használatára az Európai Unió tagországai 
és harmadik országok között, amelyek teljes egészében számításba 
veszik a szociális és a környezetvédelmi költségeket 

9. Hangsúlyozza, hogy a kevés szenet felhasználó gazdasághoz való 
átmenetet oly módon kell vezetni, hogy új foglalkoztatási és üzleti 
lehetőségek jöjjenek létre és kapjanak támogatást. Mindezt az al-
kalmazottak számára megfelelő oktatási és képzési programok által 
kell teljesíteni. 

10. Hangsúlyozza, hogy ezt az átmenetet oly módon kell levezetni, 
hogy az életszínvonalat, különösen a leginkább sebezhető csopor-
tokét fenntartsák 

11. Felhívja az európai intézményeket és a tagországokat, hogy támo-
gassanak adópolitikai és nem- adópolitikai ösztönzőket (mint pél-
dául szabályzat a zöld közbeszerzésre) a vállalkozások és a kor-
mányzat számára, hogy hozzásegítsen a fenntartható termelési és 
fogyasztási minták kifejlesztéséhez 
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11.1 A tagországoknak olyan adópolitikákat kell bevezetniük, ame-
lyek segítik az átmenetet egy csekély szénfogyasztású gaz-
dasághoz. Például kevésbé kell adóztatniuk a munkaerőt és a 
tiszta technológiákat, és erősebben kell adóztatniuk a szeny-
nyező anyagokat és a természeti erőforrások pazarló felhasz-
nálását 

11.2 A pénzügyi szektort ösztönözni kell a fenntartható gyártási és 
fogyasztási minták javára szolgáló eszközök kifejlesztésére, 
mint pl. zöld jelzálogok az „energia pozitív” épületek felújítá-
sára vagy építésére 

11.3 Felhívja a politika európai és nemzeti alakítóit, hogy szüntes-
sék meg a gazdasági és adminisztratív akadályokat azért, 
hogy elősegítsék energia hatékonyságot és a megújuló ener-
gia felhasználását minden szektorban 

11.4 Támogatni kell a vállalkozások, a szakszervezetek és az in-
tézmények között megkötött önkéntes megállapodásokat, 
mint az Európai Unió éghajlat változási politikái hatékonysá-
gát fokozó eszközöket 

12. Hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak koherenciát kell fenntarta-
ni az éghajlatváltozás elleni küzdelem célkitűzése és a nemzetközi 
kereskedelem felé való nyitás céljai között. Az Európai Uniónak biz-
tosítania kell például, hogy a nemzetközi tárgyalások ne vezesse-
nek a szénben intenzív termékek növekedéséhez a kereskedelem-
ben 

13. Felhívja az Európai Uniót, hogy javasoljon erős környezetvédelmi 
dimenziót a Világkereskedelmi Szervezetben a nemzetközi piacok 
nyitottságáról szóló tanácskozásokban. Felhívjuk ugyanakkor az 
Európai Uniót, hogy aktívan támogassa a fejlődő országokat az ég-
hajlatváltozás csökkentésére és a hozzá való alkalmazkodásra irá-
nyuló erőfeszítéseikben tiszta technológiák átadása és finanszírozá-
sa által, különösen az energiahatékonyság és a megújuló energiák 
területén. 

14. Felhív az állampolgárok, az állami hatóságok és a vállalkozások 
erős és gyors mozgósítására az egész Európában, hogy megőrizzük 
környezetünket a magunk és a jövő nemzedékek számára. 
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Vitaanyag: „Kormányzási” műhely 
Agora az éghajlatváltozásról 
2008. június 12–13. 
Tekintetbe véve: 
− Az Európai Parlament 2008. május 21-i határozatát az éghajlatváltozás tu-

dományos tényeiről: a Ténymegállapítások és javaslatok a döntéshozatal-
hoz 2008/2001(INI) iratot 

− Az Európai Bizottság több rendelkezését és tanulmányát az éghajlatválto-
zás tárgyában és 

− Az ECOSOC és a Régiók Bizottsága véleményeit 
 
A Kormányzási műhely felismerte, hogy: 
− Az éghajlatot a közös javak egyikének tekintik és minden ember közösen 

felelős érte. 
− Az egyetlen emberi család tagjaiként sürgősséggel együtt kell dolgoznunk 

azért, hogy közös megoldásokat és megfelelő kormányzási formákat talál-
junk helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szinten az éghajlat-
változás elleni küzdelemre. 

− Az éghajlatváltozás elleni küzdelem lehetőségeket kínál, hogy megerősítsék 
az állampolgárok szerepét a politikai és gazdasági döntéshozók befolyáso-
lására. 

− Jelenleg nincs nemzetközi bírói testület a „környezetvédelmi törvénysérté-
sek” kivizsgálására és a büntetőjogi felelősség fogalmát szintén ritkán ér-
vényesítik az ilyen törvénysértések tekintetében. 

− Elismeri, hogy az egészséges környezet iránti szükségletet már beillesztet-
ték az Alapvető Jogok Chartájába, de még meg kell erősíteni, 

és sürgetően javasolja, hogy: 
• Az éghajlat védelmét a kormányzás minden jelentősebb területén a fő 

áramlatba kell beilleszteni az Európai Unió minden tagországában; 
• Formalizálni kell a lakosság és az intézmények közötti e témáról szóló 

kétirányú kommunikáció csatornáinak támogatását és megerősítését; 
• A francia, a cseh és az összes jövőbeli elnökségnek el kell kötelezni 

magát az éghajlat védelméről szóló napirend előrehaladása iránt, be-
illesztve prioritásaiba, cselekvési tervet dolgozva ki és megfelelő erő-
forrásokat hozzárendelve, felhasználva a vonatkozó szerződések által 
rendelkezésre álló minden eszközt 

• Az állami politikai vezetőknek és döntéshozóknak európai és nemzeti 
szinten vezetniük kell a harcot az éghajlat megvédéséért politikáik fe-
lülvizsgálata és erőforrások ráfordítása által. 

• Az éghajlatváltozásról szóló hatékony oktatást ki kell terjeszteni a ta-
nítás minden, akár formális, akár informális alakjára, az életen át tar-
tó tanulásra és a szakmai képzésre. A célkitűzés az emberek bátorítá-
sa, hogy új megoldásokat találjanak e fenyegetés elleni küzdelemre. 

• Tovább kell fejleszteni a civil társadalom kötelezettségvállalását az 
éghajlatváltozásról szóló oktatás biztosítása iránt, és a legjobb gya-
korlatot széles körben el kell terjeszteni; 
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• A tagországok kormányainak fel kell ismerniük az éghajlat megvédé-
séről szóló idejekorán való munka szükségességét az óvodai, az alsó- 
és a középfokú oktatásban, mivel a gyermekeknek és a fiatal embe-
reknek létfontosságú szerepet kell játszaniuk az éghajlatváltozás 
iránti tudatosság kifejlesztésében. 

• Szabad, pontos, naprakész és pártatlan tájékoztatás vált elérhetővé 
az állampolgárok számára, hogy képesek legyenek különbséget tenni 
egyéni cselekvések által, és hogy elismerjék a média elsőrendű fon-
tosságú szerepét az éghajlatváltozásról szóló tájékoztatás nyújtásá-
ban; 

• A médiának kiemelten hangsúlyoznia kell az éghajlat védelmének te-
rületén tett sikeres állampolgári kezdeményezésekről, mint a legjobb 
gyakorlatok mintáiról szóló értesüléseket. Az éghajlatváltozásról szóló 
közleményeknek elsőbbséget kell adni az Európai Unió hírközlési poli-
tikájában. 

• Az éghajlat által kiváltott megpróbáltatást, amely egyes népességi 
csoportokra kihatással van, és kényszerű elvándorláshoz vezet, va-
lamint a környezeti okok menekültjeit el kell ismerni, ugyanúgy, mint 
annak szükségességét, hogy megelőzzék a nemzetiségi és vallási 
csoportok közötti feszültségeket és konfliktusokat, valamint a lehet-
séges politikai radikalizálódást és a kultúrák közötti konfliktusokat. A 
kulturális és vallási viszályok legyőzésére új eszközöket kell létrehoz-
ni; 

• Kifejlesztendők a fogyasztás és a termelés új mintái, hogy a társa-
dalmat a túlfogyasztás társadalmából a fenntarthatóság iránt elköte-
lezetté alakítsuk át, a siker és a társadalmi elismertség olyan új kul-
turális modelljeit is beleértve, amelyek a fenntarthatóság alapelveit 
foglalják magukban. Ezt az átalakulást a célokhoz való kijelölésről 
szóló politikákkal kell támogatni; a hulladék kezelése, a szállítás és a 
piac felelős felhasználása, valamint mind a termelőket, mind a fo-
gyasztókat irányító piaci, pénzügyi és adózási ösztönzők által. 

• A környezeti ügyekben való számadási kötelezettséget és testületi 
szociális felelősséget érvényesíteni kell minden európai vállalatnál. 

• A megújuló energiának és a környezetvédelemnek az Európai Fejlesz-
tési Támogatás kulcsfontosságú jellemzőjének kell lennie; 

• Az Európai Uniónak el kell ismerni és támogatni kell a civil társadalom 
szervezeteit a hosszú távú előrelátás és az élet fenntartható módjai-
val kapcsolatos értékek fenntartására való erőfeszítéseikben; 

• Megerősítendő a civil társadalom szervezeteinek szerepe a társada-
lom minden csoportjának, a kirekesztettek, a szegénységen és a 
nemzetiségi kisebbségi csoportokban élők segítésében; 

• Az intézményeknek számításba kell venniük az idős emberek növekvő 
számát Európában, és annak szükségét, hogy bevonják a gyermeke-
ket és a fiatalokat egyéni és kollektív cselekvésekbe; 

• Az éghajlat védelem jó irányításának elő kell segíteni a nemzedékek 
közötti szolidaritást az éghajlatváltozás hatásai elleni küzdelemben az 
állampolgárok, a civil társadalom, a vállalkozások, a tudományos kö-
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zösség és a nemzetközi szereplők józan belátására, alkotó készségére 
és emberi erőforrásaira építve az éghajlat védelem effektív stratégiá-
inak előkészítési, döntéshozatali és megvalósítási folyamataiban. 

• Egy Állandó Agorát szükséges létrehozni az európai intézmények ke-
retein belül a meglevő eszközök kiegészítéseként, mint az európai ál-
lampolgárok tájékoztatási csatornáját, egy Agora díj bevezetését egy 
sor az európai polgárok érdekeiben álló területen szerzett érdemért, 
és egy állandó interneten alapuló fórum kiterjesztését is beleértve; 

• Egy szabályozó testületet szükséges alapítani európai és nemzetközi 
szinten, a jelentősebb nemzetek közötti környezeti vitákban való dön-
tőbíráskodásra és jelentősebb fenyegetések eseteiben szankciók elő-
írására. 

 
A fordítást készítette: Magyar Iparszövetség (OKISZ) 
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2. melléklet 
 

 
Úton a harmadik ipari forradalom  
és egy új szociális Európa felé a XXI. században 
Jeremy Rifkin* 
 
 
Bevezetés 

 
Az olaj korszakának alkonya felé közeledünk a XXI. század első felében. Az 

olaj ára a globális piacokon tovább emelkedik és globális csúcs olajárra van ki-
látásunk az elkövetkező évtizedekben. Ugyanakkor a fosszilis tüzelőanyagok 
elégetéséből származó széndioxid kibocsátás drámai növekedése emeli a Föld 
hőmérsékletét, a globális klíma és a bolygó kémiájának példa nélkül álló válto-
zásával fenyeget, vészt jósló következményekkel az emberi civilizáció és a Föld 
ökológiai rendszereinek jövőjére. 

Az Európai Uniónak nagy hatású új gazdasági programra van szüksége, 
amely az éghajlatváltozásról és a csúcs olajárról szóló tanácskozást és napi-
rendet a félelem felől a reménység felé tolja és Európából kiindulva elkezdi a 
felkészítő munkát egy a szén utáni harmadik ipari forradalom irányában. 

Egy új gazdasági elképzelés szükségessége még sürgősebbé válik James 
Hansen, a NASA Goddard Űrkutatási Intézete vezetőjének nyolc más vezető 
tudóssal közösen megírt nemrégiben kiadott beszámolója fényében. Hansen és 
kollégái kijelentik, hogy az Európai Unió tervezett 550 ppm-es CO2 célkitűzés-
ét, amely a legszigorúbb minden kormányé közül, 350 ppm-re szükséges 
csökkenteni, ha „az emberiség meg kívánja őrizni a bolygót hasonlónak ahhoz, 
amelyen a civilizáció kifejlődött”, és amelyhez az élet alkalmazkodott. Hansen 
szerint: „azt találtuk, hogy a cél, ami felé valamennyien törekedtünk, kataszt-
rófa – garantált katasztrófa”. Az óceán fenekéről vett magmintákból extrapolált 
új felismerések azt sugallják, hogy ha a CO2 szint 550 ppm-ig növekszik, a 
bolygó hőmérséklete 6 Celsius fokkal emelkedik – egy korábbi becslés a Föld 
hőmérsékletének 3 Celsius fokos emelkedését sugallja a század végére – ka-
tasztrofális következményekkel a földi életre.1 

Miközben az Európai Unió készül a Koppenhágában 2009-ben megtartandó 
Éghajlati Csúcstalálkozóra, kritikus fontosságú, hogy új keretek közé hozzuk az 
éghajlatváltozásról és az energia biztonságról szóló vitát azon feladat irányába, 
hogy megtegyük az átmenetet a második ipari forradalomtól egy harmadik ipa-
ri forradalom felé. Ha nem leszünk sikeresek az éghajlatváltozás és az energia 
napirend új irányba terelésében a terhek megosztásától a kereskedelmi lehető-
ségek felé, valószínű, hogy a koppenhágai Éghajlat-változási Csúcstalálkozó 
nem váltja valóra teljes lehetőségeit, elmondhatatlan következményekkel a ci-
vilizációra. 
                                                 
* A szerző köszönetet mond szerkesztői hozzájárulásáért Maria da Graça Carvalhonak, az Európai Bizott-
ság Európai Politikai Tanácsadók Irodája (BEPA) vezető tanácsadójának 
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Mind Európa, mind a világ számára a helyzet kulcsa egy új kényszerítő 
„szociális elképzelés” kialakítása, hogy kísérje az új gazdasági elképzelést. A 
harmadik ipari forradalom keretet nyújt egy „Új Szociális Európa” megszületé-
séhez a XXI. század első felében. Ugyanúgy, ahogy az elosztott információs 
technológia és az internetes kommunikáció forradalma drámaian megváltoztat-
ta mind a szociális összefüggéseket, mind az üzletvitel gazdasági paramétereit, 
az elosztott megújuló energia forradalma hasonló hatással lesz Európára és a 
világra. 

 
 

Úton egy szén utáni társadalom és a harmadik ipari forradalom felé 
 
Amíg az olaj, a szén és a földgáz továbbra is a világ és az Európai Unió 

energiájának lényeges részét biztosítja jócskán a XXI. századon belül, egyre 
növekszik az egyetértés arról, hogy egy alkonyi időszakba lépünk, amelyben 
fosszilis energiától való függőségünk teljes költsége kezd teherként hatni a vi-
lággazdaságra. Ebben az alkonyi időszakban az Európai Unió 27 tagállama 
minden erőfeszítést megtesz a megmaradt fosszilis tüzelőanyag tartalék haté-
konyabb felhasználásának biztosítására, és tiszta energiatermelési technológi-
ákkal kísérleteznek a széndioxid kibocsátás korlátozására a hagyományos tü-
zelőanyagok elégetése során. Ezek az erőfeszítések csatlakoznak az Európai 
Unió megbízásához, hogy a tagországok 2020-ig 20%-kal növeljék meg az 
energia hatékonyságot és ugyancsak 2020-ig 20%-kal csökkentsék globális 
melegítő gáz kibocsátásukat (az 1990. évi szint alapján). A fosszilis tüzelő-
anyagok felhasználásának nagyobb hatékonysága és a melegítő gáz kibocsátás 
utasítás szerinti globális csökkentése azonban önmagában nem elegendő, hogy 
megfelelően forduljanak szembe a soha nem látott globális felmelegedés és a 
globális olaj- és gáztermelési csúcs okozta válsággal. A jövőbe tekintve minden 
kormánynak szüksége lesz új energia utak felkutatására és új gazdasági mo-
dellek megalkotására a nullához lehető legközelebb levő széndioxid kibocsátás 
elérése céljából. 

 
 

A történelem nagy gazdasági forradalmai: Az új energia- és kommuni-
kációs rendszerek hasonlóvá válása 

 
A világtörténelem nagy, döntő fontosságú gazdasági változásai akkor kö-

vetkeztek be, amikor az új energia rendszerek hasonlóvá váltak az új kommu-
nikációs rendszerekhez. Amikor egy ilyen együttfutás megtörténik, a társada-
lom teljesen új módokon rendeződik át. Példaképpen az első öntözéses mező-
gazdasági társadalmak – Mezopotámia, Egyiptom, Kína, India – feltalálták az 
írást a gabona művelésének, tárolásának és elosztásának irányítására. A tárolt 
gabonatöbbletek lehetőséget nyújtottak a népesség bővülésére és a rabszolga 
munkaerő táplálására, amely másfelől „emberi energiát” szolgáltatott a gazda-
ság működtetéséhez. Az írott kommunikáció és a gabonatöbblet alakjában tá-
rolt energia együttfutása elindította a mezőgazdaság forradalmát és magának 
a civilizációnak az eredete lett. 
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Az újkor elején a szén energiájú gőzüzemű technológia és a nyomtatott saj-
tó együttfutása az első ipari forradalom születését hozta magával. A kommuni-
káció régebbi kéziratos és szóbeli formáinak felhasználásával lehetetlen lett 
volna a gazdasági tevékenység üteme, sebessége, folyamatai, sűrűsége és 
összekapcsolhatósága drámai növekedésének megszervezése, amelyet a szén-
tüzelésű gőzgép tett lehetővé. A tizenkilencedik század vége felé és a huszadik 
század első két harmadában mindvégig a kommunikáció első generációs elekt-
romos formái – a távíró, a telefon, a rádió, a televízió, az elektromos írógépek, 
számológépek stb. - együtt futottak az olaj és a belsőégésű motorok bevezeté-
sével, és a második ipari forradalom szervezésének és piaci elterjesztésének 
kommunikációs, irányító és ellenőrző eszközévé váltak. 

Napjainkban hasonló módon éppen elkezdték felhasználni azokat a tervezési 
elveket és ötletes technológiákat, amelyek lehetővé tették az internetet és a 
kiterjedt „elosztott” globális kommunikációs hálózatokat a világ energiahálóza-
tainak átalakítására, abból a célból, hogy az emberek képesek legyenek meg-
újuló energia előállítására és egyenrangú megosztására, pontosan úgy, aho-
gyan most információt állítanak elő és osztanak meg, létrehozva az energia 
felhasználásának új, decentralizált formáját. Egy olyan jövőt kell felidéznünk, 
amelyben emberek milliói gyűjthetik, és állíthatják elő otthonaikban, irodáik-
ban, üzemeikben és járműveikben a helyben termelt megújuló energiát, hidro-
gén alakjában tárolják, és megosztják energiatermelésüket egymással egy Eu-
rópára kiterjedő intelligens nemzetközi hálózaton keresztül. (A hidrogén uni-
verzális tároló közeg az időszakosan rendelkezésre álló megújuló energiák 
számára; pontosan úgy, mint a digitális jel univerzális tárolási technika a szö-
veg, a hang, a kép, az adatok és a médiumok egyéb formái számára). 

Gyakran teszik fel a kérdést: vajon a megújuló energia elegendő teljesít-
ményt képes-e nyújtani hosszú távon egy nemzeti vagy a globális gazdaság 
működtetéséhez? Pontosan ugyanúgy, ahogyan a második generációs informá-
ciós rendszerek hálózati technológiái lehetővé teszik a vállalatoknak, hogy asz-
tali számítógépek ezreit kapcsolják össze, a létező legnagyobb központi számí-
tógépekénél sokkal nagyobb elosztott számítógépes teljesítményt hozva létre, 
a megújuló energia lokális termelőinek milliói intelligens közszolgáltató hálóza-
tokhoz való hozzáféréssel potenciálisan sokkal nagyobb elosztott teljesítményt 
képesek előállítani és megosztani, mint az energia korábbi központosított for-
mái – olaj, szén, földgáz vagy nukleáris, – amelyekre jelenleg támaszkodunk. 
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A harmadik ipari forradalom négy pillére 
 
Egy épületek által feltöltött, részlegesen hidrogén alakjában tárolt és gyors 

működésű nemzetközi hálózatok által elosztott megújuló energia rendszer 
megalkotása ajtót nyit egy harmadik ipari forradalomnak, és bizonyosan épp-
olyan hatalmas gazdasági sokszorozó hatása lesz a XXI. században, mint a 
tömeges nyomtatási technológia és a szén és gőz technológia együttfutásának 
a XIX. században, és az elektromos kommunikációformák és az olaj és a bel-
sőégésű motorok összefutásának a XX. században. 

 
Az első pillér: a megújuló energia 

 
A megújuló energiaformák – a nap-, szél-, vízi- geotermikus energia, az 

óceáni hullámok és a biomassza energiája – alkotják a harmadik ipari forrada-
lom négy pillére közül az elsőt. Míg ezek a felkelőben levő energiaformák még 
csak kis részt tesznek ki a globális energiakeverékben, gyorsan növekednek, 
amint a kormányok utasításokat adnak ezek széleskörű piaci bevezetésének 
tervcéljaira és szintjeire, és csökkenő költségeik növekvő mértékben verseny-
képessé teszik őket. Az állami és a magántőkéből euró milliárdok ömlenek a 
kutatásba, a fejlesztésbe és a piaci behatolásra, mint üzleti tevékenységekbe, 
és háztulajdonosok keresik a módját, hogy csökkentsék szén lábnyomukat, 
hogyan lehetnek energia hatékonyabbak és függetlenek. A megújuló energiák-
ba való globális befektetés 2007-ben 148 milliárd US dollárral tetőzött, ami 
60%-os növekedés 2006 óta.2 Várhatóan a megújuló energiákba tett globális 
befektetések 2020-ra 250 milliárd euróra, 2030-ra pedig 460 milliárd euróra 
szöknek fel.3 Napjainkban a megújuló energiákra irányuló gyártás, ipari műve-
letek és karbantartás megközelítően kétmillió munkahelyet biztosít az egész 
világon.4 Egy nemrégiben készült tanulmány úgy találta, hogy a tiszta megúju-
ló energia technológiákba befektetett egy euró (és belőlük megtermelt egy ki-
lowattóra) által létrehozott munkahelyek száma 3 – 5-szöröse a fosszilis tüze-
lőanyagra alapozott termelés által létrehozottakénak.5 

Azáltal, hogy első szuperhatalommá vált kötelező 20% megújuló energia 
előirányzatával 2020-ig6, az Európai Unió mozgásba hozta a megújuló energia 
arány széleskörű bővítésének folyamatát energia keverékében. A magasabb 
megújuló energia célkitűzések iránti új elkötelezettséget visszatükrözve az Eu-
rópai Befektetési Bank fokozta a megújuló energiába tett befektetéseit és évi 
több mint 800 millió eurót kitevő kölcsönök finanszírozását szervezte meg.7 
Egyedül Németországban a megújuló energia ipar 21,6 milliárd eurós évi for-
galommal és 214.000 munkással büszkélkedett 2006-ban, és az ipar 2010-ig 
244.000 – 263.000 munkahelyre, 2020-ig 307.000 – 354.000 munkahelyre, 
2030-ig 333.000 – 415.000 munkahelyre való növekedést tervez.8 

Az Európai Unió többi 26 tagországa szintén új munkahelyeket teremt, mi-
közben hálózatba kapcsolja a megújuló energiaforrásokat, hogy teljesítse nulla 
széndioxid kibocsátási politikai célkitűzéseit. Az Európai Unióban 2005-ben a 
megújuló energia 8,9 milliárd eurós munkabért termelt ki, és várhatóan 14,5 
milliárd euró fölé növekszik 2010-ig.9 A megújuló energiaforrásokból való 
elektromos energia termelés területén várhatóan több mint 700.000 munka-
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hely jön létre 2010-ig az Európai Unióban.10 Tervezik, hogy 2050-ig a megúju-
ló energia az elsődleges energia közel felét, az Európai Unióban megtermelt 
elektromos energia 70 százalékát biztosítsa és több millió új munkahelyet 
számláljon.11 

 
 

A második pillér: Épületek, mint valóságos erőműtelepek 
 
Míg a megújuló energia mindenütt megtalálható és az új technológiák lehe-

tővé teszik számunkra, hogy olcsóbban és hatékonyabban munkára fogjuk, a 
betöltéséhez infrastruktúrára van szükségünk. Ez az a hely, ahol az építőipar 
előtérbe lép, hogy felállítsa a harmadik ipari forradalom második pillérét. 

Az építőipar a legnagyobb munkáltató az Európai Unióban, és 2003-ban a 
GDP 10, a foglalkoztatás 7 százalékát képviselte az EU-15-ben.12 Az épületek 
részesedése a legnagyobb az ember által okozott globális felmelegedésben. Vi-
lágszerte az épületek fogyasztják el az összes megtermelt energia 30 – 40 
százalékát, és ugyanilyen arányban felelősek az összes CO2 kibocsátásért.13 
Napjainkban az új technológiai áttörések először tették lehetővé olyan épületek 
tervezését és felépítését, amelyek megtermelik minden saját energiájukat a 
helyben rendelkezésre álló megújuló energiaforrásokból, lehetővé téve szá-
munkra az épületek jövőjének „energiatermelő telepekként” való újrafogalma-
zását. A kereskedelmi és gazdasági következmények széleskörűek és nagy 
horderejűek az ingatlanipar számára, és ebben a vonatkozásban Európa és a 
világ számára. 

Mostantól számított 25 év múlva épületek – otthonok, irodák, bevásárló-
központok, ipari és technológiai parkok – milliói úgy épülnek majd, hogy mind 
„energiatermelő telepként”, mind lakóhelyként szolgáljanak. Ezek az épületek 
helyben gyűjtik és termelik majd az energiát a napfényből, a szélből, a hulla-
dékból, mező- vagy erdőgazdasági hulladék anyagokból, az óceán hullámai-
nak, az árapálynak energiájából, vízi vagy geotermikus energiából – elegendő 
energiát saját energiaszükségletükre, és többlet energiát, ami megosztható. 

Kereskedelmi és lakóépületek energiatermelő telepként is működő új gene-
rációja van épülőben napjainkban. Az Egyesült Államokban a Frito-Lay új gé-
pekkel szereli fel Casa Grande telephelyét, amely elsődlegesen megújuló ener-
giával és visszanyert vízzel működik. A koncepciót „nulla hálózatnak” (net-
zero) nevezik. A gyár helyben állítja majd elő minden energiáját napelemes te-
tők felszerelésével és a termelő folyamataiból származó hulladék újrahasznosí-
tásával és energiává való átalakításával. Franciaországban, Boyguesben a 
francia építő óriásvállalat egy lépéssel továbbviszi a folyamatot, felépítve idén 
egy csúcstechnikájú kereskedelmi irodaépület együttest Párizs külvárosaiban, 
amely elegendő napenergiát gyűjt össze nemcsak minden saját szükségletére, 
hanem többlet energiát is termel. 

A Walqua Technológiai Parkot Huescában, Spanyolországban a Pireneusok 
egyik völgyébe telepítették, és azok közé az új típusú technológiai parkok közé 
tartozik, amelyek helyben állítják elő saját megújuló energiájukat műveleteik 
árammal való ellátásához. A Walqua Parkban jelenleg egy tucat irodaépület 
működik, és további 40-et javasoltak felépítésre. A telep teljes egészében 
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megújuló energiaformákkal működik, beleértve a szél-, a vízi és a napenergiát. 
A park házaiban vezető csúcstechnikai vállalatok vannak, köztük a Microsoft és 
más információ technológiai vállalatok, megújuló energia cégek stb. 

 
 

A harmadik pillér: a hidrogén alakjában való tárolás 
 
A harmadik ipari forradalom első két pillérének – a megújuló energia és a 

„energiatermelő telepként” működő épületek bevezetése megköveteli a har-
madik ipari forradalom harmadik pillérének egyidejű bevezetését. A megújuló 
energia legnagyobb kihasználása és a költségek legkisebbre csökkentése céljá-
ból tárolási módszerek kifejlesztésére van szükség, amelyek lehetővé teszik e 
megszakításokkal működő energiák megbízható alapokká való átalakítását. Az 
akkumulátorok, a differenciált vízszivattyúzás és egyéb hordozók csak korláto-
zott tárolókapacitást képesek nyújtani. Van azonban egy tároló közeg, amely 
széles körben hozzáférhető, és viszonylag hatékony lehet. A hidrogén univer-
zális közeg, amely „tárolja” a megújuló energia minden formáját, azért, hogy 
stabil és megbízható ellátás álljon rendelkezésre az áramtermeléshez, és ami 
ugyanolyan fontos, a szállításhoz. 

A hidrogén a legkönnyebb és a leggyakoribb elem a világmindenségben, és 
amikor energiaforrásként használják fel, csak tiszta víz és hő a mellékterméke. 
Űrhajóinkat csúcstechnikájú hidrogén tüzelőanyag cellák látják el energiával 
több, mint 30 éve. 

Íme, így működik a hidrogén. A megújuló energiaforrásokat – napelemek, 
szél, vízi, geotermikus, óceáni hullámok energiáját – felhasználják elektromos 
energia előállítására. Ezt az elektromos energiát egy elektrolízisnek nevezett 
folyamatban felhasználják a víz hidrogénre és oxigénre való felbontására. A 
hidrogén kivonható az energiacélú terményekből, állati vagy erdészeti hulla-
dékból, vagy szerves hulladékból – úgynevezett biomasszából is az elektrolízis 
folyamaton való áthaladás nélkül. 

Fontos kihangsúlyozni, hogy egy megújuló energiájú társadalom abban a 
mértékben válik életképessé, amennyiben az energia egy része hidrogén alak-
jában tárolható. Azért van ez, mert a megújuló energia időszakos. A nap nem 
mindig süt, a szél nem fúj mindig, a víz nem folyik mindig, amikor szárazság 
van, vagy a mezőgazdasági kultúrák változnak. Amikor a megújuló energia 
nem áll rendelkezésre, nem termelhető elektromos energia, és a gazdasági te-
vékenység csikorogva megáll. Ha azonban, amikor bőségben van megújuló 
energia, a megtermelt elektromos energia egy részével hidrogént vonnak ki 
vízből, ami azután későbbi felhasználásra tárolható, a társadalom folyamatos 
energiaellátást kap. A hidrogén kivonható a biomasszából is, és hasonló módon 
tárolható. 

Az Európai Bizottság elfogadja, hogy a megújuló energiaformákra való nö-
vekvő támaszkodást nagymértékben elősegítené a hidrogén tüzelőanyag cellák 
tárolókapacitásának fejlődése, és 2003-ban létrehozta a Hidrogén Technológiai 
Platformot, egy igen nagy kutatási és fejlesztési erőfeszítést, hogy Európát a 
hidrogént felhasználó jövőért való verseny élvonalába juttassa.14 A régiók és a 
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nemzeti kormányok egész Európában már elkezdték hidrogén kutatási és fej-
lesztési programjaikat és a hidrogén technológia piaci bevezetésének kezdeti 
szakaszában tartanak. 

2006-ban a Német Szövetségi Köztársaság 500 millió eurót fordított a hid-
rogén technológia kutatására és fejlesztésére és hozzákezdett egy országos 
hidrogén úthálózati térkép előkészítési terveihez, azzal a kijelentett céllal, hogy 
2020-ra Európát és a világot a hidrogén korszakába vezesse.15 Angela Merkel 
kancellár és kabinetjének tagjai a nyilvánosságnak szóló beszédeikben egy 
harmadik ipari forradalmat hirdettek meg 2007-ben.16 

Az Európai Bizottság 2007 októberében meghirdetett egy ambiciózus állami-
magán partnerséget a hidrogén alapú gazdaság kereskedelmi bevezetésének 
meggyorsítására az Európai Unió 27 tagországában, elsődlegesen a hidrogén 
megújuló energiaforrásokból való előállítására összpontosítva. 

 
 

A negyedik pillér: az intelligens hálózatok 
 
A megújuló energia felé történő váltás kitűzésével, az épületek energiater-

melő telepekként való megalkotásának előmozdításával és egy agresszív hid-
rogén tüzelőanyag cella kutatási és fejlesztési program megalapításával az Eu-
rópai Unió felállította a harmadik ipari forradalom első három pillérét. A negye-
dik pillért, az európai energiahálózat átalakítását az Internet vonalak mentén, 
amely lehetővé teszi a vállalkozásoknak és a háztulajdonosoknak, hogy saját 
energiát állítsanak elő, és megosszák egymással, mostanában tesztelik az 
áramszolgáltató vállalatok Európában. 

Az intelligens nemzetközi hálózatot három kulcsfontosságú összetevő alkot-
ja. A mini-hálózatok lehetővé teszik a háztulajdonosok, kis- és közepes vállal-
kozások (KKV-k), és nagy gazdasági vállalkozások számára megújuló energia 
termelését helyben – napelemekkel, széllel, kis vízi áramfejlesztőkkel, állati 
vagy mezőgazdasági hulladékból, szerves szemétből stb. – és ennek hálózaton 
kívüli felhasználását saját villamos szükségleteikre. Az intelligens mérési és 
adagolási technológia lehetővé teszi a helyi termelők számára, hogy hatéko-
nyabban adják el energiájukat a fő energiahálózatba, valamint, hogy elektro-
mos energiát vegyenek fel a hálózatból, ezzel kétirányúvá téve az elektromos 
energia áramlását. 

Az intelligens hálózati technológia következő fázisa érzékelő eszközök és 
chipek beillesztése mindenüvé a minden elektromos készüléket összekapcsoló 
hálózatba. A szoftver lehetővé teszi az egész energiahálózat számára, hogy 
tudja, mennyi energiát használnak fel bármikor, bárhol a hálózatban. Ez az in-
teraktív összekapcsolás felhasználható arra, hogy az energia felhasználást és 
az energiaáramlatokat a csúcsok és a szünetek idején átirányítsák, és még az 
áram árának pillanatról pillanatra való változásához is alkalmazkodjanak. 

A jövőben az intelligens közüzemi hálózatok is növekvő mértékben kapcso-
latban lesznek a pillanatra történő időjárás változásokkal – regisztrálják a szél, 
a napfény áram, a környezeti hőmérséklet stb. változásait, képessé téve az 
energiahálózatot arra, hogy folyamatosan hozzáigazítsa a villamos energia-



 

www.levego.hu  27 

áramlást, mind a külső időjárási feltételekhez, mind a fogyasztói igényekhez. 
Példaképpen, ha az energiahálózat energiafelhasználási csúcsot és lehetséges 
túlterhelést érzékel a túlságosan nagy igény miatt, a szoftver képes arra, hogy 
utasítsa a háztulajdonos mosógépét, hogy töltésenként egy ciklussal keveseb-
bet végezzen, vagy, hogy egy fokkal lejjebb kapcsolja a légkondicionálót. A fo-
gyasztók, akik beleegyeznek villamos áram felhasználásuk kismértékű megvál-
toztatásába, jóváírást kapnak a számlájukra. Mivel a villamos energia valósá-
gos ára bármely 24 órás időszakon belül változik, a pillanatról pillanatra való 
energia információ lehetőséget ad a „dinamikus árképzésre”, ami lehetővé te-
szi a fogyasztók számára, hogy automatikusan megnöveljék vagy csökkentsék 
energiafelhasználásukat, a hálózati energia árától függően. A pillanatnyi árkép-
zés lehetővé teszi a mini hálózati helyi energiatermelők számára, hogy vagy 
automatikusan energiát adjanak el a hálózatnak, vagy teljesen kilépjenek a 
hálózatból. Az intelligens nemzetközi hálózatok nemcsak hogy több energiát 
adnak a végfelhasználóknak energiaválasztásaikon felül, hanem jelentős új 
energia hatékonyságot is képeznek a villamos energia elosztásában. 

A nemzetközi hálózat lehetővé teszi a villamos teljesítmény széleskörű újra-
elosztását. A jelenlegi központosított fentről lefelé való energiaáramlás egyre 
inkább elavulttá válik. Az új korszakban a vállalkozások, a községek és a ház-
tulajdonosok saját energiájuk termelőivé valamint fogyasztóivá is válnak – ez 
az úgynevezett „megosztott termelés”. Még a hidrogén üzemű tüzelőanyag cel-
lás gépkocsi is húsz vagy több kilowatt termelő kapacitású „kerekeken járó 
erőmű”. Mivel az átlagos gépkocsi az idő legnagyobb részében parkol, a hasz-
nálaton kívüli időben csatlakoztatható a házi, az irodai vagy a fő interaktív 
elektromos hálózathoz, elsőrendű villamos energiát szolgáltatva vissza a háló-
zatba. A tüzelőanyag cellával energiát termelő járművek így a megújuló ener-
gia nagy tömegének hidrogén alakjában való tárolásának eszközeivé válnak, 
ami másfelől visszaalakítható villamos energiává a fő villamos hálózat táplálá-
sára. Ha az autósoknak csak 25 százaléka használja fel járművét erőműként 
elektromos energiának a nemzetközi hálózatba való eladására, az Európai Unió 
minden erőműve megszüntethető. 

Az IBM és más globális információ technológiai vállalatok éppen belépőben 
vannak az intelligens energiapiacra, együttműködve a közszolgáltató vállala-
tokkal a villamos hálózatok nemzetközi hálózatokká való átalakításában, azért, 
hogy az épülettulajdonosok előállíthassák saját energiájukat és azt megoszt-
hassák egymással. A Centerpoint Utility a texasi Houstonban, az Xcel Utility 
Boulderben, Coloradoban, a Sempra és a Southern ConEdison Kaliforniában ez 
évben építik ki az intelligens hálózat részeit, amelyek lakó- és kereskedelmi 
épületek ezreit kapcsolják össze. 

Az Európai Unió új energiaterve előkészíti az utat a nemzetközi hálózat 
számára. Az igény az, hogy a villamos energia hálózat el legyen különítve, 
vagy legalábbis növekvő mértékben függetlenné válhasson a szintén villamos 
energiát termelő energiaszolgáltató vállalatoktól, azért, hogy az új szereplők-
nek – különösen kis- és közepes vállalkozásoknak és háztulajdonosoknak – le-
hetőségük legyen energiát előállítani és eladni vissza a hálózatnak ugyanolyan 
könnyen és átláthatóan, amint az információt előállítják és megosztják az In-
terneten. 



 

www.levego.hu  28 

Az Európai Bizottság 2006-ban létrehozott egy Európai Intelligens Hálózati 
Technológia Platformot is, és előkészített egy hosszú távú koncepciós és stra-
tégiai dokumentumot az európai energiahálózat átalakításáról, hogy intelli-
genssé, elosztottá és interaktívvá tegyék.17  

 
A központi kérdés az, hogy minden nemzetnek fel kell tennie a kérdést, 

hogy mit kívánnak: azt-e, hogy országuk mostantól húsz év múlva: a második 
ipari forradalom hanyatló energiái és ipara, vagy, hogy a harmadik ipari forra-
dalom emelkedő energiái és ipara oldalán legyen. A harmadik ipari forradalom 
az a végjáték, amely elvezeti a világot a régi szén- és urán bázisú energiáktól 
az emberi nem nem-szennyező, fenntartható jövője felé. 

 
 

Új, szociális Európa a XXI. században 
 
A harmadik ipari forradalom új szociális Európát tesz lehetővé a XXI. szá-

zadban. Az európai álom nagyon a szívén fekszik az új szociális Európának. A 
legtöbb európai, ha megkérdezik, hogy miben reménykedik a leginkább, azt 
mondja, hogy lelki szemeivel egy „az életminőségen” alapuló új szociális Euró-
pát lát. Az európai álom kihangsúlyozza a szociális és az emberi jogokat, ki-
egyensúlyozva a szociális és a piaci modelleket, és felépítve az együttműködés 
és a béke hídjait. A XXI. századi szociális Európa e terjedő új álmának alapjául 
szolgál az elkötelezettség, hogy európaiak milliói osztoznak abban, hogy igaz-
ságos és fenntartható társadalmat teremtsenek gyermekeik és a jövő nemze-
dékek számára. 

A szociális Európáról szóló európai álom jelenleg veszélyben van az olaj és a 
gáz világpiaci árának drámai növekedése és az éghajlatváltozásnak az egész 
kontinensen a közösségekre és az ökoszisztémákra gyakorolt valós idejű hatá-
sa miatt. 

A harmadik ipari forradalom bevezetésének jól átgondolt terve nélkül az új 
szociális Európa reménye halványulni kezd, veszélynek téve ki az európai kí-
sérletet. A harmadik ipari forradalom ezért az új szociális Európa kezdete. Va-
lóban, az új szociális Európa elkerülhetetlenül bekövetkezik a harmadik ipari 
forradalom tárgyából, és nélküle nem érhető el. A harmadik ipari forradalom és 
az új szociális Európa együtt ellenállhatatlan játéktervet képez az európai in-
tegráció elkövetkező 50 évére. 

Amire most szükség van, az egy erős politikai előrelátás, amely képes e két 
dolgot összefogni. A harmadik ipari forradalom elősegítésére szolgáló világos 
politikai napirend és az új szociális Európa ezt kísérő programjainak kialakítá-
sával az Európai Bizottság segíteni fog, hogy az európai tervet fejlődésének 
következő szakaszába vigye, és a folyamaton belül hatalmas küldetést hagyo-
mányozzon a jövő európai nemzedékekre. Az új politika az Európai Uniót is a 
reménység irányfényévé teszi a világ többi része számára a XXI. században. 

Az új szociális Európa 10 kulcsfontosságú építőelemből áll, mindegyik a 
harmadik ipari forradalom kereteire épül: 
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1) Fenntartható életszínvonal: Az olaj világpiaci árának hosszú távú emel-
kedése és az éghajlatváltozás valós idejű kihatásai az árutermelő szektorokra 
a mezőgazdaságtól a turizmusig, már drámai kihatással vannak az európai 
polgárok millióinak életszínvonalára. Az élelmiszerárak és a fogyasztási cikkek, 
valamint a szolgáltatások, a lakások fűtésének és az üzemanyagok árai raké-
taként szállnak az ég felé, fenyegetve az európai családok gazdasági jólétét. 
Ezek a feltételek az előttünk álló években tovább fognak rosszabbodni, veszé-
lyeztetve az európai álmot és az új szociális Európát. A kormánynak, az üzleti 
közösségnek és a civil társadalomnak össze kell fogniuk egy példa nélkül álló 
mozgósításban, hogy túljussanak a második ipari forradalom leszálló energiáin 
és ipari módszerein, és bevezessenek egy megújuló energia rendszert, ha az 
európai családok fenntartható életszínvonalat kívánnak élvezni a XXI. század-
ban. 
 
2) A gazdasági multiplikátor hatás: A harmadik ipari forradalomhoz való 
átmenet megköveteli az egész európai infrastruktúra nagyarányú átalakítását 
munkahelyek millióit és számtalan új terméket és szolgáltatást hozva létre, 
olyan gazdasági multiplikátor hatással, amely elnyúlik a XXI. század második 
feléig. Igen nagy mértékben kell befektetnünk a megújuló energiákba: újra kell 
terveznünk a földrész épületeinek millióit, átalakítva őket tényleges energia-
termelő telepekké, és be kell illesztenünk a hidrogénnel való és más tárolási 
technológiát mindenüvé az európai infrastruktúrába, a gépkocsikat belsőégésű 
motorosból tüzelőanyag cellássá alakítva át, és lefektetni egy intelligens köz-
műhálózatot az egész kontinensen. 
 
3) Új munkahelyek és üzleti modellek a XXI. századra: Az európai inf-
rastruktúra nagyarányú átalakítása és az ipari üzemek átállítása bizonyosan az 
európai munkások tömeges átképzését fogja igényelni, hasonlót a hivatásszerű 
és szakmai képzéshez az első és a második ipari forradalom kezdetén. A har-
madik ipari forradalom új, csúcstechnikához értő munkaerejének jártasnak kell 
lennie a megújuló energia technológiáiban, a zöld építésben, az információ 
technológiában és a benne foglalt számítástechnikában, a nanotechnológiában, 
a fenntartható vegyészetben, a tüzelőanyag cellák fejlesztésében, a digitális 
energiahálózat irányításban, a hibrid elektromos és hidrogén üzemű közleke-
désben és egyéb műszaki területek százaiban. A vállalkozóknak és a mene-
dzsereknek képzetteknek kell lenniük, hogy kihasználják az élvonalbeli üzleti 
modellek előnyeit, a nyitott forrású és a hálózatos kereskedelmet is beleértve, 
az elosztott és együttműködő kutatási és fejlesztési stratégiákat, és a fenn-
tartható kevés szenet és szénvegyületet használó logisztikai és ellátó hálózat 
működtetését. A harmadik ipari forradalom munkaerejének jártassági szintjei 
és vezetési stílusai minőségileg különbözők lesznek a második ipari forradalom 
munkaerejének e jellemzőitől. 
 
4) Az európai energiabiztonság előmozdítása: Az Európai Unió a Szén és 
Acél Közösség alapításával és az EURATOM terv bevezetésével indult el az 
energia biztonság felé. Az elkövetkező 50 évben Európának egy önellátó, a 
kontinensre kiterjedő elosztott megújuló energiarendszert kell létrehoznia, 
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hogy biztosítsa energia függetlenségét és a szén utáni jövő bevezetését. Egy 
az egész kontinensre kiterjedő, teljesen integrált nemzetközi hálózat az Euró-
pai Unió minden egyes tagországa számára lehetővé teszi mind saját energiája 
előállítását, mind bármely többlet megosztását Európa többi részével „hálózati” 
megközelítéssel, hogy biztosítsa az Európai Unió energiabiztonságát. Amikor az 
Európai Unió valamelyik adott régiója ideiglenesen megújuló energiája kiugrá-
sát vagy többletét élvezi, a többlet megosztható olyan régiókkal, amelyek ide-
iglenesen energiaszünetben vagy deficitben vannak. 
 
5) A világ legversenyképesebb gazdaságává válás Lisszaboni Napi-
rendjének elérése: Az európai gazdaságnak megvan a tudományos, techno-
lógiai és pénzügyi know-how-ja, hogy a megújuló energiák, a tényleges ener-
giatermelő épületek, a hidrogén alapú gazdaság és egy intelligens energia há-
lózat felé való váltás élén járjon, és megtéve e váltást, a világot egy új gazda-
sági korszakba vezesse. Az Európai Uniót a harmadik ipari forradalom felé való 
versenyben a világ élvonalába tartozó gépjárműipara, vegyipara, gépipara, 
építőipara, szoftver-, számítógép- és távközlési ipara, banki és biztosítási te-
vékenységei segítik. Az Európai Unió büszkélkedik a világ egyik legnagyobb 
napenergia piacával is, és a világ vezető szélenergia termelője. Az európai in-
tegráció következő szakasza egy elosztott energiarendszer létrehozása, amely 
lehetővé teszi Európa számára, hogy teljessé tegye az egységesített közös pia-
cot. Miközben az Európai Unió potenciálisan a legnagyobb belső kereskedelmi 
piac a világon 500 millió fogyasztóval és további 500 millió fogyasztóval a 
Földközi-tenger vidékére és Észak-Afrikára kiterjedő társult régióiban, eddig 
mégsem hozott létre egybefüggő logisztikai infrastruktúrát, közös szállítási há-
lózattal, távközlési hálózattal és energiahálózattal. A logisztikai infrastruktúra 
integrálása, azért, hogy az Európai Uniós régió több mint egymilliárd embere 
hatékonyan, könnyen és csekély széndioxid nyommal kapcsolódjon be a keres-
kedelembe és az iparba, ez az Európai Unió kritikus, befejezetlen teendője. 
 
6) Az emberek hatalommal való felruházása és az Európai Hálózat: A 
harmadik ipari forradalom egy olyan új szociális Európához vezet, amelyben 
maga a hatalom is széles körben elosztott, elősegítve egy olyan szintű együtt-
működést 500 millió állampolgára között, amire korábban nem volt példa. Az 
új korszakban a vállalkozások, a helyhatóságok és a háztulajdonosok saját 
energiájuk termelőivé, valamint fogyasztóivá – úgynevezett „elosztott termelő-
vé” válnak. Pontosan úgy, ahogyan az elmúlt évtized elosztott kommunikációs 
forradalma létrehozta a gondolkodás hálózati módját, a nyílt erőforrás megosz-
tást és a kommunikációk demokratizálását, a harmadik ipari forradalom hason-
lóan jár el az energia demokratizálódásával. Lelki szemeinkkel elkezdtünk látni 
egy olyan Európát, amelyben az emberek milliói mind a szó szoros értelmében, 
mind képletesen „meg vannak hatalmazva”, messzemenő kihatásokkal az eu-
rópai társadalmi és politikai életre. Az energia demokratizálódása egy új szo-
ciális Európa egyesülési pontjává válik. A hatalomhoz való hozzáférés elidege-
níthetetlen társadalmi joggá válik a harmadik ipari forradalom korában. A XX. 
században megtapasztaltuk a választójog kiterjesztését és az oktatási és gaz-
dasági lehetőségek kiszélesedését európaiak milliói számára. A XXI. században 
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az energiához való egyéni hozzáférés szintén társadalmi és emberi joggá válik. 
Minden egyes európai számára jogának és lehetőségének kell lennie arra, hogy 
helyben létrehozza saját energiáját, és megossza azt másokkal az európai 
nemzetközi hálózaton keresztül. A fiatalabb generáció számára, amely egy ke-
vésbé hierarchikus és inkább hálózatba szervezett világban nő fel, saját ener-
giájuk előállításának és megosztásának képessége egy nyilvánosan hozzáfér-
hető nemzetközi hálózaton keresztül természetesnek és mindennapinak fog 
tűnni, ugyanúgy, ahogyan az információt állítják elő és osztják meg az Inter-
neten. 
 
7) Az oktatás a XXI. század számára: Az első és a második ipari forradal-
mat az oktatási rendszer óriási változásai kísérték. A harmadik ipari forradalom 
szintén innovatív oktatási reformokat fog igényelni, ha fel kívánjuk készíteni a 
következő nemzedékeket arra, hogy egy szén utáni világban éljenek és dol-
gozzanak. Az új tantervek növekvő mértékben összpontosítanak majd a maga-
san fejlett információra, a bio- és a nanotechnológiára, a földtudományokra, az 
ökológiára, a rendszerelméletre, az együttműködő és elosztó oktatásra, a nyílt 
forrású tanulási modellekre és a szociális tőkére. Szükséges lesz, hogy gyer-
mekeinket ráneveljük a globális állampolgárként való gondolkodásra, és felké-
szítsük őket a XX. századi hagyományos geopolitikától a XXI. századi globális 
bioszféra politikához való történelmi átmenetre. Az oktatás növekvő mértékben 
fog összpontosítani mind a globális felelősségre a bolygó bioszférájának egész-
ségéért, mind a helyi felelősségre a regionális ökoszisztémák elrendezéséért. A 
fenntartható módon való élet a XXI. századi tanulási környezet alapjává válik. 
 
8) Az életminőség társadalma: A XXI. század új szociális Európájában az 
egyéni gazdasági lehetőség az életminőség társadalmának megalkotása átfo-
góbb szociális koncepciójának részévé válik. A hagyományos XX. századi gaz-
dasági mutatókat, amelyek a bruttó nemzeti összterméket és az egy főre jutó 
jövedelmet hangsúlyozzák, most majd ugyanannyira fontos életminőségi mu-
tatók kísérik, amelyek a jó gazdaságot a szociális és az emberi jogok iránti el-
kötelezettség, a művelt polgárság, az egészséges lakosság, biztonságos közös-
ségek, a munka és a szabadidő helyes aránya és a tiszta és fenntartható kör-
nyezet fogalmai szerint mérik. Egy életminőségi gazdaság mind a szociális, 
mind a piaci modellt támogatja, hangsúlyozva a személyes gazdasági lehető-
séget a szociális elkötelezettség azon jelentésével együtt, hogy fenntartható 
társadalmat hozzon létre minden egyes állampolgár számára. A harmadik ipari 
forradalomban az elosztott hatalom és a fenntartható közösségek biztosítják a 
lényegi kereteket egy életminőségi társadalom létrehozásához. 
 
9) A globalizáció újragondolása fordított irányban: A második ipari forra-
dalomtól a harmadikhoz való fél évszázados átmenet drámaian meg fogja vál-
toztatni a globalizáció folyamatát. Valószínűleg a fejlődő nemzetekre lesz a leg-
jelentősebb kihatása. Hihetetlen, hogy az emberi népességnek több mint a fele 
még sohasem telefonált, és az emberi nemnek egyharmada még nem jutott 
elektromossághoz. Az elektromossághoz való hozzáférés hiánya a szegénység 
fenntartásának kulcsfontosságú tényezője az egész világon. Az energiához való 
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hozzáférés ezzel szemben több gazdasági lehetőséget jelent. Ha egyének és 
közösségek milliói a világon mindenütt saját energiájuk előállítóivá válnának, 
az eredmény a hatalom szerkezetének mélyreható megváltozása lenne. A helyi 
lakosok kevésbé lennének alávetve a távoli hatalmi központok akaratának. A 
közösségek képesek lennének árukat és szolgáltatásokat helyben előállítani, és 
termékeiket az egész világon eladni. Ez a fenntartható fejlődés és a fordított 
irányban való újra globalizáció lényege. Az Európai Unió, amely az európai 
iparral és civil társadalmi szervezetekkel dolgozik együtt, képes hozzásegíteni 
a fenntartható globalizáció következő szakaszának előmozdításához a fejlesz-
tési segély új irányba terelése, a makro- és mikro-finanszírozás és hitelezés 
elősegítése által, és kedvezményezett nemzettel való kereskedési státust biz-
tosítva, abból a célból, hogy segítse a fejlődő nemzeteket a harmadik ipari for-
radalom létrehozásában. 
 
10) Európa öröksége: egy fenntartható bolygó: 1960-ban Kennedy elnök 
felhívta Amerika különösen nagy születésszámú (baby-boom) nemzedékét, 
hogy csatlakozzon hozzá, hogy embert küldjenek a Holdra, és az elérhető kül-
ső teret kutassák egy évtizeden belül. A XXI. századi folytatás az Európai Uni-
óé, hogy a világot a Föld bioszférájának megóvásához vezesse. Szükséges, 
hogy az Európai Bizottság és a tagországok közzétegyék ezt a küldetést egész 
Európában, azzal a céllal, hogy felszabadítsák az európai emberek hatalmas 
alkotó potenciálját a bolygó megújításának munkájára. 
 

A második ipari forradalomtól a harmadik ipari forradalomhoz való váltás 
gondosan megszerkesztett hosszú távú átmeneti tervet igényel. Az Európai 
Unió megérti ezt, és elkötelezte magát, hogy egy kétszakaszos folyamatot kö-
vessen. Az első szakasz abban áll, hogy 20 százalékkal megnöveli az energia-
hasznosítás hatékonyságát, valamint csökkenti a széndioxid nyomot 2020-ig, 
abból a célból, hogy eltakarítsa a második ipari forradalom lejárt fosszilis tüze-
lőanyagokból származó energiáit; a második szakasz abban, hogy agresszíven 
törekedjen egy 20 százalékos megújuló energia cél felé, és lefektesse a har-
madik ipari forradalom alapjait a XXI. század első felében. Agresszíven töre-
kednünk kell mindkét szakaszban a haladásra, ha meg akarjuk könnyíteni az 
átmenetet a szén utáni korszakba. 

A harmadik ipari forradalom és az új szociális Európa története hatalmas, és 
egy olyan tárgyat nyújt, amelyre olyan nagyon szükségünk van a történelem-
nek ezen a kritikus pontján, ha az éghajlatváltozás és az olajár csúcs felé kívá-
nunk fordulni, és Európát a világ fenntartható világítótornyává akarjuk tenni. 
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Egyetemen. Rifkin úr jelenleg Szlovénia miniszterelnökének, Janez Janša úr 
tanácsadója, az Európai Unió elnökeként való hivatali ideje alatt (2008 január-
tól júliusig). Rifkin úr Angela Merkel német kancellár és José Socrates portugál 
miniszterelnök tanácsadója is volt az Európai Unió elnökeként való hivatali ide-
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