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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0397/81 

Módosítás  81 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tiszta energiára vonatkozó 

jogszabályok hatásvizsgálatai szerint a 

2030-ra kitűzött uniós energiapolitikai 

célok eléréséhez 2021 és 2030 között 

évente további 177 milliárd EUR 

beruházásra van szükség. A legnagyobb 

elmaradás az épületek szén-dioxid-

kibocsátásának csökkentését célzó 

beruházások terén figyelhető meg 

(energiahatékonyság és megújuló 

energiaforrásokból folytatott kis volumenű 

energiatermelés), ahol tőkét kell injektálni 

a nagymértékben decentralizált 

projektekbe. A „Tiszta energiákra való 

átállás” alprogram egyik célja a 

projektfejlesztési és -összevonási kapacitás 

bővítése, segítve az európai strukturális és 

beruházási alapok felhasználását és a tiszta 

energiákba megvalósítandó beruházások 

ösztönzését, többek között az InvestEU 

keretében rendelkezésre álló pénzügyi 

eszközök használatával. 

(9) A tiszta energiára vonatkozó 

jogszabályok hatásvizsgálatai szerint a 

2030-ra kitűzött uniós energiapolitikai 

célok eléréséhez 2021 és 2030 között 

évente további 177 milliárd EUR 

beruházásra van szükség. A legnagyobb 

elmaradás az épületek szén-dioxid-

kibocsátásának csökkentését célzó 

beruházások terén figyelhető meg 

(energiahatékonyság és megújuló 

energiaforrásokból folytatott kis volumenű 

energiatermelés), ahol tőkét kell injektálni 

a nagymértékben decentralizált 

projektekbe. A „Tiszta energiákra való 

átállás” alprogram egyik célja a 

projektfejlesztési és -összevonási kapacitás 

bővítése, többek között a 

megújulóenergia-közösségek támogatása 

révén, segítve az európai strukturális és 

beruházási alapok felhasználását és a 

megújuló energiák, illetve az 

energiahatékonyság terén megvalósuló 
beruházások ösztönzését, többek között az 

InvestEU keretében rendelkezésre álló 

pénzügyi eszközök használatával. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0397/82 

Módosítás  82 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) A közös agrárpolitika döntő 

szerepet játszik az Unió éghajlattal és 

biológiai sokféleséggel kapcsolatos 

célkitűzéseinek elérésében. Az Európai 

Parlament és az érdekelt felek – többek 

között a REFIT-platform – ismételt 

felhívásai ellenére az Európai Bizottság 

eddig nem teljesítette a KAP 

célravezetőségi vizsgálatát. A 

madárvédelmi és az élőhelyvédelmi 

irányelv célravezetőségi vizsgálata 

rámutatott ugyanakkor a fajok és 

élőhelyek mezőgazdasághoz kapcsolódó 

aggasztó csökkenésére, és hangsúlyozta, 

hogy javítani kell a KAP koherenciáját a 

vonatkozó uniós természetvédelmi és 

biodiverzitási célokkal. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0397/83 

Módosítás  83 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A Párizsi Megállapodás és az 

ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljai 

végrehajtására vonatkozóan vállalt uniós 

kötelezettséggel összhangban el kell 

ismerni az éghajlatváltozás elleni küzdelem 

jelentőségét, és a programnak hozzá kell 

járulnia az éghajlat-politika 

érvényesítéséhez oly módon, hogy az uniós 

költségvetési kiadások 25 %-a támogassa 

az éghajlat-politikai célokat. A program 

keretében végrehajtott intézkedések 

nyomán a teljes programköltségvetés 

61 %-a fog hozzájárulni éghajlat-politikai 

célokhoz. A program előkészítése és 

végrehajtása során azonosítani kell a 

megfelelő intézkedéseket, majd azokat újra 

el kell bírálni a vonatkozó értékelések és 

felülvizsgálati eljárások alkalmával. 

(24) A Párizsi Megállapodás és az 

ENSZ fenntartható fejlesztési céljai 

végrehajtására vonatkozóan vállalt uniós 

kötelezettséggel összhangban el kell 

ismerni az éghajlatváltozás elleni küzdelem 

jelentőségét, és a programnak hozzá kell 

járulnia az éghajlat-politika 

érvényesítéséhez oly módon, hogy az uniós 

költségvetési kiadások legalább 50 %-a 

támogassa az éghajlat-politikai célokat. A 

program keretében végrehajtott 

intézkedések nyomán a teljes 

programköltségvetés legalább 61%-a fog 

hozzájárulni éghajlat-politikai célokhoz. A 

program előkészítése és végrehajtása során 

azonosítani kell a megfelelő 

intézkedéseket, majd azokat újra el kell 

bírálni a vonatkozó értékelések és 

felülvizsgálati eljárások alkalmával. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0397/84 

Módosítás  84 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A program 2021 és 2027 közötti 

időszakban történő végrehajtásának 

pénzügyi keretösszege folyó árakon 5 450 

000 000 EUR. 

(1) A program 2021 és 2027 közötti 

időszakban történő végrehajtásának 

pénzügyi keretösszege megfelel az adott 

időszakra elkülönített teljes uniós 

költségvetés legalább 1%-ának, de 2018. 

évi árakon eléri legalább a 6 442 000 000 

EUR-t (folyó árakon 7 272 000 000 EUR-

t). 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0397/85 

Módosítás  85 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Biztosítani kell a program és más uniós 

programok közötti koherenciát és 

koordinációt, többek között azáltal, hogy 

valamennyi uniós programban 

érvényesítik a vonatkozó uniós 

természetvédelmi és biodiverzitási célokat. 

Or. en 



 

AM\1171707HU.docx  PE631.575v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0397/86 

Módosítás  86 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az 5. cikkben említett pénzügyi 

keretösszeg legalább 81%-át támogatások 

vagy adott esetben pénzügyi eszközök 

révén finanszírozott projektek számára 

kell elkülöníteni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0397/87 

Módosítás  87 

Benedek Jávor 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Működési támogatás nyújtható az 

uniós jogszabályok és szakpolitikák 

kidolgozásában, végrehajtásában és 

érvényesítésében szerepet játszó, 

elsősorban a környezetvédelem vagy az 

éghajlat-politika — ideértve a tiszta 

energiákra való átállást is — terén 

tevékenykedő, nem profitorientált 

szervezetek működéséhez. 

(5) Működési támogatás nyújtható az 

uniós jogszabályok és szakpolitikák 

kidolgozásában, végrehajtásában és 

érvényesítésében szerepet játszó, 

elsősorban a környezetvédelem vagy az 

éghajlat-politika — ideértve a tiszta 

energiákra való átállást is — terén 

tevékenykedő, nem profitorientált 

szervezetek működéséhez. A 17. cikk 

ellenére a működési támogatások esetében 

az elszámolható költségek legfeljebb 70%-

áig nyújtható uniós társfinanszírozás. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0397/88 

Módosítás  88 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) A program által finanszírozott 

projektek nem veszélyeztethetik a program 

környezetvédelmi, éghajlat-politikai, 

valamint kapcsolódó tiszta energiákra 

vonatkozó célkitűzéseit, és lehetőség 

szerint támogatniuk kell a zöld 

közbeszerzés használatát. 

a) A program által finanszírozott 

projekteknek alkalmazniuk kell a 

fenntarthatóság és a biológiai sokféleség 

védelmének vizsgálatát, hogy ne 

veszélyeztessék a program 

környezetvédelmi, éghajlat-politikai, 

valamint kapcsolódó tiszta energiákra 

vonatkozó célkitűzéseit, és lehetőség 

szerint támogatniuk kell a zöld 

közbeszerzés használatát. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0397/89 

Módosítás  89 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Elsőbbséget kell biztosítani a 

járulékos előnyökkel járó, valamint a 4. 

cikkben említett alprogramok közötti 

szinergiákat előmozdító projektek számára. 

b) Elsőbbséget kell biztosítani a 

járulékos előnyökkel járó, valamint a 4. 

cikkben említett alprogramok közötti 

szinergiákat előmozdító projektek számára. 

Ez különösen azokra az éghajlat-politikai 

projektekre vonatkozik, amelyek 

előmozdítják a természetalapú 

megoldásokat; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0397/90 

Módosítás  90 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0397/2018 

Gerben-Jan Gerbrandy 

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása 

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság rendszeresen 

felülvizsgálja és jelenti az éghajlathoz és a 

biológiai sokféleséghez kapcsolódó célok 

horizontális érvényesítésével kapcsolatos 

helyzetet, kitérve e kiadások összegére. 

Uniós éghajlat-politikai markerek 

segítségével kell nyomon követni, hogy ez 

a rendelet miként járult hozzá az éghajlat-

politikai célokra meghatározott 25 %-os 

költségvetési ráfordításhoz. A biológiai 

sokféleségre fordított kiadásokat külön 

markerkészlettel kell nyomon követni. Az 

említett nyomonkövetési módszereket kell 

használni az éghajlat-politikai, illetve a 

biológiai sokféleséggel kapcsolatos 

célokhoz várhatóan hozzájáruló 

kötelezettségvállalási előirányzatok 

számszerűsítésére a 2021 és 2027 közötti 

időszakra vonatkozó többéves 

költségvetési keretben a megfelelő bontási 

szinten. A kiadásokat évente be kell 

mutatni a költségvetési 

programindoklásban. A programnak az 

uniós éghajlat-politikai és a biológiai 

sokféleséggel kapcsolatos célokhoz való 

hozzájárulásáról rendszeresen be kell 

számolni az értékelések és az éves 

jelentések alkalmával. 

(4) A Bizottság rendszeresen 

felülvizsgálja és jelenti az éghajlathoz és a 

biológiai sokféleséghez kapcsolódó célok 

horizontális érvényesítésével kapcsolatos 

helyzetet, kitérve e kiadások összegére. 

Uniós éghajlat-politikai markerek 

segítségével kell nyomon követni, hogy ez 

a rendelet miként járult hozzá az éghajlat-

politikai célokra meghatározott legalább 

50%-os költségvetési ráfordításhoz. A 

biológiai sokféleségre fordított kiadásokat 

külön markerkészlettel kell nyomon 

követni. Az említett nyomonkövetési 

módszereket előzetesen és utólagosan kell 

alkalmazni, ötvözve a fentről lefelé és az 

alulról felfelé építkező megközelítéseket az 

éghajlat-politikai, illetve a biológiai 

sokféleséggel kapcsolatos célokhoz 

várhatóan hozzájáruló 

kötelezettségvállalási előirányzatok 

számszerűsítésére a 2021 és 2027 közötti 

időszakra vonatkozó többéves 

költségvetési keretben a megfelelő bontási 

szinten. A kiadásokat évente be kell 

mutatni a költségvetési 

programindoklásban. A programnak az 

uniós éghajlat-politikai és a biológiai 

sokféleséggel kapcsolatos célokhoz való 

hozzájárulásáról rendszeresen be kell 

számolni az értékelések és az éves 

jelentések alkalmával. 
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Or. en 

 


