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RÖVID INDOKOLÁS 

A LIFE program megújítása 2020-ban válik esedékessé. A program eddig arra használta fel 

forrásait, hogy lehetőséget nyújtson olyan kis projektek kipróbálására, amelyek várhatóan 

javítani fogják a környezet minőségét. Ide sorolhatók például a vadon élő állatfajok számának 

növelésére vagy a vizes élőhelyek fenntartására irányuló kezelési technikák. Az ilyen jellegű 

innovációk sikere számszerűsíthető és bizonyítható. A finanszírozási források közvetlenül 

Brüsszelből érkeznek. 

 

Ha ezek a projektek sikeresnek bizonyulnak, népszerűvé válnak a mezőgazdasági termelők 

körében, akik ezt követően a tagállamuk által nyújtott, 2. pillérből származó támogatások 

felhasználásával megvalósítják ezeket a beruházásokat. 

 

Az „éghajlat-politika” kifejezés beillesztése a jelenlegi LIFE rendszerbe teljesen új 

megközelítést vezetett be az adófizetők pénzének felhasználása tekintetében. A kifejezés 

Hogan biztos KAP-reformról szóló legutóbbi javaslatában is szerepelt. Az „éghajlat-politika” 

kifejezés beillesztése egybeesik a LIFE program költségvetésének 60%-os növelésével. Ami 

nyilvánvalóan hiányzik, az a szükséges intézkedések és a kívánt eredmények meghatározása. 

 

Ha az „éghajlat-politika” kifejezést a „szennyezéscsökkentés” kifejezéssel helyettesítették 

volna, akkor lehetőség nyílna a levegő-, a talaj- és a vízszennyezés, valamint az e problémák 

mérséklésére irányuló stratégiák hatékonyságának mérésére, a három elem mindegyikére 

meghatározott célértékhez viszonyítva. A szennyezés csökkentéséért vívott harc a technológia 

és a jogalkotás fegyverével megnyerhető. A világ időjárása elleni harcnak azonban sosem lesz 

vége, mivel a „győzelem” nem értelmezhető.  

 

Az előadó találkozott a Bizottság négy főből álló csoportjával, akik különböző mértékben 

hozzájárultak ehhez a javaslathoz. Az előadó feltette nekik azt a kérdést, hogy a pénzügyi 

beruházás megvalósítása után milyen eredmény lenne kívánatos. A válasz a következő volt: 

„a CO2-kibocsátások csökkentése”. 
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Az alábbi ábra a légkör CO2-tartalmának hosszú távú csökkenését mutatja be. Az emberi 

tevékenység semmiféle szerepet nem játszott ebben. A magas CO2-szintek egy jégkorszakkal 

estek egybe. 

 
Prof. Shaviv és Prof. Veiser, valamint Graham Oram geológus munkája alapján 

 

A A száraz légkört alkotó szén-dioxid (piros), nitrogén (barna) és oxigén (kék) 

százalékos mennyisége a száraz levegőben 

 megjegyzés: a metán és a NOx gázok százalékos mennyisége túlságosan kicsi ahhoz, hogy szerepeljen 

az ábrán 

B A légköri nyomás 100 atmoszféráról a jelenlegi 1 atmoszférára csökken 

C Proxy hőmérsékleti anomália (Prof. Jan Veiser) 

D Az eltelt idő évmilliárdokban (Ga=giga-annum) (kék) és évmilliókban (fekete) 

E. A Föld kezdetben olyan volt, mint amilyen a Vénusz még ma is 

F Hadaikum és archaikum korszak; barit „befecskendezése” 60 atmoszférát 

meghaladó, nagy nyomású CO2-dal 

G. A cianobaktériumok a CO2-ot O2-né alakítják, először a kérget „rozsdásítva”, majd 

a légkörbe belépve 

H. „Hógolyó Föld” 

P/T = perm/triász határ 

K/T = kréta/triász határ – a dinoszauruszok tömeges kihalása 
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Azon megközelítés megemlítésével, hogy a CO2-szint csökkentése a nem megfelelő 

éghajlattal szembeni fellépést szolgálja, a Bizottság figyelmen kívül hagyja azokat a 

tényezőket, amelyek valóban megváltoztatják éghajlatunkat. 

 

1. A galaxis: a kozmikus sugárzás ingadozásának formájában. Évmilliók alatt 10 °C-os 

változást idézhet elő. 

2. A Naprendszer: A gravitációs vonzások 2–3 °C-os változást idézhetnek elő. 

3. A Nap: Pályájának és dőlésének változásai, valamint öt külön dokumentált ciklusa a 

Föld hőmérsékletének akár 5 °C-os változását is okozhatja. 

4. Óceáni áramlatok. 

5. Az üvegházhatású gáz: Vízgőz felhőtakaró formájában. 

 

Más üvegházhatású gázok, így a CO2, a metán és a dinitrogén-oxid éghajlatunkra gyakorolt 

hatása elhanyagolható mértékű. A CO2 ugyanakkor pótolhatatlan növényi táplálék. A metán 

CO2-ra és H2O-re bomlik; a NOx gázok pedig végül nitrátokká alakulnak. 

 
Ha a CO2-szint éghajlatunkra gyakorolt hatása elhanyagolható mértékű, akkor a CO2-szint 

megváltoztatására irányuló emberi tevékenység hatása is elhanyagolható mértékű. 

 

Az alábbi két világtérkép tökéletesen igazolja ezt. 

 

 
Azok a területek, ahol a számítások szerint az emberi tevékenységből származó kibocsátások 

miatt magasabb a CO2-koncentráció 
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– Azok a területek, ahol ténylegesen magasabb a CO2-koncentráció 

– Az ENVISAT műhold SCIAMACHY műszerének megfigyelései (megegyeznek a japán 

IBUKU műhold adataival) 

 
A szakértők előrejelzései és a műholdakkal végzett mérések ellentmondanak egymásnak.  

 

A magas CO2-koncentrációjú területek teljes hiánya Európa felett azt mutatja, hogy nincs a 

Bizottság által megoldandó probléma. Európában a jelentős CO2-szint emelkedés 

szempontjából egy kitörő vulkán jelenti az egyetlen lehetséges kockázatot. 

 

A természetes esőerdők feletti természetesen magas CO2-koncentráció érdekes dilemmát okoz 

azok számára, akik az előbbieket az utóbbi nélkül akarják. Ezt nem könnyítette meg az sem, 

amikor világossá vált, hogy az esőerdők is a metán és a vízpára fő kibocsátói közé tartoznak.  

 

Azóta, hogy az előadó 2009-ben csatlakozott a Parlamenthez, divatossá vált a Mezőgazdasági 

és Vidékfejlesztési Bizottság (AGRI) és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-

biztonsági Bizottság (ENVI) európai parlamenti képviselőinek körében, hogy az 

„éghajlatváltozás elleni küzdelem” kifejezést beépítsék beszédeikbe. Figyelemre méltóan és 

hatásosan hangzik. A szóhasználat azokon az 1980-as években készített előrejelzéseken 

alapul, amelyek szerint a globális hőmérséklet és a tengerszint gyorsan emelkedik, ami végül 

nem következett be. A Bizottság a megfigyelt valósághoz viszonyítva hallgatta meg ezeket a 

beszédeket. Egy bizonyos ponton valakinek ki kell mondania: „A császár nem láthatatlan 

ruhát visel, a császáron nincs is ruha!” Az előadó ezt a lehetőséget kínálja munkatársai 

számára. 

 
Néhány európai parlamenti képviselőt kizárólag a CO2-dal szembeni ellenszenve miatt 

választottak meg. Ők nem fogják megváltoztatni nézeteiket. 
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Az előadó a többi munkatársát ugyanakkor arra ösztönzi, hogy gondolkozzanak el azon, hogy 

az „éghajlat-politika” által a LIFE programban teremtett precedens előkészíti az „éghajlat-

politika” a mezőgazdaságban történő végrehajtását, ahol a jövőben a költségvetések 40%-át 

kívánják a CO2 elleni küzdelemre fordítani, amely a mezőgazdaság egyik legjobb barátja. 

 

Az előadó módosította a javaslatot a „tiszta energiára” való valamennyi hivatkozás – mivel az 

„CO2-mentes” energiát jelent –, valamint az „éghajlatváltozás mérséklésére" való valamennyi 

hivatkozás elhagyása céljából, ugyanakkor a jogalkotási javaslat szövege kiegészült az 

„éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” kifejezéssel. Ez nagy különbséget jelent. Fel kell 

készülnünk a következő „Maunder-minimumra” vagy mini jégkorszakra, amely 200–300 évig 

tarthat. Egyes napfizikusok szerint ez a ciklus technikailag már el is kezdődött.  

 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 

és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az 

alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

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 az 

éghajlatváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodáshoz, a tiszta, körforgásos, 

erőforrás-hatékony 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 
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Indokolás 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás az éghajlati hatásokból eredő kockázatok 

kezelésére irányuló gyakorlati intézkedések végrehajtását foglalja magában. Fel kell 

készülnünk a következő „Maunder-minimumra” vagy mini jégkorszakra, amely 200–300 évig 

tarthat. Egyes fizikusok úgy vélik, hogy a globális változások már megkezdődtek. Ez azt 

jelenti, hogy az alkalmazkodást kell prioritásnak tekinteni, nem pedig a hatások enyhítésére 

irányuló, kudarcra ítélt kísérleteket. A fentiek fényében az előadó bevezeti „az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” kifejezést a jogalkotási javaslat szövegébe. 

 

Módosítás  2 

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, az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodásra vonatkozó és más 

kapcsolódó jogszabályok, stratégiák és 

tervek, illetve nemzetközi 

kötelezettségvállalások célkitűzéseinek 

elérését, különösen az ENSZ 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési menetrendje8 és a biológiai 

sokféleségről szóló egyezmény9 

tekintetében. 

__________________ __________________ 

8Agenda 2030, az ENSZ Közgyűlése által 

2015. szeptember 25-én elfogadott 

határozat. 

8Agenda 2030, az ENSZ Közgyűlése által 

2015. szeptember 25-én elfogadott 

határozat. 

9 A Tanács 93/626/EGK határozata (1993. 

október 25.) a biológiai sokféleségről szóló 

egyezmény megkötéséről (HL L 309., 

1993.12.13., 1. o.). 

9 A Tanács 93/626/EGK határozata (1993. 

október 25.) a biológiai sokféleségről szóló 

egyezmény megkötéséről (HL L 309., 

1993.12.13., 1. o.). 

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

Or. en 
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Indokolás 

Az 1. módosítás szellemiségével való összhang érdekében és tekintettel a LIFE programnak az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás irányába történő elmozdulására, a Párizsi 

Megállapodás bizonyos rendelkezései már nem relevánsak az új LIFE program tekintetében. 

A nemzetközi kötelezettségvállalásokra való hivatkozások elhagyása természetesen nem 

változtatja meg, illetve nem veszélyezteti azok státuszát. 

 

Módosítás  3 

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) A programnak különös hangsúlyt 

kell fektetnie a szennyezéshez leginkább 

hozzájáruló ágazatokra. 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, 

felkészülve egy közelgő „Maunder-

minimum” időszakra. 

Or. en 

Indokolás 

Az 1. módosítás szellemiségével való összhang érdekében és tekintettel a LIFE programnak az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás irányába történő elmozdulására, a Párizsi 
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Megállapodás bizonyos rendelkezései és más uniós kötelezettségvállalások már nem 

relevánsak az új LIFE program tekintetében. A nemzetközi kötelezettségvállalásokra való 

hivatkozások elhagyása természetesen nem változtatja meg, illetve nem veszélyezteti azok 

státuszát. 

 

Módosítás  4 

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. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó „Az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” 

alprogram és a „Tiszta energiákra való átállás” alprogram egyetlen, „Az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” címet viselő programba történő összevonását 

javasolja. Ez irrelevánssá teszi a bizottsági javaslat (8) preambulumbekezdését. 

 



 

PA\1157799HU.docx 11/25 PE623.976v01-00 

 HU 

Módosítás  5 

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. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Az előadó „Az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” 

alprogram és a „Tiszta energiákra való átállás” alprogram egyetlen, „Az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” címet viselő programba történő összevonását 

javasolja. Ez irrelevánssá teszi a bizottsági javaslat (9) preambulumbekezdését. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 
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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. en 

Indokolás 

Az előadó „Az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” 

alprogram és a „Tiszta energiákra való átállás” alprogram egyetlen, „Az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” címet viselő programba történő összevonását 

javasolja. Ez a bizottsági javaslat módosított szövege tekintetében irrelevánssá teszi a 

Horizont Európa programot és a Bizottság által javasolt (10) preambulumbekezdést. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 
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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 az 

éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodással kapcsolatos 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. 

__________________ __________________ 

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)0063). 

Or. en 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) „A biológiai sokféleség és 

ökoszisztéma-szolgáltatások Európa 

tengerentúli területein” önkéntes rendszer 

(BEST) a biológiai sokféleség védelmét, az 

ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartható 

használatát, azon belül az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 

az éghajlatváltozás mérséklése 
ökoszisztéma-alapú megközelítéseit 

támogatja az Unió legkülső régióiban és a 

tengerentúli országokban és területeken. A 

BEST felhívta a figyelmet az Unió 

legkülső régiói és a tengerentúli országok 

és területek ökológiai jelentőségére a 

biológiai sokféleség megőrzése 

szempontjából. A tengerentúli országok és 

területek 2017-ben és 2018-ban miniszteri 

nyilatkozatok formájában ismerték el a 

biológiai sokféleségre fordítható 

kisösszegű támogatások hasznosságát. 

Helyénvaló a továbbiakban is lehetővé 

tenni, hogy a program kisösszegű 

támogatásokat nyújtson a legkülső régiók 

és a tengerentúli országok és területek 

biológiai sokféleséget szolgáló 

projektekhez. 

(15) „A biológiai sokféleség és 

ökoszisztéma-szolgáltatások Európa 

tengerentúli területein” önkéntes rendszer 

(BEST) a biológiai sokféleség védelmét, az 

ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartható 

használatát, azon belül az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

ökoszisztéma-alapú megközelítéseit 

támogatja az Unió legkülső régióiban és a 

tengerentúli országokban és területeken. A 

BEST felhívta a figyelmet az Unió 

legkülső régiói és a tengerentúli országok 

és területek ökológiai jelentőségére a 

biológiai sokféleség megőrzése 

szempontjából. A tengerentúli országok és 

területek 2017-ben és 2018-ban miniszteri 

nyilatkozatok formájában ismerték el a 

biológiai sokféleségre fordítható 

kisösszegű támogatások hasznosságát. 

Helyénvaló a továbbiakban is lehetővé 

tenni, hogy a program kisösszegű 

támogatásokat nyújtson a legkülső régiók 

és a tengerentúli országok és területek 

biológiai sokféleséget szolgáló 

projektekhez. 

Or. en 

 

Módosítás  9 

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 

érdekeltek, többek között a civil 

szervezetek bevonását a szakpolitikák 

(20) A környezetvédelmi és az 

éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodással kapcsolatos irányítás 

javítása érdekében be kell vonni a civil 

társadalmat: javítani kell a tudatosságot, a 

fogyasztók elköteleződését, valamint az 

érdekeltek, többek között a civil 

szervezetek bevonását a szakpolitikák 
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alakításába és végrehajtásába. alakításába és végrehajtásába. 

Or. en 

 

Módosítás  10 

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 és 

erőforrás-hatékony gazdasági környezetre, 

amely alkalmazkodik az 

éghajlatváltozással összefüggő 

kihívásokhoz, 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. 

Or. en 

 

Módosítás  11 

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 

törölve 
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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 

Indokolás 

A Párizsi Megállapodás és az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljai végrehajtására 

vonatkozóan vállalt uniós kötelezettségekre való hivatkozások elhagyása nem a meglévő 

jogszabályok és a nemzetközi megállapodások értékének gyengítésére irányul. Mivel azonban 

az előadó a LIFE program szerkezetével kapcsolatos változtatásokat javasol, ezek a 

hivatkozások az új felépítés tekintetében már nem relevánsak. 

 

Módosítás  12 

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 

vagy az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodással foglalkozó uniós 

szakpolitikákat is figyelembe kell venni. 

__________________ __________________ 

30 COM(2017) 623 final. 30 COM(2017)0623. 

Or. en 
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Módosítás  13 

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 e rendeletnek kellő 

szabadságot kell biztosítania az uniós 

tagállamok számára a helyi vagy speciális 

igények kezeléséhez. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás az uniós tagállamok azon jogainak és szabadságainak védelmére irányul, hogy 

maguk határozhassák meg nemzeti prioritásaikat. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. „stratégiai integrált projektek”: az 

egyes uniós környezetvédelmi, éghajlat-

politikai vagy kapcsolódó tiszta energiáról 

szóló jogszabályok, illetve szakpolitikák 

által megkövetelt, a tagállami hatóságok 

által kidolgozott környezetvédelmi és 

éghajlat-politikai stratégiákat vagy 

cselekvési terveket regionális, több régiót 

2. „stratégiai integrált projektek”: a 

tagállami hatóságok által kidolgozott 

környezetvédelmi és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 

stratégiákat vagy cselekvési terveket 

regionális, több régiót érintő, nemzeti vagy 

nemzetek feletti szinten végrehajtó 

projektek, amelyek biztosítják az 
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érintő, nemzeti vagy nemzetek feletti 

szinten végrehajtó projektek, amelyek 

biztosítják az érdekeltek bevonását, és 

előmozdítják legalább egy másik uniós, 

nemzeti vagy magánforrás bevonását és az 

azzal való összhangot; 

érdekeltek bevonását, és előmozdítják 

legalább egy másik uniós, nemzeti vagy 

magánforrás bevonását és az azzal való 

összhangot; 

Or. en 

 

Módosítás  15 

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 az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodáshoz. A program hozzájárul 

továbbá a tiszta, körforgásos és erőforrás-

hatékony gazdaság kialakításához, a 

környezet minőségének védelméhez és 

javításához, valamint a biológiai sokféleség 

csökkenésének megállításához és 

visszafordításához, előmozdítva ezáltal a 

fenntartható fejlődést. 

Or. en 

 

Módosítás  16 

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) kifejleszteni, megismertetni és 

előmozdítani az uniós környezetvédelmi és 

az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásra vonatkozó jogszabályok, 

illetve szakpolitikák célkitűzéseit szolgáló 

innovatív technológiákat és 

megközelítéseket, másrészt a természet és 
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a biológiai sokféleség terén előmozdítani a 

bevált gyakorlatok alkalmazását; 

a biológiai sokféleség terén előmozdítani a 

bevált gyakorlatok alkalmazását; 

Or. en 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. az „Éghajlat-politika” területhez 

tartozik: 

2. „Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás” területhez tartozik: 

Or. en 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az „Az éghajlatváltozás mérséklése 

és az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás” alprogram, valamint 

a) „Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás” program, valamint 

Or. en 

Indokolás 

A programszerkezet egyszerűsítése és a jobb hozzáférés lehetővé tétele érdekében e módosítás 

két alprogramot „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” cím alatt egy programban 

egyesít. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a „Tiszta energiákra való átállás” 

alprogram. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A programszerkezet egyszerűsítése és a jobb hozzáférés lehetővé tétele érdekében e módosítás 

két alprogramot „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” cím alatt egy programban 

egyesít. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) EUR 1 950 000 000 az „Éghajlat-

politika” területre, azon belül 

b) EUR 1 950 000 000 „Az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” 
területre 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás összhangban áll a 18. és 19. módosítással, és ugyanazt a célt szolgálja. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. EUR 950 000 000 az „Az 

éghajlatváltozás mérséklése és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” 

alprogramra és 

törölve 

Or. en 
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Indokolás 

Ez a módosítás összhangban áll a 18. és 19. módosítással, és ugyanazt a célt szolgálja. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. EUR 1 000 000 000 a „Tiszta 

energiákra való átállás” alprogramra. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás összhangban áll a 18. és 19. módosítással, és ugyanazt a célt szolgálja. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A 3. cikkben előírt általános 

célkitűzéseket szem előtt tartva a 

programból finanszírozhatók a Bizottság 

által az uniós környezetvédelmi és 

éghajlat-politikai, valamint a kapcsolódó, 

tiszta energiákra való átállásra vonatkozó 

jogszabályok és szakpolitikák 

előkészítésének, végrehajtásának és más 

területeken való érvényesítésének 
támogatása érdekében végrehajtott 

tevékenységek. Ilyen tevékenységek 

többek között a következők: 

(5) A 3. cikkben előírt általános 

célkitűzéseket szem előtt tartva a 

programból finanszírozhatók a Bizottság 

által az uniós környezetvédelmi és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
vonatkozó jogszabályok és szakpolitikák 

előkészítésének és végrehajtásának 

támogatása érdekében végrehajtott 

tevékenységek. Ilyen tevékenységek 

többek között a következők: 

Or. en 
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Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Nyújtható vissza nem térítendő 

támogatás az Unión kívüli intézkedésekhez 

is, amennyiben azok az uniós 

környezetvédelmi és éghajlat-politikai 

célkitűzések elérését szolgálják, és az 

Unión kívül végrehajtott tevékenységek a 

tagállami területeken megvalósított 

cselekvések eredményességének 

biztosításához szükségesek. 

(4) Nyújtható vissza nem térítendő 

támogatás az Unión kívüli intézkedésekhez 

is, amennyiben azok az uniós 

környezetvédelmi és az 

éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodással kapcsolatos 
célkitűzések elérését szolgálják, és az 

Unión kívül végrehajtott tevékenységek a 

tagállami területeken megvalósított 

cselekvések eredményességének 

biztosításához szükségesek. 

Or. en 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Működési támogatás nyújtható az 

uniós jogszabályok és szakpolitikák 

kidolgozásában, végrehajtásában és 

érvényesítésében szerepet játszó, 

elsősorban a környezetvédelem vagy az 

éghajlat-politika — ideértve a tiszta 

energiákra való átállást is — terén 

tevékenykedő, nem profitorientált 

szervezetek működéséhez. 

(5) Működési támogatás nyújtható az 

uniós jogszabályok és szakpolitikák 

kidolgozásában, végrehajtásában és 

érvényesítésében szerepet játszó, 

elsősorban a környezetvédelem vagy a 

szennyezéscsökkentés, valamint az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
terén tevékenykedő, nem profitorientált 

szervezetek működéséhez. 

Or. en 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – a pont 
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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 és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 

vonatkozó célkitűzéseit, és lehetőség 

szerint támogatniuk kell a helyi 

közbeszerzés használatát. 

Or. en 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a vásárlás hozzájárul a 92/43/EGK 

irányelv 3. cikkének megfelelően 

létrehozott Natura 2000 hálózat 

integritásának javításához, megőrzéséhez 

és helyreállításához, többek között az 

összekapcsoltság javításához folyosók, 

lépőkövek vagy más zöldinfrastruktúra-

elemek létrehozásán keresztül; 

a) a vásárlás hozzájárul a 92/43/EGK 

irányelv 3. cikkének megfelelően 

létrehozott Natura 2000 hálózat 

integritásának javításához, megőrzéséhez 

és helyreállításához, többek között az 

összekapcsoltság javításához folyosók, 

lépőkövek vagy a megfelelő 

infrastruktúra más elemeinek létrehozásán 

keresztül; 

Or. en 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A teljesítményjelentési rendszer 

biztosítja, hogy a program végrehajtásának 

nyomon követésére vonatkozó adatokat és 

az eredményeket hatékonyan, 

eredményesen és időben összegyűjtsék. 

Ennek érdekében arányos jelentéstételi 

(3) A teljesítményjelentési rendszer 

biztosítja, hogy a program végrehajtásának 

nyomon követésére vonatkozó adatokat és 

az eredményeket hatékonyan, 

eredményesen és időben összegyűjtsék. 

Ennek érdekében arányos jelentéstételi 
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kötelezettségeket kell előírni az uniós 

források kedvezményezettjei számára, 

hogy minden konkrét környezetvédelmi és 

éghajlat-politikai célkitűzés kapcsán 

összesíthető projektszintű teljesítmény- és 

hatásmutatók álljanak rendelkezésre, 

többek között a Natura 2000 hálózat és 

egyes légköri szennyező anyagok, így a 

CO2 esetében is. 

kötelezettségeket kell előírni az uniós 

források kedvezményezettjei számára, 

hogy minden konkrét környezetvédelmi és 

az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodással kapcsolatos célkitűzés 

kapcsán összesíthető projektszintű 

teljesítmény- és hatásmutatók álljanak 

rendelkezésre, többek között a Natura 2000 

hálózat és egyes légköri szennyező 

anyagok, így az ammónia, a nitrogén-

dioxid és a kénvegyületek esetében is. 

Or. en 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság rendszeresen 

felülvizsgálja és jelenti az éghajlathoz és a 

biológiai sokféleséghez kapcsolódó célok 

horizontális érvényesítésével kapcsolatos 

helyzetet, kitérve e kiadások összegére. 

Uniós éghajlat-politikai markerek 

segítségével kell nyomon követni, hogy ez 

a rendelet miként járult hozzá az éghajlat-

politikai célokra meghatározott 25 %-os 

költségvetési ráfordításhoz. A biológiai 

sokféleségre fordított kiadásokat külön 

markerkészlettel kell nyomon követni. Az 

említett nyomonkövetési módszereket kell 

használni az éghajlat-politikai, illetve a 

biológiai sokféleséggel kapcsolatos 

célokhoz várhatóan hozzájáruló 

kötelezettségvállalási előirányzatok 

számszerűsítésére a 2021 és 2027 közötti 

időszakra vonatkozó többéves 

költségvetési keretben a megfelelő bontási 

szinten. A kiadásokat évente be kell 

mutatni a költségvetési 

programindoklásban. A programnak az 

uniós éghajlat-politikai és a biológiai 

sokféleséggel kapcsolatos célokhoz való 

hozzájárulásáról rendszeresen be kell 

(4) A Bizottság rendszeresen 

felülvizsgálja és jelenti az 

éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodáshoz és a biológiai 

sokféleséghez kapcsolódó célokat, kitérve 

e kiadások összegére. Az 

éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodáshoz kapcsolódó célokat 
uniós éghajlat-politikai markerek 

segítségével kell nyomon követni. A 

biológiai sokféleségre fordított kiadásokat 

külön markerkészlettel kell nyomon 

követni. Az említett nyomonkövetési 

módszereket kell használni az 

éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodással, illetve a biológiai 

sokféleséggel kapcsolatos célokhoz 

várhatóan hozzájáruló 

kötelezettségvállalási előirányzatok 

számszerűsítésére a 2021 és 2027 közötti 

időszakra vonatkozó többéves 

költségvetési keretben a megfelelő bontási 

szinten. A kiadásokat évente be kell 

mutatni a költségvetési 

programindoklásban. A programnak az 

uniós éghajlatváltozáshoz való 
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számolni az értékelések és az éves 

jelentések alkalmával. 

alkalmazkodással és a biológiai 

sokféleséggel kapcsolatos célokhoz való 

hozzájárulásáról rendszeresen be kell 

számolni az értékelések és az éves 

jelentések alkalmával. 

Or. en 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 pont – 2.1 bekezdés – 7 franciabekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítése és az azokhoz való 

alkalmazkodás; 

– Az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás; 

Or. en 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 pont – 2.1 bekezdés – 8 franciabekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– A tiszta energiaforrásokra való 

átállás. 

törölve 

Or. en 

 

 

 


