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2019. szeptember 23-án kerül megrendezésre New York-ban az ENSZ klímacsúcsa (Climate 
Action Summit 2019: https://www.un.org/en/climatechange/), ami az első olyan találkozó lesz a 
Párizsi Klímaegyezmény 2015-ös elfogadása óta, melyen a világ vezetői is részt vesznek, és ami 
egyben az utolsó ilyen alkalom a Klímaegyezmény 2020-as életbe lépése előtt.  

A klímacsúcs kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a 2015 óta napvilágot látott ENSZ-jelentések 
szerint a klímaváltozás sokkal gyorsabb és mélyrehatóbb, mint azt korábban feltételezték. Az 
ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete által  2018 októberében kiadott jelentés szerint 
a Párizsi Klímaegyezményben tett vállalás nem elegendő: mindenképpen 1,5 °C-ban kell 
maximálni a globális hőmérséklet-emelkedést az iparosodás előtti szinthez képest.  

Mivel az 1,5 °C-ot már 2030 és 2052 között átléphetjük, azonnali és határozott cselekvésre van 
szükség az elkövetkezendő 10 évben. Akkor tudjuk 1,5 °C alatt tartani a globális hőmérséklet-
emelkedést, ha 2030-ig globális szinten 45 százalékkal csökkentjük az üvegházhatású gázok 
kibocsátását a 2010-es szinthez képest, 2050-ig pedig nulla nettó szén-dioxid kibocsátást érünk 
el. A klímacsúcs vízválasztó lesz abból a szempontból, hogy a világ vezetői összhangba hozzák-
e vállalásaikat a jelentésekben tett megállapításokkal.  

Úgy gondolom, hogy az Európai ügyek bizottságának egy ülés keretében kell foglalkoznia azzal 
a kérdéssel, hogy a magyar kormány milyen álláspontot fog képviselni a klímacsúcson. Eddig a 
kormány részéről sem a közös uniós állásponttal kapcsolatos magyar vétóról, sem a 
klímacsúcson képviselendő magyar álláspontról nem kaptunk tájékoztatást.  

Szeretném Önt emlékeztetni arra, hogy a klímapolitika szerepel a bizottság munkarendjében, és 
a korábbi gyakorlat is azt mutatja, hogy a bizottság lehetőséget ad a klímapolitikát érintő ügyek 
megtárgyalására, a kormányzati álláspont megismerésére. Az ENSZ tavalyi katowicei 
klímakonferenciája előtt az Európai ügyek bizottsága napirendre tűzte a kormány tájékoztatását 
a klímakonferencián képviselendő magyar és uniós álláspontról - azt gondolom, most is így kell 
eljárnunk. 

Mindezekre tekintettel javasolnám egy bizottsági ülés összehívását szeptember első felében.  
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