
2018. augusztus 10-i változat 

Megállapodás-tervezet  

amelyet a következő szervezetek értek el a COP 24 Konferenciára készülve: Szakszervezetek 

Összlengyelországi Szövetsége , a „Szolidaritás” Független Szakszervezet és a Szakszervezeti Fórum a 

klímapolitikáról, és amelyet a Szociális Elő- COP 24 Konferencia fogadott el, melynek címe 

„Lengyel út a tiszta környezethez” 

és amelyet Katowicében rendeztek 2018.augusztus 8. és 11. között. 

Miután meghallgattak 21 előadást, valamint a vitát a klímapolitikáról, a Szakszervezetek 

Összlengyelországi Szövetsége , a „Szolidaritás” Független Szakszervezet és a Szakszervezeti Fórum a 

következő klímaváltozással kapcsolatos módosításra kéri a COP 24 elnökségét Katowicében, valamint 

az ENSZ Keret-megállapodás minden résztvevőjét: 

o Helyettesítsék a „dekarbonizáció” koncepcióját a „klímasemlegesség” koncepciójával a 

Párizsi Megállapodásnak megfelelően, amely biztosítja a globális átlaghőmérséklet iparosítás 

előtti szint fölötti emelkedésének jóval a 2°C alatt tartását.  

o A klímasemlegesség elérése minél előbb, minél olcsóbban és minél hatékonyabban két 

egyformán fontos intézkedéssel, ami a kibocsájtás csökkentése, illetve elnyeletése a talaj, az 

erdők és a tőzeglápok segítségével. Mindennek a szolidaritás elvének betartásával kell 

megtörténnie, ami alatt azt értjük, hogy minden országnak ki kell vennie a részét a 

klímaváltozás elleni harcból.  

 

Következtetések 

Figyelembe véve, hogy: 

 A modern világ – annak ellenére, hogy hatalmas technikai eredményeket ért el – még mindig 

küzd azzal a problémával, hogy nem tudja kielégíteni az alapvető emberi igényeket. Emberek 

milliói élnek anélkül, hogy folyamatosan hozzáférnének ivóvízhez, élelemhez, energiához és 

oktatáshoz. A legfontosabb kihívás a szegénység elleni harc és annak biztosítása, hogy 

mindenkinek esélye legyen a fenntartható fejlődéshez. 

 A Párizsi Egyezmény egy lehetőség a világ békés és fenntartható fejlődésére. Teljes 

megvalósítása minden ország közös felelőssége. Az Egyezmény előírja, hogy az Aláíró Felek 

feladata arra törekedni, hogy lehetőségeiken belül és a klímasemlegesség elérésére önállóan 

meghatározott módon segítsék elő a fejlődést, azzal például, hogy az elemzésekbe bevonják 

a mezőgazdaságot és az erdészetet is.  

 A fenntartható fejlődési célok (SDG) megvalósítása mellett, a Párizsi Egyezmény 

megvalósítása azt célozza, hogy biztosítsa a klíma-barát gazdaságok alacsony kibocsájtású 

fejlődését minden országban. Ennek alapján a klíma akcióknak figyelembe kell venniük a 

klíma-rendszer egyes elemeinek, az atmoszférának, a geoszférának, a hidroszférának és a 

bioszférának a viszonyát.  Ez hozzá fog járulni egy biztonságos és fenntartható 

energiaszolgáltatás fejlesztéséhez a háztartások és a gazdaság különböző ágazatai részére, 



valamint az ésszerű vízgazdálkodáshoz, a szegénység és éhezés megszüntetéséhez, a 

geotermikus energia alkalmazásához és a tiszta ivóvíz biztosításához. 

 A COP24-en Lengyelország ismertetni fogja tapasztalatait az innováció és a pénzügyi 

mechanizmusok területén, amelyek lehetővé teszik a klímasemleges fejlődés elérését. Ennek 

egyik módja a CO2 kibocsájtás kiegyensúlyozása ökoszisztémák általi elnyeletés útján, oly 

módon, hogy az atmoszféra CO2 koncentrációját meg lehessen akadályozni, majd stabilizálni, 

végül csökkenteni.    

 

Elvárjuk, hogy: 

 fogadják el az alkalmazási csomagot, és hozzanak döntést a Párizsi Egyezmény teljes körű 

alkalmazásának támogatásáról. Ez a feltétele annak, hogy a célkitűzéseit el tudjuk érni, vagyis 

hogy a hőmérséklet globális növekedését 2°C alatt tudjuk tartani, és hogy ez globális elvárás 

legyen. Mi maximálisan támogatjuk azokat az erőfeszítéseket, amelyek egy vitát 

szerveznének a globális felmelegedés aktuális okairól, és aminek megkoronázása lehetne egy 

tudományos konszenzus erről a kérdésről.  

 kristályosodjon ki a klímapolitika annak az elvnek a szem előtt tartásával, hogy semmilyen 

körülmények között ne haladhassa meg a befektetett ráfordítás az elért eredmények értékét. 

A klímaváltozáshoz kapcsolódó stratégiáknak és preventív intézkedéseknek 

költséghatékonynak kell lenniük, és a lehető legszélesebb körű előnyöket kell biztosítaniuk a 

lehető legalacsonyabb áron.  

 teremtsenek olyan körülményeket az Egyezmény minden aláírója számára, hogy 

törekedhessenek a szociális és gazdasági fejlődésre a lehetőségeiken belül, az önállóan 

kialakított úton, amely klímasemleges módon vezet az általuk meghatározott célokhoz.  

 biztosítsák az Egyezmény minden aláírója számára a szabadságot egy olyan energiamix 

meghatározásában, amely a saját energiahordozókra és alacsony kibocsájtású technológiákra 

épít, és figyelembe veszi a biztonságukat és önállóságukat.  

 határozzák meg a klímapolitika költségét és társadalmi-gazdasági következményeit az 

Egyezmény egyes országaira vonatkozóan (pl. a keletkezett és megszűnt munkahelyek 

mérlege). 

 mondják ki általános és kötelező elvként, hogy minden energiahordozót egyenlőnek kell 

tekinteni, különösen a tudományos kutatás szempontjából, amelynek célja a hatékonyság 

növelése az elektromos áram termelésben.   

 elemezzék ki részletesen a Kyotoi Egyezmény aláíróinak esetében a vállalások teljesítését.  

 kerüljék azoknak az országoknak a diszkriminációját, amelyeknek a gazdasága különösen függ 

a fosszilis energiahordozók, valamint más olyan termékek termelésétől, használatától és 

exportjától, amelyeknek jelentős a CO2 kibocsájtásuk a termelési folyamatban. 

 az ENSZ hozzon létre egy olyan négytagú munkacsoportot, amelynek tagjai politikusok, 

beruházók/munkáltatók, tudósok és szakszervezetek, amely – miután elvégezte a fentiekben 

említett elemzést – kezdeményezhetne egy párbeszédet a környezetvédelemről és 

klímapolitikáról az ENSZ Klímaváltozással foglalkozó Keretegyezményével (UNFCCC).  

 

 


