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Tisztelt Miniszter Úr! 
 
 
Mindenekelőtt köszönöm Önnek is, hogy az EU ilyen gyorsan ratifikálta a Párizsi Megállapodást, 
hozzájárulva az éghajlatvédelemnek új kereteket adó egyezmény mielőbbi hatályba lépéséhez. 

Most következik a nehezebb lépés, a mindennapokban kell érvényt szerezni az egyezménynek, be 
kell építeni a céljait az EU és a tagállamok, így Magyarország törvénykezésébe, politikájába. A 
Környezetvédelmi Miniszterek Európai Tanácsa október 17-én tárgyalja meg a kibocsátáselosztási 
rendeletre (Effort Sharing Regulation, ESR) tett javaslatot. Ha hatályba lép, ez a szabályozás 
komoly eszköze lesz Európában a párizsi célok elérésének. A szlovák elnökség azt javasolja, hogy a 
tárgyaláson kiemelten foglalkozzanak a javaslat hatékonyságával és környezeti integritásával. 
Engedje meg, hogy e tekintetben megvilágítsuk a magunk környezetvédelmi indíttatású véleményét.   

A Párizsi Megállapodás aláírása után az ESR-javaslat hatékonyságát már nem szabad az Európai 
Tanács 2014. októberi határozata alapján értékelni. Sokkal inkább az EU és tagállamai párizsi 
kijelentései kell, hogy a keretét alkossák egy éghajlatvédelmi intézkedés hatékonysága 
megítélésének. Minden éghajlati politikát annak a párizsi célnak kell alárendelni, hogy az éves 
átlaghőmérséklet emelkedése ebben az évszázadban ne haladja meg a 2°C-t, illetve, ha lehet, az 
1.5°C-t. Ahogy a megállapodás is kimondja: „az eddig vállaltaknál jóval nagyobb 
kibocsátáscsökkentés kell ahhoz, hogy a Földi légkör átlaghőmérsékletének növekedését 2˚C alatt 
tudjuk tartani.”  

Egyetlen állam vagy államközösség sem vonhatja ki magát ez alól a kötelezettség alól, az EU sem. 
Arra kérjük Önt, hogy erre figyelemmel javasolja a Tanács ülésén, vizsgálják meg, vajon a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) hatálya alá nem tartozó ágazatok 2030-ra célként kitűzött 
30 százalékos kibocsátáscsökkentése megfelelő és hatékony hozzájárulása lenne-e az EU-nak és 
tagállamainak a párizsi célok eléréséhez. Kérjük, javasolja az uniós hozzájárulás növelését a Párizsi 
Megállapodás céljainak eléréséhez a 2018-ra tervezett Facilitatív Párbeszéd során.   

Arra a kérdésre, hogy a kibocsátáselosztási rendeletben előirányzandó rugalmassági tényezők 
elősegítik-e a kitűzött éghajlatvédelmi célok elérését, azt kell válaszolnunk, hogy nem, erre nem 
alkalmasak. Minden kutatás, minden elemzés arra az eredményre jutott, hogy az ETS/ESR 
rendszerbe, valamint a földhasználat, annak változása és az erdőgazdálkodás (LULUCF) keretébe 
beépített rugalmasság nemhogy erősítené, de csak tovább gyengítené az uniós éghajlati politika 
integritását, és csak eltávolítana minket egy hatékony és arányos hozzájárulástól a párizsi célok 
eléréséhez.  

A magyar kormány határozottan kinyilvánította elkötelezettségét a menekültválság megoldására. 
Amennyiben viszont nem sikerül megállítani a globális felmelegedést, akkor az elviselhetetlenül 
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felerősíti a menekültválságot is. Az ENSZ adatai szerint1 2015-ben a menekültek száma a világon 
meghaladta a 244 milliót, és a számuk gyorsabban növekszik, mint a Föld lakossága. A Refugees 
International adatai szerint2 pedig az – elsősorban az éghajlatváltozásból adódó – természeti 
csapások miatt több ember kényszerül elhagyni az otthonát, mint a háborús konfliktusok miatt. 
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy nincs vesztegetni való időnk, 
ha el akarjuk kerülni hogy klímamenekültek tömegei lepjék el Európát.3 Franciaország elnöke, 
François Holland szerint amennyiben nem sikerült határozott éghajlatvédelmi intézkedéseket hozni, 
a jelenlegi százezrek helyett majd milliókban mérhetjük a menekültek számát.4 John Kerry amerikai 
külügyminiszter pedig arra figyelmeztetett, hogy megindulnak a klímamenekültek, és „ha azt 
gondoljuk, hogy a bevándorlás ma nagy kihívás Európa számára a szélsőségesek térnyerése miatt, 
akkor várjuk csak meg, mi történik, ha majd nem lesz elegendő ivóvíz, nélkülözni kell az ennivalót, 
vagy embercsoportok egymás ellen harcolnak a puszta létükért”.5 Áder János köztársasági elnök is 
erőteljesen felhívta a figyelmet6 arra, hogy az éghajlatvédelem fokozása elengedhetetlen a 
menekültválság kezeléséhez. 

Bízunk abban, hogy október 17-i részvétele során a Környezetvédelmi Tanács ülésén érvényesíteni 
tudja a fenti szempontokat. 

 

Kérem, fentiekkel kapcsolatos álláspontjáról bennünket tájékoztatni szíveskedjék. 
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1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.1 
2 http://www.climatechangenews.com/2016/09/18/crib-notes-climate-week-nyc-migrants-and-1-5c/ 
3 https://euobserver.com/environment/130183 
4 http://www.wedemain.fr/COP21-Hollande-redoute-des-millions-de-refugies-en-cas-d-echec-financier_a1244.html 
5 http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/08/246489.htm 
6 http://www.hirado.hu/2016/10/01/ader-janos-a-kampanynak-vege-de-a-problema-velunk-marad/ 


