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Tárgy: Magyarország is támogassa a célt, hogy az Európai Unió legkésőbb 2050-ig 

karbonsemlegessé váljon  

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

A magyar, lengyel és cseh társadalom nevében kérjük Öntől: támogassa azt a célt, hogy az Európai 
Unió legkésőbb 2050-ig karbonsemlegessé váljon. Az ügy az Európai Tanács december 12-13-i 
ülésén kerül napirendre. A karbonsemlegesség – vagyis a nettó üvegházgáz kibocsátás-semlegesség 
– komoly kihívás, de lehetséges és szükséges. 

Régiónk országai egyszer már letették voksukat a rendszerváltás mellett, és sokat tanultunk ezen az 
úton. Az átmenet nem volt könnyű, de demokráciát és szabadságot hozott, és jótékony hatással volt 
társadalmainkra. Büszkék lehetünk az eredményeinkre. Most ismét előre kell tekintenünk, és az új 
kihívásokat is bátran kell kezelnünk. 

A politika a nehéz választásokról és a jelen időszakért való felelősségvállalásról szól, de a jövő 
generációk érdekeit is ugyanúgy figyelembe kell venni. Az ő érdekükben most egy nagy horderejű 
döntést szükséges meghozni! 

Az ilyen ambiciózus döntésekkel hosszú távon lehet garantálni a társadalom jólétét és biztonságát. A 
karbonsemleges gazdaságra való áttérés társadalmi és gazdasági szempontból is számos előnnyel 
jár. Javítani fogja versenyképességünket, energiabiztonságunkat és régiónk polgárainak 
életminőségét. Jobb egészséget és jobb munkalehetőségeket fog teremteni, és számos új kaput nyit 
meg az innovatív üzleti kezdeményezések előtt. Széles körű források állnak rendelkezésre az olyan, 
társadalmilag igazságos átmenet megvalósítására, amelyek figyelembe veszik a helyi közösségek 
érdekeit és támogatják a legsérülékenyebb polgárokat. 

A tétlenség vagy az elégtelen fellépés már most komoly következményekkel jár, amelyek még tovább 
fogják súlyosbítani a meglévő társadalmi és gazdasági problémákat. Mindezeknek mi és gyermekeink 
fizetjük meg az árát. Ha pedig nem cselekszünk azonnal, akkor unokáink még súlyosabb 
következményekkel fognak szembenézni. Az éghajlatváltozás negatív hatásai jelenleg is gazdasági 
és üzleti veszteségekhez vezetnek – főként olyan családi vállalkozásokat érintenek, amelyek nem 
rendelkeznek elegendő forrással a felmerülő problémák kezelésére. Emellett az energiaszegénység 
és a tiszta energiához való társadalmilag méltányos hozzáférés hiánya súlyosbítja a légszennyezést 
is. Az éghajlatváltozás következtében az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási események Európa-
szerte vízhiányt, aszályokat, emelkedő élelmiszerárakat és a biztonságunkat fenyegető más 
veszélyeket idéznek elő. 

Magyarország, Lengyelország és Csehország együtt teheti meg az első lépést az új átmenet felé. A 
három ország együttműködése emellett számos más előnnyel is járhat, mint ahogy azt már többször 
láthattuk a régió történelmében. A legkésőbb 2050-re – de lehetőleg hamarabbra – elérni kívánt 
klímasemlegesség új és az eddigieknél ambiciózusabb kihívást jelent az éghajlatváltozás 
kezelésében. Ez egy történelmi pillanat, amikor a V4 országai nem csak Közép- és Kelet-Európában, 
hanem Európa egészére nézve az éghajlatváltozás enyhítésének mozgatórugójává válhatnak, 
inspirálva a világ többi részét. 



Varsó/Prága/Budapest, 2019. december 6. 

 

Csatlakozó hazai szakmai szervezetek: 

Energiahatékony Wekerle Civil Társaság 

GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete 

Levegő Munkacsoport 

Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség 

Magyar Természetvédők Szövetsége 

Másfél fok - éghajlatváltozás közérthetően 

Reflex Környezetvédő Egyesület 

V4SDG - Visegrád a Fenntarthatóságért 

WWF Magyarország 

Zöld Kapcsolat Egyesület  

  

Csatlakozó, régióbeli szakmai szervezetek: 

”The Voice of Pedestrians” Association of the city of Bydgoszcz (Lengyelország) 

Ab Ovo Association (Lengyelország) 

Association "NO Open Pit Mines" (Lengyelország) 

Association 'Common Earth' (Lengyelország) 

Buy Responsibly Foundation (Lengyelország) 

Calla - Association for Preservation of the Environment (Csehország) 

Centre for Transport and Energy (Csehország) 

Climate Coalition, Czech Republic (Csehország) 

Climate Reality, Europe (Európa) 

Czechia against Poverty (Csehország) 

Ecological-Cultural Association “Common Earth”  (Lengyelország) 

Ecumenical Academy (Csehország) 

Educon (Csehország) 

Electric Vehicles Promotion Foundation (Lengyelország) 



Environmental Association "Za Zemiata" / Friends of the Earth Bulgaria (Bulgária) 

Foundation "Development YES - Open Pit Mines NO" (Lengyelország) 

Foundation Green Light / Green News Editorial Team (Lengyelország) 

Friends of Nature Czechia (Csehország) 

Greenmind Foundation (Lengyelország) 

Greenpeace Czech Republic (Csehország) 

Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic (Csehország) 

Institute for Sustainable Development Foundation (Lengyelország) 

Polish Climate Coalition (Lengyelország) 

Polish Ecological Club Mazovian Branch (Lengyelország) 

Social Ecological Institute (Lengyelország) 

Society for Sustainable Living (Csehország) 

The City is Ours Association (Lengyelország) 

The Ecological Association EKO-UNIA (Lengyelország) 

Tourist Organization of Stepnica (Lengyelország) 

Upper Silesian Nature Society (Lengyelország) 

Veronica Ecological Institute (Csehország) 

WWF Poland (Lengyelország) 

 

Hivatkozások:  

http://www.caneurope.org/publications/reports-and-briefings/1784-briefing-the-battle-over-the-eu-s-climate-
ambition,  

https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806?searchresult=1, 
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0,  

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/12/02/top-emitters-must-commit-to-a-u-turn-at-
cop25/amp/ 

 

 


