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Tóth Edina 
Európai Parlamenti képviselő 
Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport 
 
Tárgy: Szavazás az ENVI bizottságban a klímatörvényről szeptember 10-én 

Tisztelt Képviselő Asszony! 

A Greenpeace Magyarország a tudományos adatokra alapozva arra kéri Önt, hogy a héten a              

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság szavazásán a 65%-os        

kibocsátáscsökkentési célt támogassa. 

Hiszen elengedhetetlenül szükséges, hogy az üvegházgáz-kibocsátásainkat a lehető leggyorsabban         

csökkentsük. Régóta ismert, hogy minél tovább várunk a kibocsátások érdemi csökkentésével, annál            

nagyobb mértékű csökkentésre lesz később szükség. A klímaválság jelen helyzetében azonban nagy a             

valószínűsége, hogy ha a lépéseink nem elég gyorsak és nem megfelelő mértékűek, akkor utólag már               

nem lesz mód a korrekcióra, a késedelem behozására. 

Ennek ellenére, az Európai Bizottságnak a 2030-as célérték felülvizsgálatára vonatkozó terve túl            

keveset vállal. A Bizottság által a klímatörvényben javasolt 50-55%-os csökkentési célérték messze            

nem elégséges ahhoz, hogy a Föld felmelegedését a Párizsi Megállapodásban foglalt 1,5°C-on belül             

tartsuk. 

A rendelkezésünkre álló karbonbüdzsé értelmében igen szűk a mozgástér, hogy tartható legyen a             

2015-ös Párizsi Megállapodás által kitűzött 1,5 fokos cél. Ennek érdekében 2030-ig, az 1990-es             

szinthez viszonyítva, 65%-kal kell csökkenteni a kibocsátásokat. 

A fentiek értelmében ezért arra kérjük, hogy a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és           

Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI) szeptember 10-i, az európai klímatörvényről szóló szavazása          

során támogassa, hogy az Európai Unió 2030-as csökkentési célértékét 65%-ra növelje az Unió. 

A 65%-os cél megvalósíthatóságát támasztja alá a PAC (Paris Agreement Compatible Scenarios for             

Energy Infrastructure) által készített forgatókönyv, illetve a DIW Berlin (Deutsches Institut für            

Wirtschaftsforschung) tanulmánya is. 

Külön felhívom a figyelmét annak fontosságára, hogy a szigorú célérték elfogadása mellett igen nagy              

szükség van egy független, tudományos-szakértői testület felállítására, amely felügyeli a          

szén-dioxidnak a légkörből az ökoszisztéma helyreállításával történő kivonását, lehetővé téve a           

folyamatok transzparens felülvizsgálatát, valamint erősítve az uniós polgároknak a         

klímaigazságossághoz való jogát. 

Tisztelt Képviselő Asszony, a fentiek fényében lehetőséget szeretnénk kérni Öntől, hogy a témáról             

személyesen, vagy videóhívás keretében egyeztessünk. Amennyiben erre nincs lehetőség, kérem,          

hogy még szavazás előtt jelezze, hogy Ön milyen álláspontot fog képviselni a szavazás során. 

 

 

http://www.greenpeace.hu/


Greenpeace Magyarország Egyesület 

1143 Budapest, Zászlós utca 54. 
t: +36 1 392 7663 | f: +36 1 200 8484 
www.greenpeace.hu | info.hu@greenpeace.org 

 
 
Tájékoztatom, hogy jelen levelünket nyilvánosságra hozzuk a Greenpeace Magyarország honlapján. 

 

Budapest, 2020. szeptember 7. 

 

Köszönettel: 

 

Perger András 

Klíma- és energiakampány-felelős 

Greenpeace Magyarország 
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Rónai Sándor 
Európai Parlamenti képviselő 
Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport 
 
Tárgy: Szavazás az ENVI bizottságban a klímatörvényről szeptember 10-én 

Tisztelt Képviselő Úr! 

A Greenpeace Magyarország a tudományos adatokra alapozva arra kéri Önt, hogy a héten a              

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság szavazásán a 65%-os        

kibocsátáscsökkentési célt támogassa. 

Hiszen elengedhetetlenül szükséges, hogy az üvegházgáz-kibocsátásainkat a lehető leggyorsabban         

csökkentsük. Régóta ismert, hogy minél tovább várunk a kibocsátások érdemi csökkentésével, annál            

nagyobb mértékű csökkentésre lesz később szükség. A klímaválság jelen helyzetében azonban nagy a             

valószínűsége, hogy ha a lépéseink nem elég gyorsak és nem megfelelő mértékűek, akkor utólag már               

nem lesz mód a korrekcióra, a késedelem behozására. 

Ennek ellenére, az Európai Bizottságnak a 2030-as célérték felülvizsgálatára vonatkozó terve túl            

keveset vállal. A Bizottság által a klímatörvényben javasolt 50-55%-os csökkentési célérték messze            

nem elégséges ahhoz, hogy a Föld felmelegedését a Párizsi Megállapodásban foglalt 1,5°C-on belül             

tartsuk. 

A rendelkezésünkre álló karbonbüdzsé értelmében igen szűk a mozgástér, hogy tartható legyen a             

2015-ös Párizsi Megállapodás által kitűzött 1,5 fokos cél. Ennek érdekében 2030-ig, az 1990-es             

szinthez viszonyítva, 65%-kal kell csökkenteni a kibocsátásokat. 

A fentiek értelmében ezért arra kérjük, hogy a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és           

Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI) szeptember 10-i, az európai klímatörvényről szóló szavazása          

során támogassa, hogy az Európai Unió 2030-as csökkentési célértékét 65%-ra növelje az Unió. 

A 65%-os cél megvalósíthatóságát támasztja alá a PAC (Paris Agreement Compatible Scenarios for             

Energy Infrastructure) által készített forgatókönyv, illetve a DIW Berlin (Deutsches Institut für            

Wirtschaftsforschung) tanulmánya is. 

Külön felhívom a figyelmét annak fontosságára, hogy a szigorú célérték elfogadása mellett igen nagy              

szükség van egy független, tudományos-szakértői testület felállítására, amely felügyeli a          

szén-dioxidnak a légkörből az ökoszisztéma helyreállításával történő kivonását, lehetővé téve a           

folyamatok transzparens felülvizsgálatát, valamint erősítve az uniós polgároknak a         

klímaigazságossághoz való jogát. 

Tisztelt Képviselő Úr, a fentiek fényében lehetőséget szeretnénk kérni Öntől, hogy a témáról             

személyesen, vagy videóhívás keretében egyeztessünk. Amennyiben erre nincs lehetőség, kérem,          

hogy még szavazás előtt jelezze, hogy Ön milyen álláspontot fog képviselni a szavazás során. 
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Tájékoztatom, hogy jelen levelünket nyilvánosságra hozzuk a Greenpeace Magyarország honlapján. 

 

Budapest, 2020. szeptember 7. 

 

Köszönettel: 

 

Perger András 

Klíma- és energiakampány-felelős 

Greenpeace Magyarország 

 

http://www.greenpeace.hu/

	gphu_level_edina_toth_200907
	gphu_level_sandorronai_edinatoth_200907

