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Tárgy: Energia- és éghajlatpolitika a cseh EU elnökség napirendjén
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Európa jelenleg többszörös válsággal néz szembe, az ukrajnai háborútól
kezdve az energiaárak emelkedésén át az éghajlati és környezeti
vészhelyzetig. Ezek között választani, súlyozni nem lehet, mindegyik
halaszthatatlan cselekvést igényel.
Az idei globális időjárási szélsőségek - köztük a hazai aszály is nyilvánvalóvá teszik, hogy egytelen ország sem képes kivonni magát az
éghajlatváltozás következményei alól, legyen az gazdasági, társadalmi vagy
környezeti. Ezért olyan megoldásokra van szükség, amelyek egyszerre
képesek valamennyi problémára választ adni. Erre hívja fel a figyelmet
és tesz javaslatot 22 közép- és kelet-európai (köztük 8 magyar) éghajlati
és energiakérdésekkel foglalkozó civil szakmai szervezet a problémák
kezelésében nagy szerepet játszó európai uniós szakpolitikai folyamatok
vonatkozásában, elsősorban az EU elnökségét betöltő Csehország
vezetőinek

címzett,

levelünkhöz

mellékelt

állásfoglalásában1.

Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy a problémák hatékony kezeléséhez
uniós szintű összefogás és minden egyes tagállam elköteleződése
szükséges – ezért ajánljuk az állásfoglalást az egyes tagállamok vezetői, így
Ön és Kormánya figyelmébe is.
Magyarország

szerepvállalása

kapcsán

egyúttal

fontosnak

tartjuk

megjegyezni, hogy a 2022 augusztusában életbe léptetett, a nemzeti
energiaellátás

biztonságát

növelni

hivatott

energia-veszélyhelyzeti

akcióterv a fent vázolt problémáknak csak egy részére képes átmeneti,
rövid távú választ adni (a kormány szerint megelőzi az ellátási zavarokat és
kezeli az emelkedő energiaárakat). Amint arra elemzésünkben2 rámutatunk,
A levél online: https://www.cdeorg.cz/media/object/2042/cee_statement_on_cz_pres_and_energy_security.pdf
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csupán részleges és kétséges válaszokat nyújt, miközben a korábban
kitűzött

kibocsátáscsökkentési,

éghajlatvédelmi

célokat

messzemenően és hosszú távon aláássa, továbbá társadalmilag sem
igazságos.
A magyarországi lignitkitermelés hatmillió tonnára tervezett felfuttatása és a
barnaszén-kitermelés megötszörözése3 rövid távon nem gazdaságos, ezért
valószínűsíthető, hogy a leginkább kiszolgáltatott régiók és társadalmi
rétegek

légszennyezésnek,

ezáltal

egészségkárosodásnak

való

kitettségét és a gazdaság fosszilisenergia-függőségét hosszú távon
konzerválja.

Ez

szénfelhasználás

az

intézkedés

2025-ig

történő

ellentétes

a(z

energetikai

fokozatos

kivezetésével,

célú)

valamint

Magyarországnak a nemzeti energia- és éghajlatváltozási tervben (NEKT), a
3 szén-intenzív megye területi igazságos átmeneti tervében (TIÁT) és más
kapcsolódó, 2030-as éghajlat- és energiacélokban vállalt kötelezettségeivel.
Bármely hazai fosszilis-kitermelés növelése esetén alapvető, hogy az csak
rövid távon, a környezeti-társadalmi hatások megfelelő felmérésévelkezelésével és csakis a fosszilis import kiváltása érdekében és mértékében
történhessen úgy, hogy a magyar teljes fosszilisenergia felhasználás
ütemesen csökkenjen, a hatályos különféle távú hazai és EU-s
éghajlatvédelmi és energiaátmeneti célok, vállalások teljesítésével.
Miközben Magyarország korábban klímabajnokként tüntette fel magát,
a most tervezett ill. bevezetett (zömében energia veszélyhelyzeti akciótervi)
intézkedések több évtizeddel, akár 50-60 évvel visszavethetik az országot a
fosszilis-függetlenítési

azaz

dekarbonizációs,

kibocsátás-csökkentési

erőfeszítései és – egyébként nagyrészt a fosszilis-alapú, szennyező
szocialista nagyipar összeomlásának köszönhető – eredményei terén.
A

valódi,

a

lakosság ellátás-biztonságát rövid

és hosszú távon

gazdaságosan, fenntarthatóan és az éghajlati célokkal összhangban
szolgáló

megoldást

energiatakarékossági

és

-hatékonysági

intézkedések, a megújuló energiával kapcsolatos intézkedések és a
mindezen

célok

elérését

elősegítő,

uniós

és

állami

forrásokra

https://index.hu/gazdasag/2022/09/01/energiavalsag-palkovics-laszlo-energiaveszelyhelyzet-banyaszat/
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támaszkodó, fokozott támogatás jelentenék. Csak a lakások energetikai
felújítása hozhat valódi, tartós rezsicsökkentést a háztartásoknak,
valamint csökkenő függőséget a geopolitikai szempontból kockázatos
energiahordozóktól.
Kérjük a fenti megközelítés érvényesítését a szeptember 9-ei rendkívüli
Energia Tanácson és más uniós és hazai szakpolitikai és támogatáspolitikai
egyeztetések és döntések során.
Budapest, 2022. szeptember 8.
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Melléklet: 22 közép- és kelet-európai civil és szakmai szervezet nyílt levele
az EU cseh elnökségének

