
Nathalie Kosciusko-Morizet újévi beszéde a tárca dolgozói előtt 
 
Nathalie Kosciusko-Morizet – aki a 2010. őszi kormányátalakítás alkalmával került a 
minisztérium élére (ahol korában már államtitkár is volt) - a francia állami vezetők szokásos 
év elejei újévi beszédét a tárca dolgozói előtt tartotta meg január 16-án, amiben a miniszter 
asszony úgy vélte, a 2011-es év a minisztérium munkája szempontjából sikeresnek 
minősíthető. Véleménye szerint a minisztérium „felnőtt korba lépett”, sikerrel hajtotta végre 
az egy évvel ezelőtti jelentős szervezeti változásokat, a jogszabály-alkotás terén pedig a 
„Grenelle de l’environnement” környezetvédelmi törvénycsomaggal kapcsolatos 
jogszabályok 90%-a idén márciusra megszületik annak ellenére, hogy az elmúlt másfél évben 
számos klimatikus katasztrófahelyzetet kellett a tárcának kezelnie. Úgy vélte, nem csak a 
minisztérium, de a társadalom is felnőtté vált és ez utóbbi kész arra az átalakulásra, ami a 
környezetvédelmi elképzelések megvalósulásához elengedhetetlen. A 2011-ben megkezdett 
vagy elvégzett feladatok közül a miniszter asszony külön kiemelte a következőket: 
- a belvízi hajózás reformjának (VNF) elindítása, a minisztérium saját tudományos és 

technikai hálózata átalakításának megkezdése, 
- a kikötői reform befejezése, 
- a vasúti közlekedés egyeztető fórumának (Assises du Ferroviaire) és az energetikai 

kerekasztal megszervezése - e kettővel esetenként harminc éve egy helyben álló, néha 
olyan banálisnak tűnő ügyeknek sikerült lendületet adni, mint például a bevásárló 
központok világításának éjszakai szüneteltetése, a hűtőpultok zárása a 
szupermarketekben, 

- az ELFE cohorte program elindítása (Étude longitudinale depuis l’enfance, 20 éven 
keresztül mintegy húszezer gyereket kísérnek figyelemmel annak érdekében, hogy 
számszerűsíthető legyen többek között a környezet fejlődésükre és egészségi állapotukra 
gyakorolt hatása, 

- a környezetvédelmi politikával kapcsolatos reformok megvalósításához szüksége 
jogszabályi háttér megteremtése, 

- az első off-shore szélerőmű-pályázat meghirdetése, 
- az Európában elsőnek elsőként elkészült klímaváltozási adaptációs program, 
- a „zöld és kék folyosók” („trame verte et bleue”) bizottságának létrehozása, 
- az energia-hatékonysági diagnosztika tökéletesítése, 
- a nemzeti biodiverzitási stratégia elfogadása, 
- a Durban-ben folytatott tárgyalások. 
 
Nathalie Kosciusko-Morizet szerint ezek a programok azt szolgálják, hogy a francia 
gazdasági és társadalmi modell érdemben megváltozzon, olyan új termelési és fogyasztási 
szokások honosodjanak meg, ahol a fogyasztók maguk is érdemben alakítani tudják 
fogyasztási szokásaikat. Ezt hivatott befolyásolni például a gépjárművek környezetvédelmi 
bonus-malus rendszerének bevezetése (ami érdemben csökkentette a francia 
személygépkocsi-park átlagos széndioxid-emisszióját), az épületek 2012-től érvényes új 
hőgazdálkodási követelmény-rendszere (RT 2012), a már megkötött 300 ezer energia-mérleg 
javítást szolgáló lakás-felújítási, 0%-os hitelszerződés, a COV-direktíva alkalmazása, a 
termékek környezetterhelésének föltüntetése, stb. A tárcavezető meggyőződése, hogy a 
környezetvédelem nem a „párizsi bobókhoz köthető luxuscikk”, hanem alapvető szükséglet 
egészségügyi, ökológiai és gazdasági sapektusokkal. Olyan, aminek a szolidaritás is fontos 
elemét képezi, a tárca pedig feladatának tekinti, hogy mindenki számára biztosítsa a 
hozzáférést számos szolgáltatáshoz, így például: 

http://www.vnf.fr/
http://elfe-france.fr/
http://www.hopital.fr/Hopitaux/Actualites/Actualites-medicales/Cohorte-Elfe-20.000-enfants-nes-en-2011-seront-suivis-jusqu-a-leur-majorite
http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/index.php/actualites-du-plan/grands-dossiers/121-comprendre-la-reglementation-thermique-2012
http://www.cecil.fr/index.php?p=497


- egymilliárd eurós költségvetésű programot indított az energia-szegénység (précarité 
énergetique) fölszámolására, aminek szociális és környezetvédelmi vonzatai egyaránt 
vannak, 

- küzdenek a méltatlan lakáskörülmények megszüntetéséért és a befogadó központokban 
uralkodó körülmények emberibbé tételéért,  

- támogatják a legelesettebbek ivóvíz-számlájának kiegyenlítését. 
Általánosságban véve a tárca feladata elsősorban a nagy infrastruktúrák kezelése, amit a 
tárcavezető úgy értelmez, hogy ezeken keresztül magának az ország szerkezetét fölépítő nagy 
rendszereknek a működtetésért felelnek, amik lehetővé teszik a lakhatást, a helyváltoztatást, a 
minőségi környezethez való jogot. Megítélése szerint a mondializáció is új szakaszába lép, a 
korábbi, elsősorban az alacsony bérekkel és a nyersanyagokért folyó versengéssel 
jellemezhető fázist a minőségibb életre és környezetre, egyéniségre való törekvés periódusa 
váltja föl. Ez hangsúlyosan érvényes az élelmezésre,ahol folyamatosan nő az igény a 
biotermékek és a helyben termelt, sok esetben földrajzi eredetvédelemmel is ellátott termékek 
iránt. Nathalie Kosciusko-Morizet szerint a „franciák génjeiben benne van” az egyéniség 
iránti igény – úgy vélte, „a 18. században (a franciák) föltalálták a minőségi életet, ha ehhez 
társítják a technológiai tudást, az innovációt, létre tudnak hozni valami újat” és még az is 
elképzelhető, hogy ekkor a mondializáció már említett új fázisát a saját elképzeléseik szerint 
tudják alakítani. 
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