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Tárgy: Szavazás az Európai Parlamentben a klímatörvényről október 6-án 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 

A Greenpeace Magyarország a tudományos adatokra alapozva arra kéri Önt, hogy október 6-án, az              

Európai Parlament plenáris ülésén a lehető legmagasabb - lehetőleg a 65%-os -            

kibocsátáscsökkentési célt támogassa szavazatával. 

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 javasolt 55%-os csökkentési célérték messze nem elégséges ahhoz,             

hogy a Föld felmelegedését a Párizsi Megállapodásban foglalt 1,5°C-on belül tartsuk. A Bizottság             

elnöke által múlt héten ismertetett javaslat ráadásul megengedné, hogy a karbonnyelők hatása is             

elszámolható legyen. Ezzel a nettó kibiocsátáscsökkentési célérték 50,5-52.8%-ra csökkenne, a párizsi           

cél pedig csak még távolabbra kerülne. 

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 az Európai Parlamentnek az európai klímatörvényről             

szóló, október 6-i szavazása során támogassa, hogy az Európai Unió 2030-as kibocsátáscsökkentési            

célértékét a lehető legmagasabb értékre, lehetőleg 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. 

Tisztelt Képviselő Asszony/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. 

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

 

Budapest, 2020. október 1. 
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