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Módosítás  32 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az uniós környezetvédelmi, 

éghajlat-politikai és kapcsolódó tiszta 

energiákra vonatkozó szakpolitikák és 

jogszabályok számottevően javították a 

környezet állapotát. Ugyanakkor továbbra 

is fennállnak jelentős környezeti és 

éghajlati kihívások, amelyek figyelmen 

kívül hagyása súlyos negatív 

következményekkel járna az Unió számára 

és polgárainak jóllétére nézve. 

(1) Az uniós szakpolitikák és 

jogszabályok ellenére továbbra is 

fennállnak jelentős környezeti és éghajlati 

kihívások, amelyek figyelmen kívül 

hagyása súlyos negatív következményekkel 

járna az Unió számára és polgárainak 

jóllétére nézve. 

Or. fr 

 

Módosítás  33 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az uniós környezetvédelmi, 

éghajlat-politikai és kapcsolódó tiszta 

energiákra vonatkozó szakpolitikák és 

jogszabályok számottevően javították a 

környezet állapotát. Ugyanakkor továbbra 

is fennállnak jelentős környezeti és 

éghajlati kihívások, amelyek figyelmen 

kívül hagyása súlyos negatív 

következményekkel járna az Unió számára 

és polgárainak jóllétére nézve. 

(1) Az uniós környezetvédelmi, 

éghajlat-politikai és kapcsolódó tiszta 

energiákra vonatkozó szakpolitikák és 

jogszabályok számottevően javították a 

környezet állapotát. A környezetvédelmi 

intézkedéseknek más szakpolitikai 

területekbe, például az agrár- és 

energiapolitikába történő integrálása 

javítja a környezet állapotát. Ugyanakkor 

továbbra is fennállnak jelentős környezeti 

és éghajlati kihívások, amelyek figyelmen 

kívül hagyása súlyos negatív 

következményekkel járna az Unió számára 

és polgárainak jóllétére nézve. 

Or. en 
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Módosítás  34 

Daniel Buda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az uniós környezetvédelmi, 

éghajlat-politikai és kapcsolódó tiszta 

energiáról szóló jogszabályok, 

szakpolitikák, tervek, illetve nemzetközi 

kötelezettségvállalások céljait szem előtt 

tartva a programnak hozzá kell járulnia a 

tiszta, körforgásos, erőforrás-hatékony, 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az 

éghajlatváltozás hatásaival szemben 

ellenálló gazdaságra való átálláshoz, a 

környezet minőségének védelméhez és 

javításához, valamint a biológiai sokféleség 

csökkenésének megállításához és 

visszafordításához, akár közvetlen 

beavatkozások útján, akár az említett 

céloknak más szakpolitikákba való 

integrációja révén. 

(3) Az uniós környezetvédelmi, 

éghajlat-politikai és kapcsolódó tiszta 

energiáról szóló jogszabályok, 

szakpolitikák, tervek, illetve nemzetközi 

kötelezettségvállalások céljait szem előtt 

tartva a programnak hozzá kell járulnia a 

tiszta, körforgásos, erőforrás-hatékony, 

technológiailag fejlett, alacsony szén-

dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló gazdaságra 

való átálláshoz, a környezet minőségének 

védelméhez és javításához, valamint a 

biológiai sokféleség csökkenésének 

megállításához és visszafordításához, akár 

közvetlen beavatkozások útján, akár az 

említett céloknak más szakpolitikákba való 

integrációja révén. 

Or. ro 

 

Módosítás  35 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az uniós környezetvédelmi, 

éghajlat-politikai és kapcsolódó tiszta 

energiáról szóló jogszabályok, 

szakpolitikák, tervek, illetve nemzetközi 

kötelezettségvállalások céljait szem előtt 

tartva a programnak hozzá kell járulnia a 

tiszta, körforgásos, erőforrás-hatékony, 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az 

(3) Az uniós környezetvédelmi, 

éghajlat-politikai és kapcsolódó tiszta 

energiáról szóló jogszabályok, 

szakpolitikák, tervek, illetve nemzetközi 

kötelezettségvállalások céljait tiszteletben 

kell tartani. A programnak hozzá kell 

járulnia a tiszta, körforgásos, erőforrás-

hatékony, alacsony szén-dioxid-
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éghajlatváltozás hatásaival szemben 

ellenálló gazdaságra való átálláshoz, a 

környezet minőségének védelméhez és 

javításához, valamint a biológiai sokféleség 

csökkenésének megállításához és 

visszafordításához, akár közvetlen 

beavatkozások útján, akár az említett 

céloknak más szakpolitikákba való 

integrációja révén. 

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló gazdaságra 

való átálláshoz, a környezet minőségének 

védelméhez és javításához, valamint a 

biológiai sokféleség csökkenésének 

megállításához és visszafordításához, akár 

közvetlen beavatkozások útján, akár az 

említett céloknak más szakpolitikákba való 

integrációja révén. 

Or. en 

 

Módosítás  36 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A programnak elő kell mozdítania a 

fenntartható fejlődést, valamint az uniós 

környezetvédelmi, éghajlat-politikai és 

kapcsolódó tiszta energiára vonatkozó 

jogszabályok, stratégiák és tervek, illetve 

nemzetközi kötelezettségvállalások 

célkitűzéseinek elérését, különösen az 

ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrendje8, a 

biológiai sokféleségről szóló egyezmény9 

és az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezménye alapján elfogadott 

Párizsi Megállapodás (az 

éghajlatváltozásról szóló Párizsi 

Megállapodás)10 tekintetében. 

(5) A programnak elő kell mozdítania a 

fenntartható fejlődést, valamint az uniós 

környezetvédelmi, éghajlat-politikai és 

kapcsolódó tiszta energiára vonatkozó 

jogszabályok, stratégiák és tervek, illetve 

nemzetközi kötelezettségvállalások 

célkitűzéseinek elérését, különösen és 

legfontosabb szempontként az ENSZ 

2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

fenntartható fejlesztési menetrendje8, a 

biológiai sokféleségről szóló egyezmény9 

és az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezménye alapján elfogadott 

Párizsi Megállapodás (az 

éghajlatváltozásról szóló Párizsi 

Megállapodás)10 tekintetében. 

_________________ _________________ 

8 Agenda 2030, az ENSZ Közgyűlése által 

2015. szeptember 25-én elfogadott 

határozat. 

8 Agenda 2030, az ENSZ Közgyűlése által 

2015. szeptember 25-én elfogadott 

határozat. 

9 93/626/EGK: A Tanács 

93/626/EGK határozata (1993. október 25.) 

a biológiai sokféleségről szóló egyezmény 

megkötéséről (HL L 309., 1993.12.13., 

9 93/626/EGK: A Tanács 

93/626/EGK határozata (1993. október 25.) 

a biológiai sokféleségről szóló egyezmény 

megkötéséről (HL L 309., 1993.12.13., 
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1. o.). 1. o.). 

10 HL L 282., 2016.10.19., 4. o. 10 HL L 282., 2016.10.19., 4. o. 

Or. en 

 

Módosítás  37 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az átfogó célok eléréséhez 

kiemelten fontos a körforgásos gazdaságról 

szóló csomag11, a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 

keret12 13 14, az uniós természetvédelmi 

jog15, valamint a kapcsolódó politikák 

végrehajtása16 17 18 19 20. 

(6) Az átfogó célok eléréséhez 

kiemelten fontos a körforgásos gazdaságról 

szóló csomag11, a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 

keret12 13 14, az uniós természetvédelmi 

jog15, valamint a kapcsolódó politikák 

végrehajtása16 17 18 19 20, beleértve a 

biogazdasággal kapcsolatos stratégiát 

is20a. 

_________________ _________________ 

11 COM(2015) 614 final, 2015.12.2. 11 COM(2015) 614 final, 2015.12.2. 

12 Éghajlat- és energiapolitikai keret a 

2020–2030-as időszakra, COM(2014) 15, 

2014.1.22. 

12 Éghajlat- és energiapolitikai keret a 

2020–2030-as időszakra, COM(2014) 15, 

2014.1.22. 

13 Az éghajlatváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia: 

COM(2013) 216, 2013.4.16. 

13 Az éghajlatváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia: 

COM(2013) 216, 2013.4.16. 

14 Tiszta energia minden európainak, 

COM(2016) 860, 2016.11.30. 

14 Tiszta energia minden európainak, 

COM(2016) 860, 2016.11.30. 

15 Cselekvési terv a természetért, az 

emberekért és a gazdaságért, 

COM(2017) 198, 2017.4.27. 

15 Cselekvési terv a természetért, az 

emberekért és a gazdaságért, 

COM(2017) 198, 2017.4.27. 

16 Tiszta levegőt Európának program: 

COM(2013) 918. 

16 Tiszta levegőt Európának program: 

COM(2013) 918. 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 

2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) 

a vízpolitika terén a közösségi fellépés 

kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 

2000.12.22., 1. o.). 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 

2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) 

a vízpolitika terén a közösségi fellépés 

kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 

2000.12.22., 1. o.). 
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18 A talajvédelemről szóló tematikus 

stratégia, COM(2006) 231. 

18 A talajvédelemről szóló tematikus 

stratégia, COM(2006) 231. 

19 Az alacsony kibocsátású mobilitásra 

vonatkozó stratégia, COM(2016) 501 final. 

19 Az alacsony kibocsátású mobilitásra 

vonatkozó stratégia, COM(2016) 501 final. 

20 Az alternatív üzemanyagok uniós 

infrastruktúrájának kiépítésére irányuló 

cselekvési terv, a 2014/94/EU irányelv 

10. cikke (6) bekezdésének megfelelően 

(2017.11.8.). 

20 Az alternatív üzemanyagok uniós 

infrastruktúrájának kiépítésére irányuló 

cselekvési terv, a 2014/94/EU irányelv 

10. cikke (6) bekezdésének megfelelően 

(2017.11.8.). 

 20a Innováció a fenntartható 

növekedésért: az európai biogazdaság” 

elnevezésű stratégia, COM(2012) 60 final, 

2012.02.13. 

Or. en 

 

Módosítás  38 

Daniel Buda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az éghajlatváltozásról szóló Párizsi 

Megállapodás értelmében az Unió által 

vállalt kötelezettségek teljesítéséhez 

elengedhetetlen az Unió átalakítása egy 

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló 

társadalommá. Ez csak olyan 

intézkedésekkel lehetséges, amelyek 

különös hangsúlyt fektetnek a CO2-

kibocsátáshoz és a szennyezéshez 

leginkább hozzájáruló ágazatokra, 

elősegítve a 2030-ig szóló éghajlat- és 

energiapolitikai keret és a tagállamok 

integrált nemzeti energia- és éghajlat-

politikai tervei végrehajtását, valamint az 

Unió 2050-es és hosszú távú éghajlat- és 

energiapolitikai stratégiájára való 

felkészülést. A programba bele kell 

foglalni az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást szolgáló uniós szakpolitika 

(7) Az éghajlatváltozásról szóló Párizsi 

Megállapodás értelmében az Unió által 

vállalt kötelezettségek teljesítéséhez 

elengedhetetlen az Unió átalakítása egy 

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló 

társadalommá. Ez csak olyan 

intézkedésekkel lehetséges, amelyek 

különös hangsúlyt fektetnek a CO2-

kibocsátáshoz és a szennyezéshez 

leginkább hozzájáruló ágazatokra, 

elősegítve a 2030-ig szóló éghajlat- és 

energiapolitikai keret és a tagállamok 

integrált nemzeti energia- és éghajlat-

politikai tervei végrehajtását, valamint az 

Unió 2050-es és hosszú távú éghajlat- és 

energiapolitikai stratégiájára való 

felkészülést. A programba bele kell 

foglalni az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást szolgáló uniós szakpolitika 
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végrehajtásához hozzájáruló 

intézkedéseket is, melyek célja az 

éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival 

szembeni kiszolgáltatottság csökkentése. 

végrehajtásához hozzájáruló 

intézkedéseket is, melyek célja az 

éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival 

szembeni kiszolgáltatottság csökkentése és 

az ez által okozott katasztrófák 

előrejelzése és megakadályozása. 

Or. ro 

 

Módosítás  39 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az éghajlatváltozásról szóló Párizsi 

Megállapodás értelmében az Unió által 

vállalt kötelezettségek teljesítéséhez 

elengedhetetlen az Unió átalakítása egy 

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló 

társadalommá. Ez csak olyan 

intézkedésekkel lehetséges, amelyek 

különös hangsúlyt fektetnek a CO2-

kibocsátáshoz és a szennyezéshez 

leginkább hozzájáruló ágazatokra, 

elősegítve a 2030-ig szóló éghajlat- és 

energiapolitikai keret és a tagállamok 

integrált nemzeti energia- és éghajlat-

politikai tervei végrehajtását, valamint az 

Unió 2050-es és hosszú távú éghajlat- és 

energiapolitikai stratégiájára való 

felkészülést. A programba bele kell 

foglalni az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást szolgáló uniós szakpolitika 

végrehajtásához hozzájáruló 

intézkedéseket is, melyek célja az 

éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival 

szembeni kiszolgáltatottság csökkentése. 

(7) Az éghajlatváltozásról szóló Párizsi 

Megállapodás értelmében az Unió által 

vállalt és betartandó kötelezettségek 

teljesítéséhez elengedhetetlen az Unió 

átalakítása egy erőforrás-hatékony, 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az 

éghajlatváltozás hatásaival szemben 

ellenálló társadalommá. Ez csak olyan 

intézkedésekkel lehetséges, amelyek 

különös hangsúlyt fektetnek a CO2-

kibocsátáshoz és a szennyezéshez 

leginkább hozzájáruló ágazatokra, 

elősegítve a 2030-ig szóló éghajlat- és 

energiapolitikai keret és a tagállamok 

integrált nemzeti energia- és éghajlat-

politikai tervei végrehajtását, valamint az 

Unió 2050-es és hosszú távú éghajlat- és 

energiapolitikai stratégiájára való 

felkészülést. A programba bele kell 

foglalni az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást szolgáló uniós szakpolitika 

végrehajtásához hozzájáruló 

intézkedéseket is, melyek célja az 

éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival 

szembeni kiszolgáltatottság csökkentése. 

Or. en 
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Módosítás  40 

Nicola Caputo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A tiszta energiákra való átállás 

alapvető jelentőségű az éghajlatváltozás 

mérsékléséhez, és a környezet 

szempontjából is előnyös. A tiszta 

energiákra való átálláshoz szükséges 

kapacitásépítő tevékenységeket, amelyek 

2020-ig a Horizont 2020 keretében 

támogathatók, ebbe a programba kell 

integrálni, mivel nem annyira a kiválóságot 

és az innovációt szolgálják, mint a már 

elérhető, az éghajlatváltozás mérsékléséhez 

hozzájáruló technológiák térnyerését. Az 

említett kapacitásépítő tevékenységek e 

programba való bevonása szinergiákat 

hozhat lére az alprogramok között, és 

javítani fogja az uniós finanszírozás 

általános koherenciáját. Ezért adatokat kell 

gyűjteni arról, hogy a LIFE projektek 

mennyire vesznek át meglévő kutatási 

eredményeket és innovációs megoldásokat 

akár a Horizont Európa programból, akár 

annak elődeitől. 

(8) A tiszta energiákra való átállás 

alapvető jelentőségű az éghajlatváltozás 

mérsékléséhez, és a környezet 

szempontjából is előnyös. A tiszta 

energiákra való átálláshoz szükséges 

kapacitásépítő tevékenységeket, amelyek 

2020-ig a Horizont 2020 keretében 

támogathatók, a társfinanszírozás 

mértékének megtartása mellett ebbe a 

programba kell integrálni, mivel nem 

annyira a kiválóságot és az innovációt 

szolgálják, mint a már elérhető, az 

éghajlatváltozás mérsékléséhez hozzájáruló 

technológiák térnyerését. Az említett 

kapacitásépítő tevékenységek e programba 

való bevonása szinergiákat hozhat lére az 

alprogramok között, és javítani fogja az 

uniós finanszírozás általános koherenciáját. 

Ezért adatokat kell gyűjteni arról, hogy a 

LIFE projektek mennyire vesznek át 

meglévő kutatási eredményeket és 

innovációs megoldásokat akár a Horizont 

Európa programból, akár annak elődeitől. 

Or. it 

Indokolás 

A Horizont 2020 keretében a régiók és városok társfinanszírozásának aránya 100%. 

 

Módosítás  41 

Daniel Buda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A tiszta energiákra való átállás (8) A tiszta energiákra való átállás 
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alapvető jelentőségű az éghajlatváltozás 

mérsékléséhez, és a környezet 

szempontjából is előnyös. A tiszta 

energiákra való átálláshoz szükséges 

kapacitásépítő tevékenységeket, amelyek 

2020-ig a Horizont 2020 keretében 

támogathatók, ebbe a programba kell 

integrálni, mivel nem annyira a kiválóságot 

és az innovációt szolgálják, mint a már 

elérhető, az éghajlatváltozás mérsékléséhez 

hozzájáruló technológiák térnyerését. Az 

említett kapacitásépítő tevékenységek e 

programba való bevonása szinergiákat 

hozhat lére az alprogramok között, és 

javítani fogja az uniós finanszírozás 

általános koherenciáját. Ezért adatokat kell 

gyűjteni arról, hogy a LIFE projektek 

mennyire vesznek át meglévő kutatási 

eredményeket és innovációs megoldásokat 

akár a Horizont Európa programból, akár 

annak elődeitől. 

alapvető jelentőségű az éghajlatváltozás 

mérsékléséhez, és a környezet 

szempontjából is előnyös. A tiszta 

energiákra való átálláshoz szükséges 

kapacitásépítő tevékenységeket, amelyek 

2020-ig a Horizont 2020 keretében 

támogathatók, ebbe a programba kell 

integrálni, mivel nem annyira a kiválóságot 

és az innovációt szolgálják, mint a már 

elérhető, az éghajlatváltozás mérsékléséhez 

hozzájáruló technológiák térnyerését. Az 

említett kapacitásépítő tevékenységek e 

programba való bevonása szinergiákat 

hozhat lére az alprogramok között a 

többszörös finanszírozás ösztönzésével, és 

javítani fogja az uniós finanszírozás 

általános koherenciáját. Ezért adatokat kell 

gyűjteni arról, hogy a LIFE projektek 

mennyire vesznek át meglévő kutatási 

eredményeket és innovációs megoldásokat 

akár a Horizont Európa programból, akár 

annak elődeitől. 

  

Or. ro 

 

Módosítás  42 

Maria Gabriela Zoană 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A tiszta energiákra való átállás 

alapvető jelentőségű az éghajlatváltozás 

mérsékléséhez, és a környezet 

szempontjából is előnyös. A tiszta 

energiákra való átálláshoz szükséges 

kapacitásépítő tevékenységeket, amelyek 

2020-ig a Horizont 2020 keretében 

támogathatók, ebbe a programba kell 

integrálni, mivel nem annyira a kiválóságot 

és az innovációt szolgálják, mint a már 

elérhető, az éghajlatváltozás mérsékléséhez 

hozzájáruló technológiák térnyerését. Az 

(8) A tiszta energiákra való átállás 

alapvető jelentőségű az éghajlatváltozás 

mérsékléséhez és enyhítéséhez, és a 

környezet szempontjából is előnyös. A 

tiszta energiákra való átálláshoz szükséges 

kapacitásépítő tevékenységeket, amelyek 

2020-ig a Horizont 2020 keretében 

támogathatók, ebbe a programba kell 

integrálni, mivel nem annyira a kiválóságot 

és az innovációt szolgálják, mint a már 

elérhető, az éghajlatváltozás mérsékléséhez 

és enyhítéséhez hozzájáruló technológiák 
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említett kapacitásépítő tevékenységek e 

programba való bevonása szinergiákat 

hozhat lére az alprogramok között, és 

javítani fogja az uniós finanszírozás 

általános koherenciáját. Ezért adatokat kell 

gyűjteni arról, hogy a LIFE projektek 

mennyire vesznek át meglévő kutatási 

eredményeket és innovációs megoldásokat 

akár a Horizont Európa programból, akár 

annak elődeitől. 

térnyerését. Az említett kapacitásépítő 

tevékenységek e programba való bevonása 

szinergiákat hozhat lére az alprogramok 

között, és javítani fogja az uniós 

finanszírozás általános koherenciáját. Ezért 

adatokat kell gyűjteni arról, hogy a LIFE 

projektek mennyire vesznek át meglévő 

kutatási eredményeket és innovációs 

megoldásokat akár a Horizont Európa 

programból, akár annak elődeitől. 

Or. ro 

 

Módosítás  43 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

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, Bizottság által javasolt 

uniós energiapolitikai célok eléréséhez 

2021 és 2030 között évente további 

177 milliárd EUR beruházásra van 

szükség. Ezeket a célokat a társjogalkotók 

határozták meg az megújulóenergia-

irányelv és az energiahatékonysági 

irányelv véglegesítése során, hogy 

közelítsék az uniós célokat a Párizsi 

Megállapodás szerinti uniós 

kötelezettségvállalásokhoz. 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 
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energiákba megvalósítandó beruházások 

ösztönzését, többek között az InvestEU 

keretében rendelkezésre álló pénzügyi 

eszközök használatával. 

Or. en 

 

Módosítás  44 

Nicola Caputo 

 

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 különösen a fűtés 

és légkondicionálás 

energiafogyasztásának szentelt megújuló, 

decentralizált energiaforrásokból folytatott 

energiatermelés), ahol tőkét kell injektálni 

a nagymértékben decentralizált 

projektekbe, például a kisebb városi 

konglomerátumokon alapuló kísérleti 

projektek előmozdítása által. 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. 

Or. it 
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Indokolás 

Az építőipar szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése kulcsfontosságú lépés az Unió éghajlat- 

és energiapolitikai célkitűzéseinek elérése szempontjából, azaz a Párizsi Megállapodás 

célkitűzéseinek tiszteletben tartása érdekében. Mindazonáltal nagyobb figyelmet kell szentelni 

az európai energiafogyasztás nagy részét képező, fűtésből és légkondicionálásból fakadó 

energiafogyasztásnak is. 

 

Módosítás  45 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A Horizont Európa programmal 

kialakított szinergiák révén biztosítani 

kell, hogy a Horizont Európa stratégiai 

tervezési és innovációs tervezési 

folyamatában azonosítsák és a tervezésbe 

beillesszék a környezetvédelmi, éghajlat-

politikai és energiaügyi kihívások 

megoldásához szükséges kutatást és 

innovációt. A LIFE programnak továbbra 

is katalizátorként kell hatnia az uniós 

környezetvédelmi, éghajlat- és tiszta 

energiákkal kapcsolatos politikákra és 

jogszabályokra, többek között azáltal, 

hogy átveszi és alkalmazza a Horizont 

Európa program kutatási és innovációs 

eredményeit, és hozzájárul azok nagyobb 

léptékű terjesztéséhez, amennyiben 

megoldást kínálhat környezetvédelmi, 

éghajlat-politikai vagy a tiszta energiákra 

való átállással kapcsolatos kérdésekre. A 

Horizont Európa program alapján 

létrejött Európai Innovációs Tanács 

támogatást biztosíthat a LIFE projektek 

megvalósításából születő úttörő 

megoldások terjesztéséhez és piacképessé 

tételéhez. 

törölve 

Or. fr 
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Módosítás  46 

Nicola Caputo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az uniós környezetvédelmi 

jogszabályok végrehajtásának legutóbbi 

felülvizsgálata21 szerint jelentősen fel kell 

gyorsítani az uniós környezetvédelmi 

vívmányok végrehajtását, valamint javítani 

kell a környezetvédelmi és éghajlat-

politikai célok más szakpolitikákba való 

integrálását. A programnak ezért 

katalizátorként kell működnie, új 

megközelítések kialakításával, 

tesztelésével és megsokszorozásával kell 

elérnie a szükséges előrehaladást. 

Támogatnia kell a szakpolitika fejlesztését, 

nyomon követését és felülvizsgálatát, 

fokoznia kell az érdekeltek bevonását, 

végül pedig mozgósítania kell az uniós 

beruházási programok és egyéb pénzügyi 

eszközök és támogatások felhasználását az 

uniós jogszabályok által megkövetelt 

tervek hatékony végrehajtásának útjában 

álló akadályok felszámolása érdekében. 

(12) Az uniós környezetvédelmi 

jogszabályok végrehajtásának legutóbbi 

felülvizsgálata21 szerint jelentősen fel kell 

gyorsítani az uniós környezetvédelmi 

vívmányok végrehajtását, valamint javítani 

kell a környezetvédelmi és éghajlat-

politikai célok más szakpolitikákba való 

integrálását. A programnak ezért 

katalizátorként kell működnie, új 

megközelítések kialakításával, 

tesztelésével és megsokszorozásával kell 

elérnie a szükséges előrehaladást. 

Támogatnia kell a szakpolitika fejlesztését, 

nyomon követését és felülvizsgálatát, 

nagyobb mértékben elő kell mozdítania a 

tájékoztatást és a kommunikációt, ki kell 

alakítania a megfelelő irányítást, fokoznia 

kell az érdekeltek bevonását, végül pedig 

mozgósítania kell az uniós beruházási 

programok és egyéb pénzügyi eszközök és 

támogatások felhasználását az uniós 

jogszabályok által megkövetelt tervek 

hatékony végrehajtásának útjában álló 

akadályok felszámolása érdekében. 

_________________ _________________ 

21 A Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának – A 

környezetvédelmi politikák 

végrehajtásának uniós felülvizsgálata: 

Közös kihívások és az erőfeszítések 

egyesítésének lehetőségei a jobb 

eredmények elérése érdekében 

(COM(2017) 63 final). 

21 A Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának – A 

környezetvédelmi politikák 

végrehajtásának uniós felülvizsgálata: 

Közös kihívások és az erőfeszítések 

egyesítésének lehetőségei a jobb 

eredmények elérése érdekében 

(COM(2017) 63 final). 

Or. it 



 

AM\1160530HU.docx 15/51 PE626.777v01-00 

 HU 

Indokolás 

Az irányításnak főként az érdekelt felek tájékoztatása és bevonása által történő javítása 

alapvető fontosságú a környezetvédelmi célkitűzések elérése szempontjából, valamint az előző 

LIFE programban is kiemelt prioritásként szerepelt. 

 

Módosítás  47 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az uniós környezetvédelmi 

jogszabályok végrehajtásának legutóbbi 

felülvizsgálata21 szerint jelentősen fel kell 

gyorsítani az uniós környezetvédelmi 

vívmányok végrehajtását, valamint javítani 

kell a környezetvédelmi és éghajlat-

politikai célok más szakpolitikákba való 

integrálását. A programnak ezért 

katalizátorként kell működnie, új 

megközelítések kialakításával, 

tesztelésével és megsokszorozásával kell 

elérnie a szükséges előrehaladást. 

Támogatnia kell a szakpolitika fejlesztését, 

nyomon követését és felülvizsgálatát, 

fokoznia kell az érdekeltek bevonását, 

végül pedig mozgósítania kell az uniós 

beruházási programok és egyéb pénzügyi 

eszközök és támogatások felhasználását az 

uniós jogszabályok által megkövetelt 

tervek hatékony végrehajtásának útjában 

álló akadályok felszámolása érdekében. 

(12) Az uniós környezetvédelmi 

jogszabályok végrehajtásának legutóbbi 

felülvizsgálata21 szerint jelentősen fel kell 

gyorsítani az uniós környezetvédelmi 

vívmányok végrehajtását, valamint javítani 

kell a környezetvédelmi és éghajlat-

politikai célok más szakpolitikákba való 

integrálását. A programnak ezért alapvető 

katalizátorként kell működnie, új 

megközelítések kialakításával, 

tesztelésével és megsokszorozásával kell 

elérnie a szükséges előrehaladást. 

Támogatnia kell a szakpolitika fejlesztését, 

nyomon követését és felülvizsgálatát, 

fokoznia kell az érdekeltek bevonását, 

végül pedig mozgósítania kell az uniós 

beruházási programok és egyéb pénzügyi 

eszközök és támogatások felhasználását az 

uniós jogszabályok által megkövetelt 

tervek hatékony végrehajtásának útjában 

álló akadályok felszámolása érdekében. 

_________________ _________________ 

21 Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának – A 

környezetvédelmi politikák 

végrehajtásának uniós felülvizsgálata: 

Közös kihívások és az erőfeszítések 

egyesítésének lehetőségei a jobb 

eredmények elérése érdekében 

21 Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának – A 

környezetvédelmi politikák 

végrehajtásának uniós felülvizsgálata: 

Közös kihívások és az erőfeszítések 

egyesítésének lehetőségei a jobb 

eredmények elérése érdekében 
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(COM(2017) 63 final). (COM(2017) 63 final). 

Or. en 

 

Módosítás  48 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A biológiai sokféleség 

csökkenésének megállítása és 

visszafordítása, többek között a tengeri 

ökoszisztémákban is, megköveteli a 

vonatkozó uniós jogszabályok és 

szakpolitikák kidolgozásának, 

végrehajtásának és érvényesülésének 

támogatását, különös tekintettel a biológiai 

sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 

teljesítendő uniós stratégiára22, a 

92/43/EGK tanácsi irányelvre23 és a 

2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre24, továbbá az 1143/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre25, 

méghozzá a szakpolitika meghatározásához 

és végrehajtásához szükséges tudásalap 

bővítése, a bevált gyakorlatok és 

megoldások kis léptékű, az adott helyi, 

regionális vagy országos kontextusokhoz 

igazított alkalmazása, kidolgozása, 

vizsgálata és demonstrációja révén, 

ideértve a 92/43/EGK irányelv alapján 

kidolgozott priorizált intézkedési tervek 

végrehajtásának integrált megközelítései 

kidolgozását. A biológiai sokféleséggel 

kapcsolatos uniós kiadásokat nyomon kell 

követni a biológiai sokféleségről szóló 

egyezmény szerinti jelentéstételi 

kötelezettségnek való megfelelés 

érdekében. Az egyéb uniós 

jogszabályokban előírt nyomonkövetési 

előírásoknak szintén eleget kell tenni. 

(13) A biológiai sokféleség 

csökkenésének megállítása és 

visszafordítása, többek között a vízi 

ökoszisztémákban is, megköveteli a 

vonatkozó uniós jogszabályok és 

szakpolitikák kidolgozásának, 

végrehajtásának és érvényesülésének 

támogatását, különös tekintettel a biológiai 

sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 

teljesítendő uniós stratégiára22, a 

92/43/EGK tanácsi irányelvre23 és a 

2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre24, továbbá az 1143/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre25, 

méghozzá a szakpolitika meghatározásához 

és végrehajtásához szükséges tudásalap 

bővítése, a bevált gyakorlatok és 

megoldások kis léptékű, az adott helyi, 

regionális vagy országos kontextusokhoz 

igazított alkalmazása, kidolgozása, 

vizsgálata és demonstrációja révén, 

ideértve a 92/43/EGK irányelv alapján 

kidolgozott priorizált intézkedési tervek 

végrehajtásának integrált megközelítései 

kidolgozását. A biológiai sokféleséggel 

kapcsolatos uniós kiadásokat nyomon kell 

követni a biológiai sokféleségről szóló 

egyezmény szerinti jelentéstételi 

kötelezettségnek való megfelelés 

érdekében. Az egyéb uniós 

jogszabályokban előírt nyomonkövetési 

előírásoknak szintén eleget kell tenni. 

_________________ _________________ 
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22 COM(2011) 244 végleges. 22 COM(2011) 244 végleges. 

23 Tanács 92/43/EGK irányelve 

(1992. május 21.) a természetes élőhelyek, 

valamint a vadon élő állatok és növények 

védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.). 

23 Tanács 92/43/EGK irányelve 

(1992. május 21.) a természetes élőhelyek, 

valamint a vadon élő állatok és növények 

védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.). 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 

2009/147/EK irányelve 

(2009. november 30.) a vadon élő madarak 

védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.). 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 

2009/147/EK irányelve 

(2009. november 30.) a vadon élő madarak 

védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1143/2014/EU rendelete 

(2014. október 22.) az idegenhonos 

inváziós fajok betelepítésének vagy 

behurcolásának és terjedésének 

megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 

2014.11.4., 35. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 

1143/2014/EU rendelete 

(2014. október 22.) az idegenhonos 

inváziós fajok betelepítésének vagy 

behurcolásának és terjedésének 

megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 

2014.11.4., 35. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  49 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A legfrissebb értékelések, köztük a 

2020-ig tartó időszakra vonatkozó uniós 

biodiverzitási stratégia félidős értékelése és 

a természetvédelmi jogszabályok 

célravezetőségi vizsgálata rávilágítottak 

arra, hogy az uniós természetvédelmi jog 

és biodiverzitási stratégia ideálistól 

elmaradó végrehajtásának egyik fő oka a 

megfelelő finanszírozás hiánya. A fő uniós 

finanszírozási eszközök, köztük [az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap, a 

Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap és az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alap] jelentős 

mértékben fedezhetik ezeket a 

szükségleteket. A program az EU 

természetre és biológiai sokféleségre 

irányuló jogszabályai és szakpolitikái 

(14) A legfrissebb értékelések, köztük a 

2020-ig tartó időszakra vonatkozó uniós 

biodiverzitási stratégia félidős értékelése és 

a természetvédelmi jogszabályok 

célravezetőségi vizsgálata rávilágítottak 

arra, hogy az uniós természetvédelmi jog 

és biodiverzitási stratégia ideálistól 

elmaradó végrehajtásának egyik fő oka a 

megfelelő finanszírozás hiánya. A fő uniós 

finanszírozási eszközök, köztük [az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap, a 

Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap és az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alap] jelentős 

mértékben fedezhetik ezeket a 

szükségleteket. A program az EU 

természetre és biológiai sokféleségre 

irányuló jogszabályai és szakpolitikái 
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végrehajtását előmozdító stratégiai 

természetvédelmi projektek révén 

fokozhatja e témák más szakpolitikákban 

való érvényesítését, többek között a 

92/43/EGK irányelv alapján létrehozott 

priorizált intézkedési keretek intézkedései 

révén. A stratégiai természetvédelmi 

projektek keretében támogatni kell az uniós 

természeti és biológiai sokféleségre 

vonatkozó célkitűzések más politikákban 

és finanszírozási eszközökben való 

érvényesítését célzó tagállami cselekvési 

programokat, ezáltal biztosítva, hogy 

elegendő forrást mobilizáljanak az említett 

szakpolitikák számára. A tagállamok 

dönthetnek úgy, hogy a Közös 

Agrárpolitika végrehajtását szolgáló 

stratégiai tervük alapján az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

szerinti előirányzataik egy részét az e 

rendeletben meghatározott stratégiai 

természetvédelmi projekteket kiegészítő 

támogató intézkedésekre fordítják. 

végrehajtását előmozdító stratégiai 

természetvédelmi projektek révén 

fokozhatja e témák más szakpolitikákban 

való érvényesítését, többek között a 

92/43/EGK irányelv alapján létrehozott 

priorizált intézkedési keretek intézkedései 

révén. A stratégiai természetvédelmi 

projektek keretében támogatni kell az uniós 

természeti és biológiai sokféleségre 

vonatkozó célkitűzések más politikákban 

és finanszírozási eszközökben való 

érvényesítését célzó tagállami cselekvési 

programokat, ezáltal biztosítva, hogy 

elegendő forrást mobilizáljanak az említett 

szakpolitikák számára. 

Or. fr 

 

Módosítás  50 

Georgios Epitideios 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A körforgásos gazdaság 

előmozdításához paradigmaváltásra van 

szükség az anyagok és termékek, többek 

között a műanyagok tervezése, előállítása, 

fogyasztása és hulladékainak elhelyezése 

terén. A programnak különböző szereplők 

(vállalkozások, hatóságok és fogyasztók) 

támogatásával kell hozzájárulnia a 

körfogásos gazdasági modell átvételéhez, 

nevezetesen támogatnia kell az adott helyi, 

regionális vagy országos kontextusokra 

szabott legjobb technológiák, gyakorlatok 

(16) A körforgásos gazdaság 

előmozdításához paradigmaváltásra van 

szükség az anyagok és termékek, többek 

között a műanyagok tervezése, előállítása, 

fogyasztása és hulladékainak elhelyezése 

terén, valamint a súlyos pénzbírságok 

kivetéséhez és végrehajtásához meg nem 

felelés esetén. A programnak különböző 

szereplők (vállalkozások, hatóságok és 

fogyasztók) támogatásával kell 

hozzájárulnia a körfogásos gazdasági 

modell átvételéhez, nevezetesen 
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és megoldások kifejlesztését, alkalmazását 

és elterjesztését, többek között integrált 

hulladékkezelési, illetve -megelőzési 

tervek kialakítását. A műanyagokra 

vonatkozó stratégia végrehajtásának 

támogatása révén a tengeri hulladék 

jelentette probléma kezeléséhez is hozzá 

lehet járulni. 

támogatnia kell az adott helyi, regionális 

vagy országos kontextusokra szabott 

legjobb technológiák, gyakorlatok és 

megoldások kifejlesztését, alkalmazását és 

elterjesztését, többek között integrált 

hulladékkezelési, illetve -megelőzési 

tervek kialakítását. A műanyagokra 

vonatkozó stratégia végrehajtásának 

támogatása révén a tengeri hulladék 

jelentette probléma kezeléséhez is hozzá 

lehet járulni. 

Or. el 

 

Módosítás  51 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A körforgásos gazdaság 

előmozdításához paradigmaváltásra van 

szükség az anyagok és termékek, többek 

között a műanyagok tervezése, előállítása, 

fogyasztása és hulladékainak elhelyezése 

terén. A programnak különböző szereplők 

(vállalkozások, hatóságok és fogyasztók) 

támogatásával kell hozzájárulnia a 

körfogásos gazdasági modell átvételéhez, 

nevezetesen támogatnia kell az adott helyi, 

regionális vagy országos kontextusokra 

szabott legjobb technológiák, gyakorlatok 

és megoldások kifejlesztését, alkalmazását 

és elterjesztését, többek között integrált 

hulladékkezelési, illetve -megelőzési 

tervek kialakítását. A műanyagokra 

vonatkozó stratégia végrehajtásának 

támogatása révén a tengeri hulladék 

jelentette probléma kezeléséhez is hozzá 

lehet járulni. 

(16) A körforgásos gazdaság 

előmozdításához paradigmaváltásra van 

szükség az anyagok és termékek, többek 

között a műanyagok tervezése, előállítása, 

fogyasztása és hulladékainak elhelyezése 

terén. A programnak különböző szereplők 

(vállalkozások, hatóságok és fogyasztók) 

támogatásával kell hozzájárulnia a 

körfogásos gazdasági modell átvételéhez, 

nevezetesen támogatnia kell az adott helyi, 

regionális vagy országos kontextusokra 

szabott legjobb technológiák, gyakorlatok 

és megoldások kifejlesztését, alkalmazását 

és elterjesztését, többek között integrált 

hulladékkezelési, illetve -megelőzési 

tervek kialakítását. A műanyagokra 

vonatkozó stratégia végrehajtásának 

támogatása révén a vízi környezetben 

előforduló hulladék jelentette probléma 

kezeléséhez is hozzá lehet járulni. 

Or. en 
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Módosítás  52 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) A szabadkereskedelmi 

megállapodások nagyon sok esetben a 

kereskedelem ökológiai lábnyomának 

jelentős növekedését idézik elő a nagy 

távolságokra leképezett és ezért 

energiaigényes logisztika miatt. Az 

üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 

célokkal párosuló különböző nemzetközi 

kötelezettségvállalásokkal való összhang 

érdekében az Európai Uniónak fel kellene 

hagynia az ilyen típusú megállapodások 

megkötésével. 

Or. fr 

 

Módosítás  53 

Nicola Caputo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az Unió hosszú távú 

levegőpolitikai célja olyan levegőminőség 

megvalósítása, amely nem gyakorol 

jelentős negatív hatást vagy kockázatot az 

emberi egészségre nézve. A 

légszennyezettséggel kapcsolatos 

tudatosság szintje magas a lakosság 

körében, és az emberek megfelelő 

intézkedéseket várnak a hatóságoktól. Az 

(EU) 2016/2284 európai parlamenti és 

tanácsi irányelv26 felhívja a figyelmet az 

uniós finanszírozás jelentőségére a tiszta 

levegő elérése szempontjából. Ezért a 

programnak támogatnia kell olyan 

projekteket, köztük stratégiai integrált 

(17) Az Unió hosszú távú 

levegőpolitikai célja olyan levegőminőség 

megvalósítása, amely nem gyakorol 

jelentős negatív hatást vagy kockázatot az 

emberi egészségre nézve. A 

légszennyezettséggel kapcsolatos 

tudatosság szintje magas a lakosság 

körében, és az emberek megfelelő 

intézkedéseket várnak a hatóságoktól. Az 

(EU) 2016/2284 európai parlamenti és 

tanácsi irányelv26 felhívja a figyelmet az 

uniós finanszírozás jelentőségére a tiszta 

levegő elérése szempontjából. Ezért a 

programnak támogatnia kell olyan 

projekteket, köztük stratégiai integrált 
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projekteket is, amelyek köz- és 

magánforrásokat képesek mozgósítani, 

példát kínálnak a legjobb gyakorlatokra és 

előmozdítják a levegőminőségi tervek 

végrehajtását helyi, regionális, nemzeti 

vagy nemzetközi szinten. 

projekteket is, amelyek köz- és 

magánforrásokat képesek mozgósítani, 

példát kínálnak a legjobb gyakorlatokra és 

előmozdítják a levegőminőségi tervek 

végrehajtását helyi, regionális, nemzeti 

vagy nemzetközi szinten. A levegő 

minőségének javítására tett 

erőfeszítéseknek összhangban kell állniuk 

mind az üvegházhatásúgáz-kibocsátás, 

mind a teljes európai gazdaság hosszú 

távú szén-dioxid-kibocsátásának 

csökkentésére irányuló követelményekkel, 

azáltal, hogy – amennyiben ez 

technikailag lehetséges – a fosszilis 

energiahordozókon alapuló 

infrastruktúrákat fokozatosan a megújuló 

energiaforrásokon alapuló 

infrastruktúrákra cserélik. 

_________________ _________________ 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/2284 irányelve 

(2016. december 14.) egyes légköri 

szennyező anyagok nemzeti 

kibocsátásainak csökkentéséről, a 

2003/35/EK irányelv módosításáról, 

valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 344., 

2016.12.17., 1. o.). 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/2284 irányelve 

(2016. december 14.) egyes légköri 

szennyező anyagok nemzeti 

kibocsátásainak csökkentéséről, a 

2003/35/EK irányelv módosításáról, 

valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 344., 

2016.12.17., 1. o.). 

Or. it 

Indokolás 

A levegő minősége közvetlen kapcsolatban áll a közlekedéshez, fűtéshez, légkondicionáláshoz 

és általánosságban véve az elektromos energia termeléséhez szükséges fosszilis 

energiahordozók elégetésével. Az említett ágazatok szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése 

közvetlenül hat a levegő minőségére és a polgárok egészségére. Amennyiben létezik megújuló 

energiaforráson alapuló alternatíva, a LIFE program nem finanszírozhatja a magas 

üvegházhatásúgáz-kibocsátású felszerelések helyettesítését hatékonyabb, ám ugyanúgy 

fosszilis energiahordozón alapuló felszereléssel. 

 

Módosítás  54 

Nicola Caputo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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17 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) Kiemelt figyelmet kell szentelni a 

légszennyezettséget okozó források 

elhagyásának előmozdítására, különös 

tekintettel a háztartási fűtésre szolgáló 

eszközökre és a fosszilis tüzelőanyaggal 

működő erőművekre. A légszennyezettség 

problémájának kezeléséhez a megújuló 

energiaforrásokra történő, lehetőség 

szerint közép/hosszú távú átállásra kell 

fokozott erőfeszítéseket tenni. 

Or. it 

Indokolás 

A polgárok egészségére nézve káros, szénalapú háztartási fűtés az Európai Unió 

légszennyezettségének egyik jelentős forrása. Amennyiben ez technikailag lehetséges, az 

épületek energiahatékonyságáról szóló irányelvben előírt, az építőipar szén-dioxid-

kibocsátásának csökkentésére vonatkozó célkitűzésekkel összhangban elő kell segíteni a 

megújuló energiaforrásokra való átállást. 

 

Módosítás  55 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A tengeri környezet védelme és 

helyreállítása az uniós környezetvédelmi 

szakpolitika egyik átfogó célkitűzése. A 

programnak ezért támogatnia kell az 

alábbiakat: a biológiai sokféleség és a 

tengeri ökoszisztémák, különösen a 

Natura 2000 tengeri területek kezelése, 

megőrzése, helyreállítása és monitoringja, 

valamint fajvédelem a 

92/43/EGK irányelvnek megfelelően 

létrehozott priorizált intézkedési tervek 

alapján; a jó környezeti állapot elérése a 

2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv28 értelmében; az egészséges és 

(19) A vízi környezet védelme és 

helyreállítása az uniós környezetvédelmi 

szakpolitika egyik átfogó célkitűzése. A 

programnak ezért támogatnia kell az 

alábbiakat: a biológiai sokféleség és a 

tengeri ökoszisztémák, különösen a 

Natura 2000 vízi területek kezelése, 

megőrzése, helyreállítása és monitoringja, 

valamint fajvédelem a 

92/43/EGK irányelvnek megfelelően 

létrehozott priorizált intézkedési tervek 

alapján; a jó környezeti állapot elérése a 

2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv28 értelmében; az egészséges és 
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tiszta tengerek előmozdítása; a 

műanyagokra vonatkozó európai stratégia 

végrehajtása a körforgásos gazdaságban, 

főleg az elvesztett halászeszközök és a 

tengeri hulladék jelentette problémák 

kezelése érdekében; az Unió nemzetközi 

óceánpolitikai irányításban való 

részvételének fokozása, ami 

elengedhetetlen az ENSZ 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési menetrendjében foglalt célok 

eléréséhez és az egészséges óceánok 

hátrahagyásához a következő nemzedékek 

számára. A program keretében 

megvalósuló stratégiai integrált 

projekteknek és stratégiai 

természetvédelmi projekteknek magukban 

kell foglalniuk a tengeri környezet 

védelmére irányuló releváns 

intézkedéseket. 

tiszta tengerek előmozdítása; a 

műanyagokra vonatkozó európai stratégia 

végrehajtása a körforgásos gazdaságban, 

főleg az elvesztett halászeszközök és a 

tengeri hulladék jelentette problémák 

kezelése érdekében; az Unió nemzetközi 

óceánpolitikai irányításban való 

részvételének fokozása, ami 

elengedhetetlen az ENSZ 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési menetrendjében foglalt célok 

eléréséhez és az egészséges óceánok 

hátrahagyásához a következő nemzedékek 

számára. A program keretében 

megvalósuló stratégiai integrált 

projekteknek és stratégiai 

természetvédelmi projekteknek magukban 

kell foglalniuk a vízi környezet védelmére 

irányuló releváns intézkedéseket. 

_________________ _________________ 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 

2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a 

tengeri környezetvédelmi politika területén 

a közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról (tengervédelmi 

stratégiáról szóló keretirányelv) 

(HL L 164., 2008.6.25., 19. o.) 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 

2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a 

tengeri környezetvédelmi politika területén 

a közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról (tengervédelmi 

stratégiáról szóló keretirányelv) 

(HL L 164., 2008.6.25., 19. o.) 

Or. en 

 

Módosítás  56 

Nicola Caputo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A környezetvédelmi, éghajlat-

politikai és kapcsolódó tiszta energiákra 

való átállással kapcsolatos irányítás 

javítása érdekében be kell vonni a civil 

társadalmat: javítani kell a tudatosságot, a 

fogyasztók elköteleződését, valamint az 

(20) A környezetvédelmi, éghajlat-

politikai és kapcsolódó tiszta energiákra 

való átállással kapcsolatos irányítás 

javítása érdekében be kell vonni a civil 

társadalmat: az újfajta médiát és a 

közösségi hálózatokat is figyelembe vevő, 
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érdekeltek, többek között a civil 

szervezetek bevonását a szakpolitikák 

alakításába és végrehajtásába. 

valamint a fogyasztók elköteleződését és 

az érdekeltek, többek között a civil 

szervezetek szakpolitikák alakításába és 

végrehajtásába történő bevonásának 

javítását célzó kommunikációs stratégián 

keresztül javítani kell a tudatosságot. 

Or. it 

Indokolás 

Fontos hangsúlyozni a modern kommunikáció szükségességét. 

 

Módosítás  57 

Nicola Caputo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A programnak fel kell készítenie a 

piaci szereplőket a tiszta, körforgásos, 

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozással 

szemben ellenálló gazdasági környezetre, 

és támogatnia kell átállásukat, amihez ki 

kell próbálniuk új üzleti lehetőségeket, 

naprakésszé kell tenniük szakmai 

ismereteiket, be kell vonni a 

véleményformálókat, és új módszereket 

kell kikísérletezni a jelenlegi eljárások és 

üzleti környezet átszabása érdekében. A 

társadalmi elfogadottság és a fogyasztói 

elköteleződés elérése révén elő kell 

segíteni a fenntartható megoldások 

nagyobb piaci térnyerését. 

(22) A programnak fel kell készítenie a 

piaci szereplőket a tiszta, körforgásos, 

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozással 

szemben ellenálló gazdasági környezetre, 

és támogatnia kell átállásukat, amihez ki 

kell próbálniuk új üzleti lehetőségeket, 

naprakésszé kell tenniük szakmai 

ismereteiket, be kell vonni a 

véleményformálókat, és új módszereket 

kell kikísérletezni a jelenlegi eljárások és 

üzleti környezet átszabása érdekében. A 

társadalmi elfogadottság és a fogyasztói 

elköteleződés elérése révén elő kell 

segíteni a fenntartható megoldások – 

főként az innovatív és megújuló 

energetikai technológiák fejlesztésének – 

nagyobb piaci térnyerését. 

Or. it 

Indokolás 

A technológiai és piaci fejlesztéseknek, valamint a társadalmi támogatásnak (is) köszönhetően 

az utóbbi tíz évben a megújuló energiarendszerek telepítési költségei jelentősen lecsökkentek. 
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Ebben az irányban kell tovább haladni annak érdekében, hogy az európai energetikai 

potenciál teljes mértékben kihasználásra kerüljön: ezt a jelenleg alig használt alternatív 

energiaforrások (mint például a tengeri energiatermelés vagy a geotermikus energia) 

mérlegelésével és a harmadik országoktól való energiafüggetlenség kialakításával lehet 

elérni. 

 

Módosítás  58 

Daniel Buda 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A programnak fel kell készítenie a 

piaci szereplőket a tiszta, körforgásos, 

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozással 

szemben ellenálló gazdasági környezetre, 

és támogatnia kell átállásukat, amihez ki 

kell próbálniuk új üzleti lehetőségeket, 

naprakésszé kell tenniük szakmai 

ismereteiket, be kell vonni a 

véleményformálókat, és új módszereket 

kell kikísérletezni a jelenlegi eljárások és 

üzleti környezet átszabása érdekében. A 

társadalmi elfogadottság és a fogyasztói 

elköteleződés elérése révén elő kell 

segíteni a fenntartható megoldások 

nagyobb piaci térnyerését. 

(22) A programnak fel kell készítenie a 

piaci szereplőket a tiszta, körforgásos, 

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozással 

szemben ellenálló gazdasági környezetre, 

és támogatnia kell átállásukat a meglévő 

természeti erőforrások fenntartható 

felhasználásával, amihez ki kell 

próbálniuk új üzleti lehetőségeket, 

naprakésszé kell tenniük szakmai 

ismereteiket, be kell vonni a 

véleményformálókat, és új módszereket 

kell kikísérletezni a jelenlegi eljárások és 

üzleti környezet átszabása érdekében. A 

társadalmi elfogadottság és a fogyasztói 

elköteleződés elérése révén elő kell 

segíteni a fenntartható megoldások 

nagyobb piaci térnyerését. 

Or. ro 

 

Módosítás  59 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A Párizsi Megállapodás és az 

ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljai 

(24) Az éghajlatváltozás elleni 

küzdelem a legfontosabb globális kihívás, 
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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. 

amely összehangolt és ambiciózus választ 

követel meg. A Párizsi Megállapodás és az 

ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljai 

végrehajtására vonatkozóan vállalt uniós 

kötelezettséggel összhangban az Uniónak 

foglalkoznia kell az éghajlatváltozással, 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. 

Or. en 

 

Módosítás  60 

Maria Gabriela Zoană 

 

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 

(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- és környezetpolitika 

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- és 

környezetpolitikai célokhoz. A program 

előkészítése és végrehajtása során 

azonosítani kell a megfelelő 
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el kell bírálni a vonatkozó értékelések és 

felülvizsgálati eljárások alkalmával. 

intézkedéseket, majd azokat újra el kell 

bírálni a vonatkozó értékelések és 

felülvizsgálati eljárások alkalmával. 

Or. ro 

 

Módosítás  61 

Nicola Caputo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) A program végrehajtása során az 

EUMSZ 349. cikkének megfelelően kellő 

figyelmet kell fordítani a legkülső régiókra 

vonatkozó stratégiára30, valamint e régiók 

speciális igényeire és sebezhetőségére. 

Emellett más, nem környezetvédelemmel, 

éghajlat-politikával vagy tiszta energiákkal 

foglalkozó uniós szakpolitikákat is 

figyelembe kell venni. 

(25) A program végrehajtása során az 

EUMSZ 349. cikkének megfelelően kellő 

figyelmet kell fordítani a legkülső régiókra 

vonatkozó stratégiára30, valamint e régiók 

speciális igényeire és sebezhetőségére. 

Emellett más, nem környezetvédelemmel, 

éghajlat-politikával, körforgásos 

gazdasággal vagy tiszta energiákkal 

foglalkozó uniós szakpolitikákat is 

figyelembe kell venni. 

_________________ _________________ 

30 COM(2017) 623, 2017. október 24., 

kedd 

30 COM(2017) 623, 2017. október 24., 

kedd 

Or. it 

 

Módosítás  62 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (26a) E rendelet értékelése biztosítani 

fogja a döntéshozatali eljáráshoz 

szükséges információkat, hogy szükség 

esetén javítani tudják a programot. Annak 

értékelése mellett, hogy a program 
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teljesíti-e az e rendelet 3. cikkében 

szereplő célkitűzést, különös figyelmet kell 

fordítani a pályázati eljárásra annak 

biztosítása érdekében, hogy ezek az alapok 

hozzáférhetők legyenek valamennyi 

érintett projektek számára. Különösen 

fontos annak biztosítása, hogy a helyi 

közösségek és a civil társadalom számára 

gyakorlatias és egyszerű legyen a 

részvétel. 

Or. en 

 

Módosítás  63 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(38) Mivel e rendelet céljait, 

nevezetesen a fenntartható fejlődéshez 

való hozzájárulást, az uniós 

környezetvédelmi, éghajlat-politikai és 

kapcsolódó tiszta energiáról szóló 

jogszabályok, stratégiák, tervek, illetve 

nemzetközi kötelezettségvállalások céljait 

a tagállamok nem tudják kielégítően 

megvalósítani, hanem azok e rendelet 

léptéke és hatása miatt uniós szinten 

jobban megvalósíthatók, az Unió 

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 

szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az 

említett célok eléréséhez szükséges 

mértéket. 

(38) Az Európai Unióról szóló szerződés 

5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 

és az említett cikkben foglalt arányosság 

elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi 

túl az említett célok eléréséhez szükséges 

mértéket, és kellő szabadságot biztosít az 

uniós tagállamok számára a helyi vagy 

speciális igényeik kezeléséhez. 

Or. fr 

 

Módosítás  64 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „stratégiai természetvédelmi 

projektek”: az uniós természeti és biológiai 

sokféleségre vonatkozó célkitűzések 

megvalósítását szolgáló olyan projektek, 

amelyek koherens cselekvési programokat 

hajtanak végre a tagállamokban e célok 

más szakpolitikákban és finanszírozási 

eszközökben való érvényesítése érdekében, 

többek között a 92/43/EGK irányelv 

alapján létrehozott priorizált intézkedési 

keretek összehangolt végrehajtása révén; 

1. „stratégiai természetvédelmi 

projektek”: az uniós természeti és biológiai 

sokféleségre vonatkozó, különösen a 

2009/147/EK irányelvben és a 92/43/EGK 

tanácsi irányelvben meghatározott 
célkitűzések megvalósítását szolgáló olyan 

projektek, amelyek koherens cselekvési 

programokat hajtanak végre a 

tagállamokban e célok más 

szakpolitikákban és finanszírozási 

eszközökben való érvényesítése érdekében, 

többek között a 92/43/EGK irányelv 

alapján létrehozott priorizált intézkedési 

keretek összehangolt végrehajtása révén; 

Or. en 

 

Módosítás  65 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. „hagyományos projektek”: a 

stratégiai integrált projektektől, a stratégiai 

természetvédelmi projektektől és a 

technikai segítségnyújtási projektektől 

eltérő, a programnak a 3. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott egyedi 

célkitűzéseit szolgáló projektek; 

4. „hagyományos projektek”: a 

stratégiai integrált projektektől, a stratégiai 

természetvédelmi projektektől és a 

technikai segítségnyújtási projektektől 

eltérő, a programnak a 3. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott egyedi 

célkitűzéseit szolgáló projektek, például az 

alulról építkező projektek 

(közösségvezérelt helyi fejlesztés); 

Or. en 

 

Módosítás  66 
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Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A program általános célja 

hozzájárulni a tiszta, körforgásos, 

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló gazdaság 

kialakításához, egyebek mellett a tiszta 

energiákra való átállás révén is, továbbá a 

környezet minőségének védelméhez és 

javításához, valamint a biológiai sokféleség 

csökkenésének megállításához és 

visszafordításához, előmozdítva ezáltal a 

fenntartható fejlődést. 

(1) A program általános célja 

hozzájárulni a fenntartható, körforgásos, 

energia- és erőforrás-hatékony, alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású és az 

éghajlatváltozás hatásaival szemben 

ellenálló gazdaság kialakításához, egyebek 

mellett a rendkívül energiahatékony és 

megújuló energiaforrásokon alapuló 

energiarendszerekre való átállás révén is, 

továbbá a környezet minőségének 

védelméhez és javításához, valamint a 

biológiai sokféleség csökkenésének 

megállításához és visszafordításához, 

előmozdítva ezáltal a magas szintű 

környezetvédelmet és az ambiciózus 

éghajlati fellépést. A programnak 

támogatnia kell a jobb környezetvédelmi 

és éghajlat-politikai irányítást is 

valamennyi szinten, ideértve a civil 

társadalom, a nem kormányzati 

szervezetek és a helyi szereplők fokozott 

bevonását is. 

Or. en 

 

Módosítás  67 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A program általános célja 

hozzájárulni a tiszta, körforgásos, 

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló gazdaság 

kialakításához, egyebek mellett a tiszta 

(1) A program általános célja 

hozzájárulni a tiszta, körforgásos, 

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló gazdaság 

kialakításához, egyebek mellett a tiszta és 
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energiákra való átállás révén is, továbbá a 

környezet minőségének védelméhez és 

javításához, valamint a biológiai 

sokféleség csökkenésének megállításához 

és visszafordításához, előmozdítva ezáltal a 

fenntartható fejlődést. 

megújuló energiákra való átállás révén is, 

továbbá a környezet minőségének 

védelméhez és javításához, a biológiai 

sokféleség csökkenésének megállításához 

és visszafordításához, valamint az 

ambiciózus éghajlati fellépéshez, 

előmozdítva ezáltal a fenntartható 

fejlődést. A program hozzájárul ahhoz is, 

hogy jobban bevonják valamennyi érintett 

érdekelt felet a környezeti, energetikai és 

éghajlati fellépésbe. 

Or. en 

 

Módosítás  68 

Beata Gosiewska 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A program általános célja 

hozzájárulni a tiszta, körforgásos, 

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló gazdaság 

kialakításához, egyebek mellett a tiszta 

energiákra való átállás révén is, továbbá a 

környezet minőségének védelméhez és 

javításához, valamint a biológiai sokféleség 

csökkenésének megállításához és 

visszafordításához, előmozdítva ezáltal a 

fenntartható fejlődést. 

(1) A program általános célja 

hozzájárulni a tiszta, körforgásos, 

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló gazdaság 

kialakításához, egyebek mellett a tiszta 

energiákra való átállás révén is, továbbá a 

környezet minőségének védelméhez és 

javításához, valamint a biológiai sokféleség 

csökkenésének megállításához és 

visszafordításához, beleértve a 

Natura 2000 hálózat támogatását és az 

ökoszisztémák romlása elleni küzdelmet 

is, előmozdítva ezáltal a fenntartható 

fejlődést. 

Or. en 

 

Módosítás  69 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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3 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A program általános célja 

hozzájárulni a tiszta, körforgásos, 

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló gazdaság 

kialakításához, egyebek mellett a tiszta 

energiákra való átállás révén is, továbbá a 

környezet minőségének védelméhez és 

javításához, valamint a biológiai 

sokféleség csökkenésének megállításához 

és visszafordításához, előmozdítva ezáltal 

a fenntartható fejlődést. 

(1) A program általános célja 

hozzájárulni a tiszta, körforgásos, 

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaival szemben ellenálló gazdaság 

kialakításához, egyebek mellett a tiszta 

energiákra való átállás révén is, továbbá 

biztosítani a környezet minőségének 

védelmét és javítását, valamint a biológiai 

sokféleség csökkenésének megállítását és 

visszafordítását, előmozdítva ezáltal a 

fenntartható fejlődést. 

Or. en 

 

Módosítás  70 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) kifejleszteni, megismertetni és 

előmozdítani az uniós környezetvédelmi és 

éghajlat-politikai jogszabályok, illetve 

szakpolitikák — ideértve a tiszta 

energiákra való átállást is — célkitűzéseit 

szolgáló innovatív technológiákat és 

megközelítéseket, másrészt a természet és 

a biológiai sokféleség terén előmozdítani a 

bevált gyakorlatok alkalmazását; 

a) kifejleszteni, megismertetni és 

előmozdítani az uniós környezetvédelmi és 

éghajlat-politikai jogszabályok, illetve 

szakpolitikák — ideértve a tiszta 

energiákra való átállást is — célkitűzéseit 

szolgáló innovatív technológiákat és 

megközelítéseket, másrészt a természet és 

a biológiai sokféleség, valamint a 

fenntartható gazdálkodási és 

élelmiszerrendszerek terén előmozdítani a 

bevált gyakorlatok alkalmazását; 

Or. en 

 

Módosítás  71 

Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) kifejleszteni, megismertetni és 

előmozdítani az uniós környezetvédelmi és 

éghajlat-politikai jogszabályok, illetve 

szakpolitikák — ideértve a tiszta 

energiákra való átállást is — célkitűzéseit 

szolgáló innovatív technológiákat és 

megközelítéseket, másrészt a természet és 

a biológiai sokféleség terén előmozdítani a 

bevált gyakorlatok alkalmazását; 

a) kifejleszteni, megismertetni és 

előmozdítani az uniós környezetvédelmi és 

éghajlat-politikai jogszabályok, illetve 

szakpolitikák — ideértve a tiszta 

energiákra való átállást is — célkitűzéseit 

szolgáló innovatív technológiákat és 

megközelítéseket, másrészt a természet és 

a biológiai sokféleség terén előmozdítani 

és támogatni a bevált gyakorlatok 

alkalmazását; 

Or. en 

 

Módosítás  72 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) támogatni a megfelelő uniós 

jogszabályok és szakpolitikák fejlesztését, 

végrehajtását, nyomon követését és 

érvényesítését, többek között a 

környezetvédelmi, éghajlat-politikai és 

tiszta energiákra vonatkozó irányítás 

javítása révén, ami egyebek mellett a köz- 

és magánszférabeli szereplők 

kapacitásának növelésével és a civil 

társadalom bevonásával érhető el; 

b) támogatni a megfelelő uniós 

jogszabályok és szakpolitikák fejlesztését, 

végrehajtását, nyomon követését és 

érvényesítését, többek között a 

környezetvédelmi, éghajlat-politikai és 

tiszta energiákra vonatkozó irányítás 

javítása révén, ami egyebek mellett a köz- 

és magánszférabeli szereplők, köztük a 

mezőgazdasági, kertészeti, erdőgazdasági 

és halászati szereplők kapacitásának 

növelésével és a civil társadalom 

bevonásával érhető el; 

Or. en 

 

Módosítás  73 

Annie Schreijer-Pierik 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A program nem áshatja alá más 

uniós jogszabályok és politikák 

célkitűzéseit. 

Or. en 

Indokolás 

Sajnálatos módon a LIFE-projektek néhány tagállamban nyilvános vitát és konfliktusokat 

váltottak ki az elmúlt években a családi gazdaságok kisajátítása miatt. El kell kerülni, hogy 

ütközzön egymással a LIFE és más uniós jogszabályok és politikák alkalmazása, mint amilyen 

például a KAP és a fiatal gazdálkodók és a családi gazdaságok védelme. A LIFE alapító 

rendeletében meg kell erősíteni a gazdálkodókkal és földtulajdonosokkal, de a kkv-kkal és a 

magánszektorral folytatott együttműködést is. 

 

Módosítás  74 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont– a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) fenntartható gazdálkodási 

gyakorlatot, beleértve a talaj 

biodiverzitását és a mezőgazdasági 

biodiverzitást, a szén-dioxid-leválasztást, a 

talaj ellenőrzését, valamint a talaj és a víz 

védelmét; 

Or. en 

 

Módosítás  75 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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a) az „Az éghajlatváltozás mérséklése 

és az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás” alprogram, valamint 

a) az „Az éghajlatpolitikai irányítás, 

az éghajlatváltozás mérséklése és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” 

alprogram, valamint 

Or. en 

 

Módosítás  76 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

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 

7 900 000 000 EUR. 

Or. en 

 

Módosítás  77 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

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 folyó árakon 

7 900 000 000 EUR. 

Or. en 

Indokolás 

Az Európai Parlament „A következő többéves pénzügyi keret: a Parlament 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló álláspontja” című állásfoglalásában a 

LIFE-program finanszírozásának megkétszerezését kérte. A jelenlegi, 2014–2020-as LIFE-
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program értéke 3,45 milliárd EUR, amelynek megkétszerezése 6,9 milliárd EUR-t jelent. A 

„TISZTA ENERGIÁKRA VALÓ ÁTÁLLÁS” alprogram 1 milliárd EUR összegű forrásai a 

Horizont 2020 „Intelligens energia Európának” programjából érkeznek, így ezeket kiegészítő 

finanszírozásnak kell tekinteni. 

 

Módosítás  78 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) 3 500 000 000 EUR a 

„Környezetvédelem” területre, azon belül 

a) 5 200 000 000 EUR a 

„Környezetvédelem” területre, azon belül 

Or. en 

 

Módosítás  79 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) 3 500 000 000 EUR a 

„Környezetvédelem” területre, azon belül 

a) 5 200 000 000 EUR a 

„Környezetvédelem” területre, azon belül 

Or. en 

Indokolás 

Az Európai Parlament „A következő többéves pénzügyi keret: a Parlament 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló álláspontja” című állásfoglalásában a 

LIFE-program finanszírozásának megkétszerezését kérte. A jelenlegi 2014–2020-as LIFE-

programban a „Környezetvédelem” alprogram költségvetése 2,6 milliárd EUR, amelynek 

megkétszerezése 5,2 milliárd EUR-t jelent. 

 

Módosítás  80 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 
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Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. 2 150 000 000 EUR a „Természet 

és biológiai sokféleség” alprogramra és 

1. 3 200 000 000 EUR a „Természet 

és biológiai sokféleség” alprogramra, 

amelyből 60%-ot el kell határolni a 

természet és a biodiverzitás védelmére 

Or. en 

 

Módosítás  81 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. 2 150 000 000 EUR a „Természet 

és biológiai sokféleség” alprogramra és 

1. 3 200 000 000 EUR a „Természet 

és biológiai sokféleség” alprogramra és 

Or. en 

 

Módosítás  82 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. 1 350 000 000 EUR a „Körforgásos 

gazdaság és életminőség” alprogramra; 

2. 2 000 000 000 EUR a „Körforgásos 

gazdaság és életminőség” alprogramra; 

Or. en 

 

Módosítás  83 
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Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. 1 350 000 000 EUR a „Körforgásos 

gazdaság és életminőség” alprogramra; 

2. 2 000 000 000 EUR a „Körforgásos 

gazdaság és életminőség” alprogramra; 

Or. en 

 

Módosítás  84 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) 1 950 000 000 EUR az „Éghajlat-

politika” területre, azon belül 

b) 2 700 000 000 EUR az „Éghajlat-

politika” területre, azon belül 

Or. en 

 

Módosítás  85 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) 1 950 000 000 EUR az „Éghajlat-

politika” területre, azon belül 

b) 2 700 000 000 EUR az „Éghajlat-

politika” területre, azon belül 

Or. en 
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Indokolás 

Az Európai Parlament „A következő többéves pénzügyi keret: a Parlament 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló álláspontja” című állásfoglalásában a 

LIFE-program finanszírozásának megkétszerezését kérte. A jelenlegi 2014–2020-as LIFE-

programban az „Éghajlat-politika” alprogram költségvetése 860 millió EUR, amelynek 

megkétszerezése 1,7 milliárd EUR-t jelent. 

 

Módosítás  86 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. 950 000 000 EUR az „Az 

éghajlatváltozás mérséklése és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” 

alprogramra és 

1. 1 700 000 000 EUR az „Az 

éghajlatváltozás mérséklése és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” 

alprogramra és 

Or. en 

 

Módosítás  87 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. 950 000 000 EUR az „Az 

éghajlatváltozás mérséklése és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” 

alprogramra és 

1. 1 700 000 000 EUR az „Az 

éghajlatváltozás mérséklése és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” 

alprogramra és 

Or. en 

Indokolás 

Az Európai Parlament „A következő többéves pénzügyi keret: a Parlament 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló álláspontja” című állásfoglalásában a 

LIFE-program finanszírozásának megkétszerezését kérte. A jelenlegi 2014–2020-as LIFE-
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programban az „Éghajlat-politika” alprogram költségvetése 860 millió EUR, amelynek 

megkétszerezése 1,7 milliárd EUR-t jelent. 

 

Módosítás  88 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. 1 000 000 000 EUR a „Tiszta 

energiákra való átállás” alprogramra. 

2. 2 028 000 000 EUR a „Tiszta 

energiákra való átállás” alprogramra. 

Or. en 

 

Módosítás  89 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A Környezetvédelem alprogram 

keretében nyújtott projekttámogatásra 

előirányzott költségvetési források 

legalább 61%-át a természet és biológiai 

sokféleség megőrzését támogató 

projektekre kell fordítani. 

Or. en 

Indokolás 

A természet és a biodiverzitás védelme a LIFE-program egyik fő célkitűzése. Ezért biztosítani 

kell, hogy a finanszírozást ezekre a területekre irányítják. Ez megfelel a jelenlegi LIFE-

rendeletnek. 

 

Módosítás  90 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 
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Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A program a költségvetési 

rendeletben meghatározott bármely 

formában – különösen vissza nem térítendő 

támogatás, pénzdíj és közbeszerzés 

formájában – nyújthat finanszírozást. 

Vegyesfinanszírozási műveletek keretében 

finanszírozási eszköz formájában is 

nyújtható finanszírozás. 

(2) A program a költségvetési 

rendeletben meghatározott bármely 

formában – különösen vissza nem térítendő 

támogatás, pénzdíj és közbeszerzés 

formájában – nyújthat finanszírozást. 

Vegyesfinanszírozási műveletek keretében 

finanszírozási eszköz formájában is 

nyújtható finanszírozás az 5. cikk 

(1) bekezdésében említett pénzügyi 

keretösszeg legfeljebb 20%-áig. 

Or. en 

 

Módosítás  91 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az 5. cikk (1) bekezdésében 

említett pénzügyi keretösszeg legfeljebb 

25%-át egy stratégiai integrált projekthez 

kell rendelni. 

Or. en 

 

Módosítás  92 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A program keretében nyújtott vissza nem 

térítendő támogatások odaítélésére és 

kezelésére a költségvetési rendelet 

A program keretében nyújtott vissza nem 

térítendő támogatások odaítélésére, 75%-os 

mértékű társfinanszírozására és 
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VIII. címével összhangban kerül sor. kezelésére a költségvetési rendelet 

VIII. címével összhangban kerül sor. 

Or. en 

 

Módosítás  93 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) a program által finanszírozott 

projekteknek jelentős mértékben hozzá 

kell járulniuk a 3. cikkben meghatározott 

célkitűzések legalább egyikének 

eléréséhez. 

Or. en 

 

Módosítás  94 

Nicola Caputo 

 

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 

projektek – a többi célkitűzés sérelme 

nélkül – hozzájárulnak a program 

környezetvédelmi, éghajlat-politikai, 

körforgásos gazdasági modellre való 

átállásra valamint fenntartható energiákra 

vonatkozó célkitűzései közül legalább 

egynek az eléréséhez, és lehetőség szerint 

támogatniuk kell a zöld közbeszerzés 

használatát. 

Or. it 
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Indokolás 

A LIFE program nem csupán „nem veszélyeztetheti” az uniós környezetvédelmi, éghajlat- és 

energiapolitikai célkitűzéseket, hanem aktívan hozzá kell járulnia azok eléréséhez. Továbbá a 

„kapcsolódó tiszta energiákra vonatkozó” projektek megfogalmazása túlságosan tág értelmű. 

 

Módosítás  95 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

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 

projektek nem veszélyeztethetik a program 

környezetvédelmi, éghajlat-politikai, 

valamint kapcsolódó tiszta energiákra 

vonatkozó célkitűzéseit, és támogatniuk 

kell a zöld közbeszerzés lehető 

leggyakoribb használatát. 

Or. en 

 

Módosítás  96 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

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 hozzá kell járulniuk a 

program környezetvédelmi, éghajlat-

politikai, valamint kapcsolódó tiszta 

energiákra vonatkozó célkitűzéseihez, és 

lehetőség szerint támogatniuk kell a zöld 

közbeszerzés használatát. 

Or. en 

 

Módosítás  97 
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Annie Schreijer-Pierik 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a program által finanszírozott 

projektek nem áshatják alá a többi uniós 

jogszabályt és szakpolitikai prioritást, 

nevezetesen az erőforrás-hatékonyságot és 

az élelmiszer-termelést. 

Or. en 

 

Módosítás  98 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) elsőbbséget kell biztosítani a 

legjobban megismételhető és az állami- 

vagy a magánszféra körében legjobban 

terjeszthető, illetve a legtöbb beruházást 

vagy finanszírozást mozgósító 

(katalizátor-) projektek számára. 

c) elsőbbséget kell biztosítani a 

legjobban megismételhető és az állami- 

vagy a magánszféra körében legjobban 

terjeszthető projektek számára. 

Or. en 

 

Módosítás  99 

Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) elsőbbséget kell adni azoknak a 

projekteknek, amelyek esetében a 

legnagyobb lehetőség van a civil 

társadalom, a földtulajdonosok, a 

mezőgazdaság, a kertészet és az 
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erdőgazdálkodás bevonására, valamint az 

ezekkel folytatott intelligens 

együttműködésre. 

Or. en 

Indokolás 

Ahogy a korábbi tapasztalatok is megmutatták, a LIFE-projektek sikeréhez elengedhetetlen a 

civil társadalom, a földtulajdonosok, a mezőgazdaság, a kertészet és az erdőgazdálkodás 

bevonása, valamint az ezekkel folytatott intelligens együttműködés, hogy kifejlesszék, 

megismertessék és előmozdítsák az uniós környezetvédelmi és éghajlat-politikai jogszabályok 

és szakpolitikák – ideértve az energetikai átalakulást is – célkitűzéseit szolgáló innovatív 

technológiákat és megközelítéseket, valamint a természet és a biológiai sokféleség terén 

előmozdítsák és támogassák a bevált gyakorlatok alkalmazását. 

 

Módosítás  100 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a Bizottságnak biztosítania kell a 

program által finanszírozott projekt 

földrajzi kiegyensúlyozottságát. 

Or. en 

 

Módosítás  101 

Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) adott esetben különös tekintettel 

kell lenni a speciális szükségletekkel 

rendelkező vagy sérülékeny földrajzi 

területek, pl. a környezetvédelmi 

kihívásokkal vagy természeti hátrányokkal 

küzdő, a határ- vagy a legkülső területek 

f) adott esetben különös tekintettel 

kell lenni a speciális szükségletekkel 

rendelkező vagy sérülékeny földrajzi 

területek, pl. a környezetvédelmi 

kihívásokkal vagy természeti hátrányokkal 

küzdő, a határ- vagy a legkülső területek 

projektjeire, feltéve, hogy a projektek 
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projektjeire. környezeti előnyöket nyújtanak. 

Or. en 

 

Módosítás  102 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a földvásárlás a kitűzött 

természetvédelmi cél elérésének egyetlen 

vagy legköltséghatékonyabb módja; 

b) a földvásárlás a projektet körülvevő 

nagyobb térség tekintetében kitűzött 

természetvédelmi cél elérésének egyetlen 

vagy legköltséghatékonyabb módja; 

Or. en 

 

Módosítás  103 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a földvásárlás a kitűzött 

természetvédelmi cél elérésének egyetlen 

vagy legköltséghatékonyabb módja; 

b) a földvásárlás a kitűzött 

természetvédelmi cél elérésének egyetlen 

módja; 

Or. en 

Indokolás 

Korábban a LIFE forrásainak felhasználásával mezőgazdasági földterületeket vásároltak meg 

vagy sajátítottak ki, ami nyilvános vitát váltott ki. Ha a földvásárlást alkalmazzák, akkor ezen 

eszköznek a kitűzött természetvédelmi cél egyetlen elérési módjának kell lennie. A 

természetmegőrzési célok elérése során elsőbbséget kell adni a mezőgazdasági termelőkkel 

folytatott együttműködésnek. 

 

Módosítás  104 
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Thomas Waitz, Martin Häusling, Susanne Melior, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E program keretében a 

vegyesfinanszírozási műveleteket az 

[InvestEU rendelettel] és a költségvetési 

rendelet X. címével összhangban kell 

végrehajtani. 

E program keretében a 

vegyesfinanszírozási műveleteket az 

[InvestEU rendelettel] és a költségvetési 

rendelet X. címével összhangban kell 

végrehajtani. Az e program szerinti 

versenyfinanszírozási műveletek nem 

részesülhetnek az 5. cikk (1) bekezdésben 

említett pénzügyi keretösszeg legfeljebb 

20%-ánal nagyobb összegben. 

Or. en 

 

Módosítás  105 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A programot a költségvetési 

rendelet 110. cikkében említett, legalább 

két többéves munkaprogramon keresztül 

kell végrehajtani. A munkaprogram adott 

esetben meghatározza a 

vegyesfinanszírozási műveletekre 

fenntartott teljes összeget. 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 21. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust 

fogadjon el e rendeletnek a költségvetési 

rendelet 110. cikkében említett, legalább 

két többéves munkaprogrammal történő 

kiegészítése céljából. 

Or. en 

 

Módosítás  106 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusok révén a LIFE programra 

vonatkozóan többéves munkaprogramokat 

fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat 

a 21a. cikkben említett vizsgálóbizottsági 

eljárás keretében kell elfogadni. 

Or. en 

Indokolás 

A LIFE-bizottság ezen eljárása összhangban van a jelenlegi LIFE-rendelettel. A tagállamokat 

be kell vonni a munkaprogramok előkészítésébe. 

 

Módosítás  107 

Thomas Waitz, Martin Häusling, Stefan Eck 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság gondoskodik arról, 

hogy a programok kidolgozása során 

megfelelően konzultálnak a 

társjogalkotókkal és az érdekelt felekkel. 

Or. en 

 

Módosítás  108 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A program időközi értékelését a 

program végrehajtásáról rendelkezésre álló 

elegendő információ birtokában, de 

legkésőbb négy évvel a program 

végrehajtásának kezdetét követően kell 

(2) A program időközi értékelését a 

program végrehajtásáról rendelkezésre álló 

elegendő információ birtokában, de 

legkésőbb négy évvel a program 

végrehajtásának kezdetét követően kell 
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elvégezni. elvégezni. Ezt az időközi értékelést adott 

esetben az e rendelet módosítására 

irányuló javaslatnak kell kísérnie. 

Or. en 

Indokolás 

Mivel a LIFE-rendelet nem határoz meg határidőt, hasznos lehet, ha a rendeletet 

hozzáigazítják a jövőbeli körülményekhez. 

 

Módosítás  109 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A program időközi értékelését a 

program végrehajtásáról rendelkezésre álló 

elegendő információ birtokában, de 

legkésőbb négy évvel a program 

végrehajtásának kezdetét követően kell 

elvégezni. 

(2) A program időközi értékelését a 

program végrehajtásáról rendelkezésre álló 

elegendő információ birtokában, de 

legkésőbb négy évvel a program 

végrehajtásának kezdetét követően kell 

elvégezni, és annak tartalmaznia kell a 

18. cikk (5) bekezdése szerint elvégzett 

értékelést. 

Or. en 

 

Módosítás  110 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A program végrehajtásának végén, 

de legkésőbb az 1. cikk második 

franciabekezdésében meghatározott 

időszak végét követő négy év elteltével a 

Bizottság elvégzi a program végső 

értékelését. 

(3) A program végrehajtásának végén, 

de legkésőbb az 1. cikk második 

franciabekezdésében meghatározott 

időszak végét követő négy év elteltével a 

Bizottság elvégzi a program végső 

értékelését, és annak tartalmaznia kell a 

18. cikk (5) bekezdése szerint elvégzett 
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értékelést. 

Or. en 

 

Módosítás  111 

Susanne Melior, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság az értékelések 

megállapításait saját észrevételei 

kíséretében közli az Európai Parlamenttel, 

a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottsággal és a Régiók 

Bizottságával. 

(4) A Bizottság az értékelések 

megállapításait saját észrevételei 

kíséretében közli az Európai Parlamenttel, 

a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottsággal és a Régiók 

Bizottságával. A Bizottság nyilvánosságra 

hozza az értékelések eredményét. 

Or. en 

 

Módosítás  112 

Susanne Melior, Eric Andrieu, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Ricardo 

Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Paul Brannen 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 21a. cikk 

 A bizottsági eljárás 

 (1) A Bizottságot munkájában a LIFE 

környezetvédelmi és éghajlat-politikai 

programért felelős bizottság segíti. Ez a 

bizottság a 182/2011/EU rendelet 

értelmében vett bizottságnak minősül. 

 (2) Az e bekezdésre történő 

hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 

5. cikkét kell alkalmazni. 
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 Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a 

Bizottság nem fogadja el a végrehajtási 

jogi aktus tervezetét, és a 

182/2011/EU rendelet 5. cikke 

(4) bekezdésének harmadik albekezdését 

kell alkalmazni. 

Or. en 

Indokolás 

A bizottsági eljárás összhangban van a jelenlegi LIFE-programmal. Fenn kell tartani a 

Bizottság és a tagállamok közötti jó együttműködést. A LIFE-bizottságot meg kell tartani. 

 


