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Módosítás 63
György Hölvényi

Rendeletre irányuló javaslat
6 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programnak a forráselosztás 
tekintetében továbbra is a tagállamok 
közötti földrajzi egyensúly fenntartására 
kell összpontosítania. A rendeletnek 
legalább hivatkoznia kell a földrajzi 
egyensúlyra, melynek további 
meghatározása a többéves 
munkaprogramokban kerülhet 
kidolgozásra.

Or. hu

Módosítás 64
Michel Dantin, Nicola Caputo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar 
Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 és 
éghajlat-politikai cselekvések egyéb uniós 
közpolitikákba – például mezőgazdasági 
és energiapolitikákba – való fokozatos 
integrálása szintén hozzájárult ehhez a 
javuláshoz. 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. fr
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Módosítás 65
Luke Ming Flanagan

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. Ugyanakkor ez 
nyilvánvalóan nem elégséges; 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

Módosítás 66
Mireille D’Ornano

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 nem érték el az e területeken 
kitűzött célokat. 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
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Módosítás 67
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elmúlt 25 évben az EU 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
jogszabályainak végrehajtását, illetve 
szakpolitikai prioritásainak érvényesülését 
segítő programok közül a legutóbbi az 
1293/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelettel6 létrehozott, 2014-től 
2020-ig hatályos környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai program (LIFE). Nemrég 
végrehajtott félidős értékelése7 kedvező 
eredménnyel zárult: megállapításra került, 
hogy a program hatékony, eredményes és 
releváns. A 2014–2020-as évekre 
vonatkozó LIFE programot ezért, 
bizonyos, a félidős értékelésben és későbbi 
elemzésekben azonosított módosításokkal 
folytatni kell. Ennek megfelelően létre kell 
hozni a 2021-től alkalmazandó 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
programot (LIFE program) (a 
továbbiakban: a program).

(2) Az elmúlt 25 évben az EU 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
jogszabályainak végrehajtását, illetve 
szakpolitikai prioritásainak érvényesülését 
segítő programok közül a legutóbbi az 
1293/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel6 létrehozott, 2014-től 
2020-ig hatályos környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai program (LIFE), 
amelyekből egyértelműen hiányzik a 
hatókör, az ambíció és a megvalósítás. E 
program nemrég végrehajtott félidős 
értékelése7 kedvező eredménnyel zárult: 
megállapításra került, hogy a program 
hatékony, eredményes és releváns. A 
2014–2020-as évekre vonatkozó LIFE 
programot ezért, bizonyos, a félidős 
értékelésben és későbbi elemzésekben 
azonosított módosításokkal folytatni kell. 
Ennek megfelelően létre kell hozni a 2021-
től alkalmazandó környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai programot (LIFE 
program) (a továbbiakban: a program).

_________________ _________________

6 Az Európai Parlament és a Tanács 
1293/2013/EU rendelete 
(2013. december 11.) a környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai program (LIFE) 
létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 185. o.).

6 Az Európai Parlament és a Tanács 
1293/2013/EU rendelete 
(2013. december 11.) a környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai program (LIFE) 
létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 185. o.).

7 A környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
program (LIFE) félidős értékeléséről 
készült jelentés (SWD(2017) 355 final).

7 A környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
program (LIFE) félidős értékeléséről 
készült jelentés (SWD(2017) 355 final).

Or. en

Módosítás 68
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Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elmúlt 25 évben az EU 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
jogszabályainak végrehajtását, illetve 
szakpolitikai prioritásainak érvényesülését 
segítő programok közül a legutóbbi az 
1293/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel6 létrehozott, 2014-től 
2020-ig hatályos környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai program (LIFE). Nemrég 
végrehajtott félidős értékelése7 kedvező 
eredménnyel zárult: megállapításra került, 
hogy a program hatékony, eredményes és 
releváns. A 2014–2020-as évekre 
vonatkozó LIFE programot ezért, 
bizonyos, a félidős értékelésben és későbbi 
elemzésekben azonosított módosításokkal 
folytatni kell. Ennek megfelelően létre kell 
hozni a 2021-től alkalmazandó 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
programot (LIFE program) (a 
továbbiakban: a program).

(2) Az elmúlt 25 évben az EU 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
jogszabályainak végrehajtását, illetve 
szakpolitikai prioritásainak érvényesülését 
segítő programok közül a legutóbbi az 
1293/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel6 létrehozott, 2014-től 
2020-ig hatályos környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai program (LIFE). Nemrég 
végrehajtott félidős értékelése7 kedvező 
eredménnyel zárult: megállapításra került, 
hogy a program rendkívül 
költséghatékony, eredményes és releváns. 
A 2014–2020-as évekre vonatkozó LIFE 
programot ezért, bizonyos, a félidős 
értékelésben és későbbi elemzésekben 
azonosított módosításokkal folytatni kell. 
Ennek megfelelően létre kell hozni a 2021-
től alkalmazandó környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai programot (LIFE 
program) (a továbbiakban: a program).

_________________ _________________

6 Az Európai Parlament és a Tanács 
1293/2013/EU rendelete 
(2013. december 11.) a környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai program (LIFE) 
létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 185. o.).

6 Az Európai Parlament és a Tanács 
1293/2013/EU rendelete 
(2013. december 11.) a környezetvédelmi 
és éghajlat-politikai program (LIFE) 
létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 
2013.12.20., 185. o.).

7 A környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
program (LIFE) félidős értékeléséről 
készült jelentés (SWD(2017) 355 final).

7 A környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
program (LIFE) félidős értékeléséről 
készült jelentés (SWD(2017) 355 final).

Or. en

Módosítás 69
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Sajátosságaiból és méretéből 
adódóan a LIFE program nem képes 
valamennyi környezeti és éghajlati 
problémát megoldani. Inkább az lehetne a 
célkitűzése, hogy katalizátorként 
működjön a politika alakulásának és 
alkalmazásának megváltozásában azáltal, 
hogy integrálja a természetet és 
biodiverzitást más Uniós politikákba és 
finanszírozási projektekbe, azáltal, hogy 
megoldásokat és bevált gyakorlatokat 
biztosít és terjeszt a környezeti és 
klímaváltozással kapcsolatos célok 
eléréséhez, valamint az által, hogy 
elősegíti az innovatív környezeti, 
klímaváltozással kapcsolatos és 
természetes megoldásokat a 
kibocsátásmentes európai társadalom 
eléréséhez. Ebben a törekvésben a LIFE 
programnak támogatnia kell a jelenlegi és 
jövőbeli, az EUMSZ 192. cikke 
(3) bekezdésének megfelelően 
kidolgozandó általános uniós 
környezetvédelmi cselekvési programok 
bevezetését.

Or. en

Módosítás 70
Luke Ming Flanagan

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 

(3) Az uniós környezetvédelmi, 
éghajlat-politikai és kapcsolódó tiszta 
energiáról szóló jogszabályok, 
szakpolitikák, tervek, illetve nemzetközi 
kötelezettségvállalások céljait szem előtt 
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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.

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. A Bizottság azonban 
mindezidáig nem vette tudomásul – a 
megoldásról nem is beszélve – a 
problémát, amelyet a jelenleg 
tárgyalt/létrehozott nagy kereskedelmi 
megállapodások - pl. a transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerség 
(TTIP), az átfogó gazdasági és 
kereskedelmi megállapodás (CETA), a 
Mercosur stb. - által okozott nagyon is 
valóságos negatív környezeti hatások, 
illetve az ezen megállapodásokból 
szükségszerűen következő megnövekedett 
globális áruszállítmányozás jelentenek. 
Ezeket a potenciális hatásokat legalábbis 
függetlenül tanulmányozni és 
számszerűsíteni kell, majd ezen 
kereskedelmi megállapodások várható 
előnyeivel szemben mérlegelni kell őket.

Or. en

Módosítás 71
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(3) Az uniós környezetvédelmi, 
éghajlat-politikai és kapcsolódó tiszta 
energiáról szóló jogszabályok, 
szakpolitikák, tervek, illetve nemzetközi 
kötelezettségvállalások céljait szem előtt 
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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.

tartva a programnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható, körforgásos, erőforrás- és 
energia-hatékony, kibocsátásmentes és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenálló gazdaságra való átálláshoz, a 
környezet védelméhez és javításához,
valamint az emberek egészségéhez és 
jólétéhez, valamint a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállításához és 
visszafordításához, beleértve a 
Natura 2000 hálózat támogatását 
valamint az ökoszisztémák és 
szolgáltatásaik állapotromlásának 
megszüntetését és többek között a 
Natura 2000 hálózat támogatása révén 
történő visszafordításához, illetve az 
ökoszisztémák pusztulásának 
megfékezéséhez, akár közvetlen 
beavatkozások útján, akár az említett 
céloknak más szakpolitikákba való 
integrációja révén.

Or. en

Módosítás 72
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 

(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 
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visszafordításához, akár közvetlen 
beavatkozások útján, akár az említett 
céloknak más szakpolitikákba való 
integrációja révén.

visszafordításához, akár közvetlen 
beavatkozások útján, akár az említett 
céloknak más szakpolitikákba való 
integrációja révén, miközben biztosítják, 
hogy az Unió megfelelően kezelje az állat-
és növényvilágot.

Or. fr

Módosítás 73
Mireille D’Ornano

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 program célja, hogy hozzájáruljon
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.

Or. fr

Módosítás 74
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenálló gazdaságra való átálláshoz, a 
környezet és az egészség 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. fr

Módosítás 75
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Sajátosságaiból és méretéből 
adódóan a LIFE program nem képes 
valamennyi környezeti és éghajlati 
problémát megoldani. Ehelyett a 
programnak a legsürgetőbb problémákra 
kell fókuszálnia, és katalizátorként kell 
működnie a szakpolitikák tervezése és 
végrehajtása során, miközben 
megoldásokat és bevett gyakorlatokat 
biztosít és oszt meg a környezeti és 
éghajlati célkitűzések elérése érdekében, 
továbbá előmozdítja a környezettel és 
éghajlatváltozással kapcsolatos innovatív 
technológiákat. Ennek érdekében a LIFE 
programnak támogatnia kell a 
környezettel kapcsolatos általános uniós 
cselekvési program végrehajtását.

Or. fr
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Módosítás 76
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A LIFE program 1992 óta döntő 
szerepet játszik az Unió környezeti és 
éghajlati javainak megőrzésével 
kapcsolatos nagyobb szolidaritás és 
felelősségmegosztás terén. A környezeti 
javak egyenlőtlenül oszlanak el az Unió 
területén, az általuk nyújtott előnyök 
ugyanakkor az Unió egészére kihatnak, és 
azok az Unió egészén érződnek. Az Unió e 
javak megóvására irányuló 
kötelezettségére tekintettel, 
elengedhetetlen a szolidaritás és a 
felelősségmegosztás elvének következetes 
alkalmazása.

Or. en

Módosítás 77
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az integrált projektek sikere a 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok, 
illetve a LIFE program célkitűzései által 
érintett, nem állami szereplők szoros 
együttműködésén múlik. Éppen ezért a 
kidolgozás, végrehajtás, értékelés és 
projektellenőrzés során be kell tartani az 
átláthatóság és a határozatok 
nyilvánosságra hozásának elveit.

Or. fr
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Módosítás 78
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az Unió részese az ENSZ Európai 
Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) által 
kidolgozott, a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló egyezménynek (az 
„Aarhusi Egyezmény”). Ennélfogva 
támogatni kell az általános uniós érdeket 
szolgáló célokat követő nem kormányzati 
szervezetek és az ilyen nonprofit 
szervezetek hálózatának munkáját, mivel 
azok a politikaformálás folyamata során 
az uniós polgárok aggodalmait és nézeteit 
érvényesítve eredményesen járulnak hozzá 
az Aarhusi Egyezmény céljaihoz, valamint 
az egyezmény végrehajtásához, és a 
környezeti és éghajlati vonatkozású 
problémákkal és a szakpolitikai 
válaszlépésekkel kapcsolatos tudatosság 
növeléséhez. Helyénvaló, hogy a LIFE 
program támogassa az általános uniós 
érdeket szolgáló célokat követő, az 
elsősorban a környezetvédelem vagy az 
éghajlat-politika területén aktív nem 
kormányzati szervezetek széles körét és az 
ilyen nonprofit szervezetek hálózatát, 
azáltal hogy versenyképes és átlátható 
módon ítél oda támogatásokat, annak 
érdekében, hogy az ilyen nem 
kormányzati szervezetek és hálózatok 
hatékonyabban hozzájáruljanak az uniós 
politikához, előmozdítsák és megerősítsék 
az uniós környezetvédelmi és éghajlati 
célkitűzések bevezetését és végrehajtását, 
valamint hogy megerősítsék a 
hatékonyabb partnerré váláshoz szükséges 
képességüket.
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Or. fr

Módosítás 79
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió elkötelezett amellett, hogy 
átfogó intézkedéscsomagot dolgozzon ki az 
ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlesztési céljainak 
megfelelően, amelyek felhívják a figyelmet 
a természeti erőforrások hosszú távú 
rendelkezésre állását szolgáló gazdálkodás, 
az ökoszisztéma-szolgáltatások, az emberi 
egészség, illetve a fenntartható és inkluzív 
gazdasági növekedés között fennálló 
szoros összefüggésekre. A program így 
érdemben hozzájárul mind a gazdasági 
fejlődéshez, mind a társadalmi kohézióhoz.

(4) Az Unió elkötelezett amellett, hogy 
átfogó intézkedéscsomagot dolgozzon ki az 
ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlesztési céljainak 
megfelelően, amelyek felhívják a figyelmet 
a természeti erőforrások hosszú távú 
rendelkezésre állását szolgáló gazdálkodás, 
az ökoszisztéma-szolgáltatások, az emberi 
egészség, illetve a fenntartható és inkluzív 
gazdasági fejlődés között fennálló szoros 
összefüggésekre. A program így érdemben
lehetővé teszi a magas szintű szolidaritást 
és felelősségvállalást, valamint hozzájárul 
mind a gazdasági fejlődéshez, mind a 
társadalmi kohézióhoz.

Or. en

Módosítás 80
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Tekintettel a fenntartható fejlődés 
előmozdítására, a környezet- és 
klímavédelmi követelményeket minden 
uniós politika és tevékenység 
definíciójába és végrehajtásába integrálni 
kellene. A más uniós finanszírozási 
programokkal való szinergiákat és 
kiegészítéseket ezért elő kell mozdítani, 
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többek között olyan tevékenységek 
finanszírozása révén, amelyek kiegészítik 
a stratégiai integrált projekteket és a 
stratégiai természeti projekteket, valamint 
támogatják a program során fejlesztett 
megoldások elterjedését és terjesztését. A 
kettős finanszírozás elkerülése érdekében 
koordinációra van szükség. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak 
lépéseket kell tenniük az átfedések és 
annak megelőzése érdekében, hogy a 
projekt kedvezményezettjeire a különböző 
pénzügyi eszközökön alapuló jelentéstételi 
kötelezettségek következtében további 
adminisztratív terhek háruljanak.

Or. en

Módosítás 81
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
célkitűzéseivel kapcsolatos nemzetközi 
kötelezettségvállalások elérését, különösen 
az ENSZ 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendje8 és fenntartható fejlesztési 
célkitűzései, a biológiai sokféleségről szóló 
egyezmény9 és az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye alapján elfogadott 
Párizsi Megállapodás (az 
éghajlatváltozásról szóló Párizsi 
Megállapodás)10, környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
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biztosításáról szóló ENSZ–EGB 
egyezmény (az „aarhusi Egyezmény”), a 
nagy távolságra jutó, országhatárokon 
átterjedő levegőszennyezésről szóló 
egyezmény, valamint az ENSZ Bázeli, 
Rotterdami és Stockholmi 
egyezményeinek 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 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

Módosítás 82
Luke Ming Flanagan

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 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. E célból 
átfogó, független kutatásokat kell rendelni 
a hidraulikus törés technológia 
(„fracking”) környezeti hatásairól annak 
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értékelése céljából, hogy a negatív 
hatások életképes lehetőséget jelentenek-e 
a Párizsi Megállapodás szerint.

_________________ _________________

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

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 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.).

Or. en

Módosítás 83
Younous Omarjee

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 az 
ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlesztési menetrendje8, a 
biológiai sokféleségről szóló egyezmény9,
az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye alapján elfogadott 
Párizsi Megállapodás (az 
éghajlatváltozásról szóló Párizsi 
Megállapodás)10, az ENSZ Bázeli, 
Rotterdami és Stockholmi Egyezménye, a
vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, 
engedélyezése és korlátozása (REACH) és 
a Seveso III irányelvek és a nagy 
távolságra jutó, országhatárokon átterjedő 
levegőszennyezésről szóló egyezmény
tekintetében.
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_________________ _________________

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

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 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.).

Or. fr

Módosítás 84
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
keret121314, az uniós természetvédelmi 
jog15, valamint a kapcsolódó 
politikák1617181920 végrehajtása.

(6) Az átfogó célok eléréséhez 
kiemelten fontos a jelenlegi és jövőbeni 
környezetvédelmi cselekvési program10a, 
kiterjesztve a prioritási területek minden
témájára, a körforgásos gazdaságról szóló 
csomag11, a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai 
keret121314, az Uniós biodiverzitási 
stratégia14a, a madarakról14b és 
élőhelyekről szóló irányelvek14c, valamint 
a kapcsolódó környezeti cselekvési 
tervek15, továbbá bármilyen kapcsolódó
uniós természetvédelmi jogszabály, 
valamint a kapcsolódó politikák1617181920

teljes végrehajtása.

_________________ _________________

10a Az Európai Parlament és a Tanács 
1386/2013/EU határozata 
(2013. november 20.) a „Jólét bolygónk 
felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó 
időszakra szóló általános uniós 
környezetvédelmi cselekvési programról 
(HL L 354., 2013.12.28., 171. o.).
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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.

14a Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia” című 
közleménye (COM(2011)0244). 

14b Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/147/EK irányelve 
(2009. november 30.) a vadon élő 
madarak védelméről

14c A Tanács 92/43/EGK irányelve 
(1992. május 21.) a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről

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.).

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.).

Or. en
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Módosítás 85
Michel Dantin, Nicola Caputo, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 politikák16 17 

18 19 20 végrehajtása.

(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 politikák16 17 

18 19 20 20a végrehajtása.

_________________ _________________

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.).

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 

20 Az alternatív üzemanyagok uniós 
infrastruktúrájának kiépítésére irányuló 
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cselekvési terv, a 2014/94/EU irányelv 
10. cikke (6) bekezdésének megfelelően 
(2017.11.8.).

cselekvési terv, a 2014/94/EU irányelv 
10. cikke (6) bekezdésének megfelelően 
(2017.11.8.).

20a A víz újrahasznosítására vonatkozó 
minimális követelményekről szóló (EU) 
rendelet.

Or. fr

Módosítás 86
Younous Omarjee

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 politikák16 17 

18 19 20 végrehajtása.

(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 politikák16 17 

18 19 20 és a REACH-irányelvek, a 
peszticidekre és biocidekre vonatkozó 
rendeletek végrehajtása.

_________________ _________________

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.) 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) 
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a vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 
2000.12.22., 1. o.).

a vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 
2000.12.22., 1. o.).

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.).

Or. fr

Módosítás 87
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Unió nagy fontosságot 
tulajdonít a LIFE program 
eredményeinek hosszútávú 
fenntarthatóságához, így a program 
végrehajtása után azok biztosítására és 
megtartására való képességéhez, többek 
között a folytonosság, az elterjesztés 
és/vagy transzfer révén. Ez a pályázókra 
vonatkozó különleges követelményeket 
von maga után, valamint uniós szintű 
garanciák szükségességét annak 
biztosítása érdekében, hogy más uniós 
finanszírozású projektek nem 
befolyásolják hátrányosan egyetlen 
végrehajtott LIFE-projekt eredményeit 
sem.

Or. en

Módosítás 88
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Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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, valamint az 
Unió fenntartható fejlesztési célok
elérésért tett erőfeszítéseinek növelése 
érdekében, az Unió által vállalt és 
betartandó kötelezettségek teljesítéséhez 
elengedhetetlen az Unió átalakítása egy 
erőforrás-hatékony, kibocsátásmentes 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 
dekarbonizációs stratégiájára való 
felkészülést és annak végrehajtását. Ezen 
intézkedések legtöbbje jelentős előnyöket 
jelent az uniós polgárok egészségére és 
jólétére nézve. 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

Módosítás 89
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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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 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, 
valamint a fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésének, használatának és 
támogatásának csökkentését és 
megszüntetését célzó cselekvésekre, 
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 és annak hatásai 
csökkentését szolgáló uniós szakpolitika 
végrehajtásához hozzájáruló 
intézkedéseket is, melyek célja az 
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival 
szembeni kiszolgáltatottság csökkentése.

Or. fr

Módosítás 90
Mireille D’Ornano

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 

(7) Az éghajlatváltozásról szóló Párizsi 
Megállapodás értelmében az Unió által 
vállalt kötelezettségek teljesítéséhez 
elengedhetetlen az Unió átalakítása egy 
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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.

erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenálló 
társadalommá. Ezt a célt még távolról sem 
sikerült elérni, amelyet alátámaszt 
például, hogy 2016-ban és 2017-ben is 
nőtt az uniós a szén-dioxid-kibocsátások 
mértéke. 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. fr

Módosítás 91
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 

(7) Az éghajlatváltozásról szóló Párizsi 
Megállapodás értelmében az Unió által 
vállalt kötelezettségek teljesítéséhez 
elengedhetetlen az Unió átalakítása egy 
körforgásos energia-hatékony, megújuló-
energia alapú, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenálló 
társadalommá. Ez csak olyan 
intézkedésekkel lehetséges, amelyek 
különös hangsúlyt fektetnek az 
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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.

üvegházgáz-kibocsátáshoz és a 
szennyezéshez leginkább hozzájáruló 
ágazatokra, elősegítve a 2030-ig szóló
uniós célkitűzések, ahogyan arról az 
éghajlatpolitikai és 
energiaszabályozásban megegyezés 
született, 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

Módosítás 92
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(8) A magas energiaigényű és teljesen 
megújuló energiákon alapuló 
energiarendszerekre való átállás alapvető 
jelentőségű az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez, és a környezet 
szempontjából is előnyös. A magas 
energiaigényű és megújuló energiákon 
alapuló, energiarendszerekre 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 megújuló energiák és az 
energiahatékonyság céljára már elérhető, 
az éghajlatváltozás mérsékléséhez 
hozzájáruló technológiák – csökkenő 
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gyűjteni arról, hogy a LIFE projektek 
mennyire vesznek át meglévő kutatási 
eredményeket és innovációs megoldásokat 
akár a Horizont Európa programból, akár 
annak elődeitől.

költségű, különösen az 
energiahatékonyságot javító intézkedések 
terén – 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. en

Módosítás 93
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

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, ebbe a programba kell 
integrálni, mivel nem annyira a kiválóságot 
és az innovációt szolgálják, mint a már 
elérhető, az éghajlatváltozás mérsékléséhez 
hozzájáruló technológiák térnyerését. A 
programnak magában kellene foglalnia 
minden olyan szektort, amelynek része 
van a tiszta energiarendszerre való 
átállásban, úgy mint villamosenergia 
termelők, épületek, ipar, szállítás és 
mezőgazdaság. 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 
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projektek mennyire vesznek át meglévő 
kutatási eredményeket és innovációs 
megoldásokat akár a Horizont Európa 
programból, akár annak elődeitől.

Or. en

Módosítás 94
Luke Ming Flanagan

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, 
beleértve annak háztartási előállítását és 
használatát, 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, valamint a fent említett 
háztartási energia előállítást –
nap/szélenergia stb. formájában –, 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. en

Módosítás 95
Benedek Jávor
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tiszta energiára vonatkozó 
jogszabályok hatásvizsgálatai szerint a 
2030-ra kitűzött uniós energiapolitikai 
célok eléréséhez 2021 és 2030 között 
évente további 177 milliárd EUR 
beruházásra van szükség. A legnagyobb 
elmaradás az épületek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentését célzó 
beruházások terén figyelhető meg 
(energiahatékonyság és megújuló 
energiaforrásokból folytatott kis volumenű 
energiatermelés), ahol tőkét kell injektálni 
a nagymértékben decentralizált 
projektekbe. A „Tiszta energiákra való 
átállás” alprogram egyik célja a 
projektfejlesztési és -összevonási kapacitás 
bővítése, segítve az európai strukturális és 
beruházási alapok felhasználását és a tiszta
energiákba megvalósítandó beruházások 
ösztönzését, többek között az InvestEU 
keretében rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközök használatával.

(9) A tiszta energiára vonatkozó 
jogszabályok hatásvizsgálatai szerint a 
2030-ra kitűzött uniós energiapolitikai 
célok eléréséhez 2021 és 2030 között 
évente további 177 milliárd EUR 
beruházásra van szükség. A legnagyobb 
elmaradás az épületek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentését célzó 
beruházások terén figyelhető meg 
(energiahatékonyság és megújuló 
energiaforrásokból folytatott kis volumenű 
energiatermelés), ahol tőkét kell injektálni 
a nagymértékben decentralizált 
projektekbe. A „Megújuló energia, 
energiahatékonyság és fenntartható 
energia közösségek” alprogram egyik célja 
a projektfejlesztési és -összevonási 
kapacitás bővítése, segítve az európai 
strukturális és beruházási alapok 
felhasználását és a megújuló energiákba, 
illetve a megújuló energiákba és az 
energiahatékonyságba teendő
beruházások ösztönzését, többek között az 
InvestEU keretében rendelkezésre álló 
pénzügyi eszközök használatával.

Or. en

Módosítás 96
Luke Ming Flanagan

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 

(A magyar változatot nem érinti).
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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.

Or. en

Módosítás 97
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A LIFE program jelentős 
potenciállal bír az olyan ökoinnovációkat 
és természetes alapú megoldásokat 
tesztelő vagy bemutató projektek 
támogatása terén, amelyek közelebb 
hozzák a természetet, valamint a 
természeti jellemzőket és folyamatokat a 
városi területekhez, a vidéki és tengerparti 
régiókhoz, miközben társadalmi és 
gazdasági előnyökkel jár. Ebben a 
vonatkozásban kulcsfontosságú a kutatási 
és innovációs programokkal – többek 
között a Horizont Európával – való 
koherencia, valamint a 
természetmegóvási, zöld 
infrastruktúrafejlesztési, fenntartható 
földhasználati, mező-, erdő-, talaj- és 
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vízgazdálkodási megoldásokat előmozdító 
természetitőke-finanszírozási eszközök 
(NCFF) magas igénybevételének lehetővé 
tétele.

Or. en

Módosítás 98
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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.

(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 
jogszabályokra és dekarbonizációs 
politikákra, többek között azáltal, hogy 
átveszi és alkalmazza a Horizont Európa 
program kutatási és innovációs 
eredményeit – többek között az integrált 
várostervezés és a transzdiszciplináris 
tájépítészet terén –, és hozzájárul azok 
nagyobb léptékű terjesztéséhez, 
amennyiben megoldást kínálhat 
környezetvédelmi, éghajlat-politikai, 
fenntartható fogyasztási és termelési, 
élelmiszerbiztonsági, 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.
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Or. en

Módosítás 99
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 biodiverzitással 
kapcsolatos és éghajlat-politikai célok más 
szakpolitikákba való integrálását. A 
programnak ezért katalizátorként kell 
működnie a horizontális, rendszerszintű 
kihívások, valamint az előzetes etikai 
jelentésben azonosított végrehajtási 
hiányosságok okainak kezelése 
érdekében, és kapacitásépítéssel, új 
megközelítések kialakításával, 
tesztelésével és megsokszorozásával kell 
elérnie a szükséges előrehaladást. 
Támogatnia kell a kompatibilis 
szakpolitikák fejlesztését, nyomon 
követését és felülvizsgálatát, a felelős 
kormányzást, a figyelemfelhívást és az 
érdekeltek fokozott bevonását, beleértve a 
regionális és helyi hatóságokat, a nem 
kormányzati szervezeteket, a kutatási és az 
üzleti szektort, végül pedig mozgósítania 
kell az uniós beruházási programok és 
egyéb pénzügyi eszközök és támogatások 
felhasználását a meglévő környezetvédelmi
jogszabályok hatékony végrehajtásának 
útjában álló akadályok felszámolása 
érdekében.

_________________ _________________

21 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

21 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
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Régiók Bizottságának – A 
környezetvédelmi politikák 
végrehajtásának uniós felülvizsgálata: 
Közös kihívások és az erőfeszítések 
egyesítésének lehetőségei a jobb 
eredmények elérése érdekében 
(COM(2017) 63 final).

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. en

Módosítás 100
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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, elő 
kell mozdítania a hatékonyabb 
figyelemfelhívást és kommunikációt; 
fejlesztenie kell a felelős kormányzást;
fokoznia kell az érdekeltek bevonását, 
végül pedig mozgósítania kell az uniós 
beruházási programok és egyéb pénzügyi 
eszközök és támogatások felhasználását a 
környezetvédelmi jogszabályok által 
megkövetelt tervek hatékony 
végrehajtásának útjában álló akadályok 
felszámolása érdekében.

_________________ _________________

21 A Bizottság közleménye az Európai 21 A Bizottság közleménye az Európai 
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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).

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. en

Módosítás 101
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(13) A biológiai sokféleség 
csökkenésének, valamint a természeti tőke 
és az ökoszisztéma-szolgáltatások 
állapotromlásának megállítása és 
visszafordítása, többek között a tengeri és 
édesvízi 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 
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követni a biológiai sokféleségről szóló 
egyezmény szerinti jelentéstételi 
kötelezettségnek való megfelelés 
érdekében. Az egyéb uniós 
jogszabályokban előírt nyomonkövetési 
előírásoknak szintén eleget kell tenni.

kidolgozását.
A biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
uniós és tagállami kiadásokat az összes 
pénzügyi eszköz tekintetében – mind 
előzetesen, mind utólagosan –
szisztematikusan nyomon kell követni, 
kombinálva a fentről lefelé és az alulról 
felfelé építkező megközelítéseket, egyebek 
között a biológiai sokféleségről szóló 
egyezmény szerinti jelentéstételi 
kötelezettségeiknek való megfelelés 
érdekében. Az egyéb uniós 
jogszabályokban előírt nyomonkövetési 
előírásoknak szintén eleget kell tenni.

_________________ _________________

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

23 A 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 A 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 102
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Renaud Muselier, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A biológiai sokféleség (13) A biológiai sokféleség 
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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.

csökkenésének megállítása és 
visszafordítása, többek között a tengeri 
ökoszisztémákban is – az állat- és 
növényvilág megfelelő kezelésével együtt, 
különösen egyes, a túlnépesedés hatásait 
megszenvedő fajok, például a nagy testű 
húsevők tekintetében –, 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.

_________________ _________________

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

23 A 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 A 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 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 
1143/2014/EU rendelete 
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(2014. október 22.) az idegenhonos 
inváziós fajok betelepítésének vagy 
behurcolásának és terjedésének 
megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 
2014.11.4., 35. o.).

(2014. október 22.) az idegenhonos 
inváziós fajok betelepítésének vagy 
behurcolásának és terjedésének 
megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 
2014.11.4., 35. o.).

Or. fr

Módosítás 103
Luke Ming Flanagan

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 

(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 kisvállalkozásokra történő, 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 
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előírásoknak szintén eleget kell tenni. előírásoknak szintén eleget kell tenni.

_________________ _________________

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

23 A 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 A 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 104
Mireille D’Ornano

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 

(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 
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természetre és biológiai sokféleségre 
irányuló jogszabályai és szakpolitikái 
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.

természetre és biológiai sokféleségre 
irányuló jogszabályai és szakpolitikái 
végrehajtását előmozdító stratégiai 
természetvédelmi projektek révén 
elősegítheti 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.

Or. fr

Módosítás 105
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 

(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 
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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 
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.

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, miközben megfelelnek az 
Unió által az egyes alapokra vonatkozóan 
meghatározott ágazati szakpolitikai 
célkitűzéseknek és jogosultsági 
feltételeknek, és biztosítják a finanszírozás 
kiegészítő jellegét. A program az EU 
természetre és biológiai sokféleségre 
irányuló jogszabályai és szakpolitikái 
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 KAP 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, feltéve, 
hogy megfelelnek az (EU) ../... [a KAP 
végrehajtását szolgáló stratégiai tervekről 
szóló rendelet] rendeletben meghatározott 
és a KAP végrehajtását szolgáló nemzeti 
stratégiai tervek által kiegészített 
jogosultsági feltételeknek.

Or. fr

Módosítás 106
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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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 
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.

(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 Garanciaalap, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap] 
jelentős mértékben fedezhetik ezeket a 
szükségleteket, azzal az előfeltétellel, hogy 
mindezek a finanszírozási eszközök 
megfelelő fenntarthatósági 
óvintézkedésekkel rendelkeznek, és a 
környezet állapotromlásáért és az 
éghajlatváltozásért felelős folyamatokat 
megfelelő módon kezelik.
A program az EU természetre és biológiai 
sokféleségre irányuló jogszabályai és 
szakpolitikái 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 
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Mezőgazdasági Garanciaalap és az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap szerinti előirányzataik egy részét az e 
rendeletben meghatározott stratégiai 
természetvédelmi projekteket kiegészítő 
támogató intézkedésekre fordítják.

Or. en

Módosítás 107
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az EU legkülső régiói a globális 
biológiai sokféleség jelentős részét teszik 
ki (a világ lagúnáinak és 
korallzátonyainak mintegy 20%-a itt 
található), és e régiókat más európai 
régióknál súlyosabban érintik a globális 
felmelegedés és a biodiverzitás 
csökkenésének katasztrofális és 
visszafordíthatatlan hatásai. Ezért a 
legkülső régiók számára egyedi és 
minimális költségvetést kell biztosítani, 
különösen a francia legkülső régiók 
esetében, amelyeket az Európai Unió 
méltánytalanul kizárt a madárvédelmi és 
az élőhelyvédelmi irányelv hatálya alól, és 
ebből következően nem élvezhetik a fajok 
és élőhelyek védelmére vonatkozó kötelező 
szabályozási keret előnyeit. Nem 
részesülhetnek továbbá a Natura 2000 
alapokból, holott ezek a régiók a világ 
biológiai sokféleségének csomópontjai, és 
néhányuk szerepel az UNESCO 
világörökségi listáján, illetve éppen most 
kerül fel e listára. A francia legkülső 
régiókat különösen hátrányosan 
különböztették meg a biológiai sokféleség 
védelme és e védelem finanszírozása 
érdekében e területeken nyújtott
különböző európai alapok elosztása során. 
A LIFE program keretében nyújtott 
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finanszírozás legalább 2%-át ezért a 
legkülső régiók számára különítik el 
felmérhetetlen biológiai sokféleségük 
védelme érdekében, legalább 1%-át pedig 
a francia legkülső régiók számára, az 
elvesztett évek ellentételezése céljából.

Or. fr

Módosítás 108
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Ricardo Serrão Santos, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 és 
az éghajlatváltozás mérséklése 
ökoszisztéma-alapú megközelítéseit 
támogatja az Unió legkülső régióiban és a 
tengerentúli országokban és területeken. A
2011-ben elfogadott BEST előkészítő 
intézkedés, majd az azt követő BEST 2.0 
és BEST RUP programok révén a BEST 
felhívta a figyelmet az Unió legkülső régiói 
és a tengerentúli országok és területek 
ökológiai jelentőségére és azok 
kulcsszerepére a biológiai sokféleség 
megőrzése szempontjából. Támogatása 
révén 90 projektet indítottak el, lehetővé 
téve az Európai Uniónak, hogy közvetlen 
támogatást adhassanak helyi 
érdekelteknek. Az európai biodiverzitás 
80%-a az európai tagállamok tengerentúli 
területein található, és a Bizottság 
hatástanulmányának becslése szerint az e 
területeken helyben végrehajtandó 
projektekhez évi 8 millió EUR pénzügyi 
támogatásra van szükség. A tengerentúli 
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országok és területek 2017-ben és 2018-
ban miniszteri nyilatkozatok formájában 
ismerték el a biológiai sokféleségre 
fordítható kisösszegű támogatások 
hasznosságát. Helyénvaló ezért a BEST 
kezdeményezést a program részévé tenni, 
beleértve a legkülső régiókban és a 
tengerentúli országokban és területeken
finanszírozott intézkedések 
kapacitásépítését és tőkésítését.

Or. fr

Módosítás 109
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 és 
az éghajlatváltozás mérséklése 
ökoszisztéma-alapú megközelítéseit 
támogatja az Unió legkülső régióiban és a 
tengerentúli országokban és területeken, de 
alig járult hozzá a sokféleség védelméhez.
Ez messze nem elegendő ahhoz, hogy e 
régiókban megfékezzék a biológiai 
sokféleség csökkenését. Ezért azt a LIFE 
programba történő integrálása és 
költségvetésének növelése révén állandóvá 
kell tenni. Nem helyettesítheti azonban a 
LIFE program keretében a legkülső 
régióknak nyújtott egyéb forrásokat.
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Or. fr

Módosítás 110
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az EU által nyújtott összes többi 
alaphoz hasonlóan a LIFE-programnak 
is figyelembe kell vennie a szigeti jellegű 
uniós területeket – függetlenül attól, hogy 
azok uniós tagállamok tengerentúli 
területei-e vagy sem – és azokkal 
kapcsolatos potenciális problémákat. 
Számos tanulmány kimutatta, hogy az 
éghajlatváltozás különösen érzékenyen 
érinti majd a szigeteket, elsősorban a 
tengerek és óceánok vízszintjének 
emelkedése miatt. Ezenkívül a tengerszint 
emelkedésével kapcsolatos kihívások 
mellett a földközi-tengeri régiónak a 
légköri szén-dioxid elnyelésének 
következményeként bekövetkező 
elsavasodással is szembe kell néznie, 
amely a szigeti területekre is hatással lesz.

Or. es

Módosítás 111
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) 2018 nyarán a Földközi-tengeri 
régióban számos alkalommal álltak elő 
szélsőséges időjárási körülmények, a 
heves trópusi viharokhoz hasonló 
jellemzőkkel. Ezek rendkívül súlyos 
következményekkel jártak és egyes 
esetekben emberéleteket is követeltek. Az 
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egyes katasztrófák esetén nyújtható 
rendkívüli finanszírozáson túlmenően az 
Európai Unió éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodási szakpolitikái keretében 
holisztikus megközelítést kell alkalmazni 
az ilyen eseményekre vonatkozóan.

Or. es

Módosítás 112
Mireille D’Ornano

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 növelhető az 
újrahasznosított műanyaghulladék 
aránya, valamint a tengeri hulladék 
jelentette probléma kezeléséhez is hozzá 
lehet járulni, amely jelenleg az egyik 
legsürgetőbb ökológiai probléma.

Or. fr

Módosítás 113
Benedek Jávor
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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) Az erőforráshatékony és
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, civil társadalmi 
szervezetek, hatóságok és fogyasztók) 
támogatásával kell hozzájárulnia az 
erőforráshatékony és körforgásos 
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 a 
hulladékhierarchia-alkalmazás, valamint 
a hulladékhierarchiával kapcsolatos, 
fenntartható hulladékkezelési, illetve -
megelőzési tervek kialakításának integrált
megközelítése révén. A műanyagokra 
vonatkozó stratégia végrehajtásának 
támogatása révén a tengeri és édesvízi
hulladék jelentette probléma kezeléséhez is 
hozzá lehet járulni.

Or. en

Módosítás 114
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A magas fokú környezetvédelem 
alapvető fontosságú az uniós polgárok 
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egészsége és jóléte szempontjából. A 
programnak támogatnia kell az Unió 
célkitűzését a vegyszerek olyan módon 
való gyártására és felhasználására 
vonatkozóan, amely minimalizálja azok 
emberi egészségre és környezetre 
gyakorolt jelentős negatív hatását, 
valamint a nem toxikus környezettel 
kapcsolatos uniós stratégia kialakítására 
vonatkozó célkitűzést is. A programnak 
támogatnia kell a 2002/49/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a zajról 
szóló irányelv) végrehajtásának 
megkönnyítésére irányuló 
tevékenységeket is az olyan zajszint 
elérése érdekében, amely nem jár jelentős 
negatív hatással és kockázatokkal az 
emberi egészségre nézve;

Or. en

Módosítás 115
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Damiano Zoffoli

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 
projekteket is, amelyek köz- és 
magánforrásokat képesek mozgósítani, 

(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 
projekteket is, amelyek köz- és 
magánforrásokat képesek mozgósítani, 
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példát kínálnak a legjobb gyakorlatokra és 
előmozdítják a levegőminőségi tervek 
végrehajtását helyi, regionális, nemzeti 
vagy nemzetközi szinten.

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 az 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. en

Módosítás 116
Mireille D’Ornano

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 

(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, 
mivel egyes tanulmányok szerint a 
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tanácsi irányelv26 felhívja a figyelmet az 
uniós finanszírozás jelentőségére a tiszta 
levegő elérése szempontjából. Ezért a 
programnak támogatnia kell olyan 
projekteket, köztük stratégiai integrált 
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.

legsűrűbben lakott területeken gyakran 
nem tapasztalható előrelépés, sőt 
esetenként a légszennyezettség mértéke 
tovább nőtt. 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 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.

_________________ _________________

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. fr

Módosítás 117
Younous Omarjee

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 

(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 
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(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 
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.

(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 
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 programnak 
ugyanakkor priorizálnia kell az 
éghajlatváltozás és a romló levegőminőség 
elleni küzdelmet célzó intézkedések 
finanszírozását.

_________________ _________________

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. fr

Módosítás 118
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(17) Az Unió hosszú távú 
levegőpolitikai célja olyan levegőminőség 
megvalósítása, amely nem gyakorol 
jelentős negatív hatást vagy kockázatot az 
emberi egészségre, a környezetre és a 
biodiverzitásra nézve. A 
légszennyezettséggel kapcsolatos 
tudatosság szintje magas a lakosság 
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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 
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.

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 
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.

_________________ _________________

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. en

Módosítás 119
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Simona Bonafè, Monika Beňová

Rendeletre irányuló javaslat
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, és ezáltal 
lehetőség szerint hosszú távú átállásra kell 
fokozott erőfeszítéseket tenni.
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Or. en

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 120
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A 2000/60/EK irányelv létrehozta 
az Unió felszíni vizei, part menti vizei, 
átmeneti vizei és talajvize védelmére 
szolgáló keretet. Az irányelv céljait az 
európai vízkészletek megőrzésére irányuló 
terv27 is előmozdítja, amely a vízpolitikai 
célok jobb végrehajtására és más 
szakpolitikai területeken való 
figyelembevételére sarkallja az országokat. 
A programnak ezért támogatnia kell az 
uniós víztestek jó állapotának elérését 
szolgáló, a 2000/60/EK irányelv és az 
uniós vízügyi jogszabályok eredményes 
végrehajtásához hozzájáruló projekteket, 
irányuljanak azok a helyes gyakorlatok 
kifejlesztésére, alkalmazására és 
terjesztésére, vagy a más uniós programok 
és finanszírozási források keretében 
végrehajtott kiegészítő intézkedések 
előmozdítására.

(18) A 2000/60/EK irányelv létrehozta 
az Unió felszíni vizei, part menti vizei, 
átmeneti vizei és talajvize védelmére 
szolgáló keretet. E tekintetben szükség van 
egy átfogó és független tanulmány 
elkészítésére az olajkitermelési célú 
hidraulikus törés („fracking”) ilyen 
vizekre gyakorolt hatásának 
megállapítása érdekében. Az irányelv 
céljait az európai vízkészletek megőrzésére 
irányuló terv27 is előmozdítja, amely a 
vízpolitikai célok jobb végrehajtására és 
más szakpolitikai területeken való 
figyelembevételére sarkallja az országokat. 
A programnak ezért támogatnia kell az 
uniós víztestek jó állapotának elérését 
szolgáló, a 2000/60/EK irányelv és az 
uniós vízügyi jogszabályok eredményes 
végrehajtásához hozzájáruló projekteket, 
irányuljanak azok a helyes gyakorlatok 
kifejlesztésére, alkalmazására és 
terjesztésére, vagy a más uniós programok 
és finanszírozási források keretében 
végrehajtott kiegészítő intézkedések 
előmozdítására.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.
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Or. en

Módosítás 121
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A 2000/60/EK irányelv létrehozta 
az Unió felszíni vizei, part menti vizei, 
átmeneti vizei és talajvize védelmére 
szolgáló keretet. Az irányelv céljait az 
európai vízkészletek megőrzésére irányuló 
terv27 is előmozdítja, amely a vízpolitikai 
célok jobb végrehajtására és más 
szakpolitikai területeken való 
figyelembevételére sarkallja az országokat. 
A programnak ezért támogatnia kell az 
uniós víztestek jó állapotának elérését 
szolgáló, a 2000/60/EK irányelv és az 
uniós vízügyi jogszabályok eredményes 
végrehajtásához hozzájáruló projekteket, 
irányuljanak azok a helyes gyakorlatok 
kifejlesztésére, alkalmazására és 
terjesztésére, vagy a más uniós programok 
és finanszírozási források keretében 
végrehajtott kiegészítő intézkedések 
előmozdítására.

(18) A 2000/60/EK irányelv létrehozta 
az Unió felszíni vizei, part menti vizei, 
átmeneti vizei és talajvize védelmére 
szolgáló keretet. Az irányelv céljait az 
európai vízkészletek megőrzésére irányuló 
terv27 is előmozdítja, amely a vízpolitikai 
célok jobb végrehajtására és más 
szakpolitikai területeken való 
figyelembevételére sarkallja az országokat. 
A programnak ezért támogatnia kell a vízi 
erőforrások épségének javítását és az 
uniós víztestek jó állapotának elérését 
szolgáló, a 2000/60/EK irányelv és az 
uniós vízügyi jogszabályok eredményes 
végrehajtásához hozzájáruló projekteket, 
irányuljanak azok a helyes gyakorlatok 
kifejlesztésére, alkalmazására és 
terjesztésére, vagy a más uniós programok 
és finanszírozási források keretében 
végrehajtott kiegészítő intézkedések 
előmozdítására.

_________________ _________________

27 COM(2012) 673 final. 27 COM(2012) 673 final.

Or. en

Módosítás 122
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A közös agrárpolitika döntő 
szerepet játszik az Unió környezettel, 
biodiverzitással, éghajlattal és 
fenntarhatósággal kapcsolatos 
célkitűzéseinek elérésében. A 
legfontosabb érdekelt felek – többek között 
a célravezető és hatásos szabályozási 
program (REFIT) platform – erőteljes 
követelései ellenére a Bizottság 
mindezidáig nem végezte el a KAP 
rendszerszintű felülvizsgálatát 
(célravezetőségi vizsgálatát). Ennek 
ellenére egy friss, a Bizottság megfelelőbb 
szabályozását követően elvégzett 
bizonyítékokon alapuló tanulmány28a

egyértelműen kimutatta, hogy a KAP 
környezetvédelmi elkötelezettsége nem 
elégséges a biodiverzitás csökkenésének 
vagy a környezet állapotromlásának 
megállítására. A KAP a fenntartható 
fejlesztési célkitűzéseket sem kezeli 
megfelelően. Jelenlegi formájában a KAP 
nem biztosít megfelelő ökoszisztéma-
szolgáltatásokat az Unióban, az 
éghajlatváltozás kihívásainak kezelése 
terén pedig teljes kudarcra van ítélve.
A KAP-pal való szinergiák biztosítják, 
hogy egy átfogó reformot követően a KAP 
alkalmasabb legyen az aktuális kihívások 
kezelésére, hogy az erőforrások 
eltolódjanak a közvetlen kifizetésektől –
amelyek sem hatékonynak, sem 
megalapozottnak nem nevezhetők –, és 
hogy javuljon azon mezőgazdasági 
termelők jutalmazása, akik elkötelezik 
magukat a fenntartható mezőgazdasági 
gyakorlatok iránt, és aktívan 
hozzájárulnak a biodiverzitással és 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
célkitűzésekhez, egyebek közt a 
Natura 2000-nek megfelelő területkezelés, 
ökológiai programok és organikus 
gazdálkodás révén.

_________________

28a G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
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Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer és Y. Zinngrebe (2017). „Is the 
CAP Fit for purpose? An evidence-based 
fitness check assessment” (Alkalmas a 
KAP a céljára? A célravezetőségi vizsgálat 
bizonyítékokon alapuló értékelése), 
Lipcse, German Centre for Integrative 
Biodiversity Research (iDiv), Halle-Jéna-
Lipcse.

Or. en

Módosítás 123
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19b) A mezőgazdasági földterületeken 
belül a Natura 2000-területek jelenlegi 
védettségi helyzete rendkívül bizonytalan, 
amely arra utal, hogy e területek további 
védelemre szorulnak.

A Natura 2000-területekre vonatkozó 
jelenlegi KAP-kifizetések a mezőgazdasági 
területek biodiverzitása megőrzésének 
leghatékonyabb eszközei28a. Önmagukban 
azonban az ilyen kifizetések nem 
elégségesek és a társadalom számára sem 
képviselnek jelentős értéket. Az ilyen 
területek védelmének ösztönzése 
érdekében tehát növelni kell a 
Natura 2000-területekre vonatkozó KAP-
kifizetéseket.

_________________

28a G.Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. 
Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. 
Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. 
Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, 
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J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. 
Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, 
S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-
Höfer és Y. Zinngrebe (2017). „Is the 
CAP Fit for purpose? An evidence-based 
fitness check assessment” (Alkalmas a 
KAP a céljára? A célravezetőségi vizsgálat 
bizonyítékokon alapuló értékelése), 
Lipcse, German Centre for Integrative 
Biodiversity Research (iDiv), Halle-Jéna-
Lipcse. 

Or. en

Módosítás 124
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
alakításába és végrehajtásába.

(20) A környezetvédelmi, biodiverzitási, 
éghajlat-politikai és a nettó zéró 
kibocsátású társadalomra való átállással 
kapcsolatos irányítás javítása érdekében 
szilárd bizonyítékokon alapuló eljárásokat 
és szélesebb körű részvételt – többek 
között a helyi és regionális hatóságok, és a 
civil társadalom részvételét – biztosító 
többszintű megközelítést kell alkalmazni a
kapcsolódó szakpolitikák alakítása és 
végrehajtása, valamint a közfigyelem 
felhívása érdekében. Az általános uniós 
érdekeket előmozdító, elsősorban a 
környezetvédelem és az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem terén működő nem 
kormányzati szervezetek (NGO-k) és non-
profit szervezetek hálózatainak munkáját 
ezért e program keretében kiemelten 
támogatni kell. Ebben a vonatkozásban a 
szabványos cselekvési programok 
különösen fontosak, ezért a technikai 
részleteket – többek között a projektek 
minimális teljes összegét – olyan módon 
kell megállapítani, hogy az elősegítse az 
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NGO-k részvételét a programban.

Or. en

Módosítás 125
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 
alakításába és végrehajtásába.

(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, 
valamint a fogyasztók elköteleződését és
az érdekeltek, többek között a civil 
szervezetek szakpolitikák alakításába és 
végrehajtásába történő bevonásának 
javítását és bővítését célzó kommunikációs 
stratégián keresztül javítani kell a 
tudatosságot.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni a modern kommunikáció szükségességét.

Módosítás 126
Luke Ming Flanagan

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 

(20) A környezetvédelmi, éghajlat-
politikai és kapcsolódó tiszta energiákra 
való átállással kapcsolatos irányítás 
javítása nem lehetséges a civil társadalom 
részvétele és teljes bevonása nélkül. 
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fogyasztók elköteleződését, valamint az 
érdekeltek, többek között a civil 
szervezetek bevonását a szakpolitikák 
alakításába és végrehajtásába.

Ennek érdekében javítani kell a 
tudatosságot, a fogyasztók elköteleződését, 
valamint az érdekeltek, többek között a 
civil szervezetek bevonását a szakpolitikák 
alakításába és végrehajtásába.

Or. en

Módosítás 127
György Hölvényi

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 
alakításába és végrehajtásába.

(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, egyházak és 
vallási közösségek bevonását a 
szakpolitikák alakításába és 
végrehajtásába.

Or. hu

Módosítás 128
Elisabetta Gardini

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 

(20) A környezetvédelmi, éghajlat-
politikai és kapcsolódó tiszta energiákra 
való átállással kapcsolatos irányítás 
javítása érdekében javítani kell a 
tudatosságot, a fogyasztók elköteleződését, 
valamint az érdekeltek, többek között a 
civil társadalmi szervezetek, az egyházak 
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szervezetek bevonását a szakpolitikák 
alakításába és végrehajtásába.

és vallási szervezetek és közösségek
bevonását a szakpolitikák alakításába, 
végrehajtásába és értékelésébe.

Or. it

Indokolás

A javasolt módosítás célja elismerni az egyházak és vallási szervezetek és közösségek 
környezetvédelmi politikákkal kapcsolatos kulcsfontosságú szerepét. Emellett célja az EUMSZ 
17. cikkének végrehajtása is, amely előírja a fent említett szervezetek és a civil társadalmi 
szervezetek közötti különbségtételt.

Módosítás 129
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 
alakításába és végrehajtásába.

(20) A környezetvédelmi, éghajlat-
politikai és kapcsolódó tiszta energiákra 
való átállással kapcsolatos irányítás 
javítása érdekében be kell vonni a civil 
társadalmat, valamint a társadalmi-
szakmai érdekelteket, a helyi partnereket 
és a választott képviselőket: javítani kell a 
tudatosságot, a fogyasztók elköteleződését, 
valamint az érdekeltek bevonását.

Or. fr

Módosítás 130
Michel Dantin, Renaud Muselier, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, 
Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A programnak segítenie kell a 
szereplőket és a területeket rezilienciájuk 
növelésében azáltal, hogy támogatják a 
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partmenti területek éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodására 
vonatkozó helyi és regionális stratégiák 
fejlesztését és végrehajtását.

Or. fr

Módosítás 131
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Azzal együtt, hogy a program 
minden alprogramjának törekednie kell a 
különböző szinteken az irányítás javítására, 
a program keretében támogatni kell a 
környezetvédelmi irányítással kapcsolatos 
horizontális jogszabályok javítását és 
végrehajtását, többek között az ENSZ 
Európai Gazdasági Bizottságának a 
környezeti ügyekben az információhoz 
való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló egyezményét29

végrehajtó szabályozás érvényesülését.

(21) Azzal együtt, hogy a program 
minden alprogramjának törekednie kell a 
különböző szinteken az irányítás javítására, 
a program keretében támogatni kell a 
környezetvédelmi irányítással kapcsolatos 
horizontális jogszabályok javítását és
végrehajtását, tényleges tiszteletben 
tartását és a környezetvédelmi és éghajlat-
politikai vívmányok megerősítését 
különösen az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottságának a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló egyezményét29

végrehajtó szabályozás érvényesülését, 
valamint tekintettel az Aarhusi 
Egyezmény Jogkövetési Bizottságára29a.
A programnak különösen támogatnia kell 
az együttműködési platformok fejlesztését 
és a bevált gyakorlatok megosztását a 
környezetvédelemmel és éghajlattal 
kapcsolatos szakpolitikáknak és 
jogszabályoknak való megfelelés és azok 
végrehajtása hatékonyságának növelése 
érdekében, beleértve a bíróknak és 
ügyészeknek szánt képzési programokat, 
valamint a környezettel és éghajlattal 
kapcsolatos ügyekben az információkhoz 
és igazságszolgáltatáshoz való 
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hozzáférésre vonatkozó figyelemfelkeltő 
tevékenységeket.

_________________ _________________

29 HL L 124., 2005.5.17., 4. o. 29 HL L 124., 2005.5.17., 4. o.

29a HL L 264., 2006.9.25, 13–19. o.

Or. en

Módosítás 132
Soledad Cabezón Ruiz

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 LIFE-programnak fel kell 
készítenie a piaci szereplőket a tiszta, 
körforgásos, erőforrás-hatékony, 
megújulóenergia-alapú, 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. A „Tiszta 
energiákra való átállás” alprogramba bele 
kell foglalni az energiahatékonysággal 
foglalkozó végfogyasztói ágazatokat –
például az építési, szolgáltatói, ipari és 
szállítmányozási szektort –, valamint a 
megújuló energiát is integrálni kell ezen 
ágazatokba.

Or. en

Módosítás 133
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Nicola Caputo, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika Beňová, Jo Leinen

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, megújulóenergia-
alapú, 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. A „Tiszta 
energiákra való átállás” alprogramba bele 
kell foglalni a végfogyasztói ágazatokat –
például az építési, szolgáltatói, ipari és 
szállítmányozási szektort – az 
energiahatékonyság és a megújuló 
energiák használatának előmozdítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 134
Luke Ming Flanagan

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 

(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 
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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.

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. A programnak 
emellett uniós szinten ösztönöznie kell az 
éghajlatbarátabb növényalapú étrendet 
célzó termelést és fogyasztást is, a 
hústermelés és -fogyasztás csökkentésével 
párhuzamosan.

Or. en

Módosítás 135
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 fenntartható, 
körforgásos, energia- és erőforrás-
hatékony, nettó zéró kibocsátású és az 
éghajlatváltozással szemben ellenálló 
gazdasági környezetre, és támogatnia kell 
átállásukat, amihez ki kell próbálniuk új 
üzleti lehetőségeket, naprakésszé kell 
tenniük szakmai ismereteiket, 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
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Módosítás 136
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A nagyobb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai beruházásokhoz uniós 
szinten elsősorban a nagyobb támogatási 
programok járulnak hozzá (horizontális 
érvényesítés). A program keretében 
megvalósítandó stratégiai integrált 
projektek és stratégiai természetvédelmi 
projektek katalizátor-szerepéhez 
hozzátartozik egyrészt a finanszírozásnak 
nem csak e támogatási programokból, 
hanem a nemzeti alapokból és más 
forrásokból történő bevonzása is, másrészt 
a szinergiák létrehozása.

(23) A nagyobb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai beruházásokhoz uniós 
szinten elsősorban a nagyobb támogatási 
programok járulnak hozzá.
Ezért elsődleges fontosságú növelni a
horizontális érvényesítési erőfeszítéseket 
más uniós finanszírozási programok 
fenntarthatóságának, biodiverzitásának és 
az éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
ellenállóvá tételének, valamint az összes 
uniós eszköz fenntarthatósági 
óvintézkedésekkel való kiegészítése 
érdekében. A Bizottságnak hatáskörrel 
kellene rendelkeznie ahhoz, hogy közös 
módszertant dolgozzon ki és hatékony 
intézkedéseket hozzon annak biztosítása 
érdekében, hogy a LIFE-projekteket más 
uniós programok és politikák nem 
befolyásolják negatívan. A program 
keretében megvalósítandó stratégiai 
integrált projektek és stratégiai 
természetvédelmi projektek katalizátor-
szerepéhez hozzátartozik egyrészt a 
finanszírozásnak nem csak e támogatási 
programokból, hanem a nemzeti alapokból 
és más forrásokból történő bevonzása is, 
másrészt a szinergiák létrehozása.

Or. en

Módosítás 137
Stanislav Polčák

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(23) A nagyobb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai beruházásokhoz uniós 
szinten elsősorban a nagyobb támogatási 
programok járulnak hozzá (horizontális 
érvényesítés). A program keretében 
megvalósítandó stratégiai integrált 
projektek és stratégiai természetvédelmi 
projektek katalizátor-szerepéhez 
hozzátartozik egyrészt a finanszírozásnak 
nem csak e támogatási programokból, 
hanem a nemzeti alapokból és más 
forrásokból történő bevonzása is, másrészt 
a szinergiák létrehozása.

(23) A nagyobb környezetvédelmi és 
éghajlat-politikai beruházásokhoz uniós 
szinten elsősorban a nagyobb támogatási 
programok járulnak hozzá (horizontális 
érvényesítés). A program keretében 
megvalósítandó stratégiai integrált 
projektek és stratégiai természetvédelmi 
projektek katalizátor-szerepéhez 
hozzátartozik egyrészt a finanszírozásnak 
nem csak e támogatási programokból, 
hanem a nemzeti alapokból és más 
forrásokból történő bevonzása is –
tiszteletben tartva a földrajzi egyensúlyt –, 
másrészt a szinergiák létrehozása.

Or. cs

Módosítás 138
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A stratégiailag integrált projektek 
és a stratégiai jellegű természetvédő 
projektek sikere a nemzeti, regionális és 
helyi hatóságok, illetve a LIFE-program 
célkitűzései által érintett, nem állami 
szereplők szoros együttműködésén múlik. 
Éppen ezért a kidolgozás, végrehajtás, 
értékelés és projektellenőrzés során 
alkalmazni kell az átláthatóság és a 
határozatok nyilvánosságra hozásának 
elveit, különösen, ha a programot más 
finanszírozási forrásokkal szinergiában 
hajtják végre.

Or. en

Módosítás 139
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) Mivel az Európai Unió különböző 
régiókat foglal magába, a LIFE-
alprogramokkal kapcsolatos kihívások –
beleértve a megfelelő Natura 2000-
területgazdálkodást, valamint az 
éghajlatváltozás hatásainak és az abból 
fakadó sérülékenységeknek a kezelését –
gyakran eltérők az egyes régiók természeti 
és bioföldrajzi jellemzői és tényezői miatt. 
A tagállamok hasonló jellemzőkkel bíró 
régiói hatékonyabban képesek együtt 
munkálkodni e program célkitűzései 
érdekében akkor, ha regionális szinten 
működnek együtt a specifikusan rájuk 
szabott megoldások révén, a bioföldrajzi 
régiókat és határokat alkalmazva 
vezérelvként.

Or. en

Módosítás 140
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 

(24) Tekintettel az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem érdekében a Párizsi 
Megállapodás és az ENSZ Fenntartható 
Fejlesztési Céljai végrehajtására 
vonatkozóan vállalt uniós kötelezettséggel 
összhangban hozott (a jelenlegi 
tudományos ismeretek által alátámasztott) 
intézkedésekre, 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 
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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.

nyomán a teljes programköltségvetés 61%-
a fog hozzájárulni éghajlat-politikai 
célokhoz. A program előkészítése és 
végrehajtása során azonosítani kell a 
megfelelő intézkedéseket, majd azokat
rendszeresen újra el kell bírálni a témára
vonatkozó tudományos kutatásokból 
származó adatok alapján annak 
megállapítása érdekében, hogy az adott 
szakpolitika megfelelő-e.

Or. fr

Módosítás 141
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Michel Dantin, 
Monika Beňová

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Párizsi Megállapodás és az 
ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljai 
végrehajtására vonatkozóan vállalt uniós 
kötelezettséggel összhangban el kell 
ismerni az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem jelentőségét, és a programnak 
hozzá kell járulnia az éghajlat-politika 
érvényesítéséhez oly módon, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25 %-a támogassa 
az éghajlat-politikai célokat. A program 
keretében végrehajtott intézkedések 
nyomán a teljes programköltségvetés 61
%-a fog hozzájárulni éghajlat-politikai 
célokhoz. A program előkészítése és 
végrehajtása során azonosítani kell a 
megfelelő intézkedéseket, majd azokat újra 
el kell bírálni a vonatkozó értékelések és 
felülvizsgálati eljárások alkalmával.

(24) Az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem az egyik legfontosabb globális 
kihívás, amely összehangolt és ambiciózus 
választ követel meg. A Párizsi 
Megállapodás és az ENSZ Fenntartható 
Fejlesztési Céljai végrehajtására 
vonatkozóan vállalt uniós kötelezettséggel 
összhangban 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
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Módosítás 142
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Párizsi Megállapodás és az 
ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljai 
végrehajtására vonatkozóan vállalt uniós 
kötelezettséggel összhangban el kell 
ismerni az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
jelentőségét, és a programnak hozzá kell 
járulnia az éghajlat-politika 
érvényesítéséhez oly módon, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 25 %-a támogassa 
az éghajlat-politikai célokat. A program 
keretében végrehajtott intézkedések 
nyomán a teljes programköltségvetés 61
%-a fog hozzájárulni éghajlat-politikai 
célokhoz. A program előkészítése és 
végrehajtása során azonosítani kell a 
megfelelő intézkedéseket, majd azokat újra 
el kell bírálni a vonatkozó értékelések és 
felülvizsgálati eljárások alkalmával.

(24) A Párizsi Megállapodás és az 
ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljai 
végrehajtására vonatkozóan vállalt uniós 
kötelezettséggel összhangban el kell 
ismerni az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
jelentőségét, és a programnak hozzá kell 
járulnia az éghajlat-politika 
érvényesítéséhez oly módon, hogy az uniós 
költségvetési kiadások 50%-a támogassa 
az éghajlat-politikai célokat. A program 
keretében végrehajtott intézkedések 
nyomán a teljes programköltségvetés
legalább 61%-a fog hozzájárulni éghajlat-
politikai célokhoz. A program előkészítése 
és végrehajtása során azonosítani kell a 
megfelelő intézkedéseket, majd azokat újra 
el kell bírálni a vonatkozó értékelések és 
felülvizsgálati eljárások alkalmával.

Or. en

Módosítás 143
Younous Omarjee

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. 
Ezért jelentősen növelni kell a LIFE 
program keretében e régióknak biztosított 
finanszírozást, mivel az jelenleg nem 
tükrözi a valós igényeket, valamint annak 
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fontosságát, hogy e rendelet célkitűzései 
teljesüljenek, különösen a következők: 
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. Emellett más, 
nem környezetvédelemmel, éghajlat-
politikával vagy tiszta energiákkal 
foglalkozó uniós szakpolitikákat is 
figyelembe kell venni.

_________________ _________________

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

Or. fr

Módosítás 144
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

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. 
Ezért jelentősen növelni kell a LIFE 
program keretében e régióknak biztosított 
finanszírozást, mivel az jelenleg nem 
tükrözi a valós igényeket, valamint annak 
fontosságát, hogy e rendelet célkitűzései 
teljesüljenek, különösen a következők: 
hozzájárulni a tiszta, körforgásos, 
erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenálló gazdaság 
kialakításához, egyebek mellett a tiszta 
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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. Emellett más, 
nem környezetvédelemmel, éghajlat-
politikával vagy tiszta energiákkal 
foglalkozó uniós szakpolitikákat is 
figyelembe kell venni.

_________________ _________________

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

Or. en

Módosítás 145
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Françoise Grossetête, 
Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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. A 
program biológiai sokféleséget előmozdító 
intézkedéseinek az uniós tagállamok 
legkülső régiói és a tengerentúli 
országokra és területekre is ki kell 
terjednie, a BEST-nek a LIFE-programba 
való belefoglalását követően. Emellett 
más, nem környezetvédelemmel, éghajlat-
politikával vagy tiszta energiákkal 
foglalkozó uniós szakpolitikákat is 
figyelembe kell venni.

_________________ _________________

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

Or. fr
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Módosítás 146
Mireille D’Ornano

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, 
különös tekintettel a tengerek és az 
óceánok szennyezettségére. Emellett más, 
nem környezetvédelemmel, éghajlat-
politikával vagy tiszta energiákkal 
foglalkozó uniós szakpolitikákat is 
figyelembe kell venni.

_________________ _________________

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

Or. fr

Módosítás 147
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 final. 30 COM(2017) 623 final.
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Or. en

Módosítás 148
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 vagy szén-dioxid-
mentesítéssel foglalkozó uniós 
szakpolitikákat is figyelembe kell venni.

_________________ _________________

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

Or. en

Módosítás 149
Benedek Jávor

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A program végrehajtásának 
elősegítése érdekében a Bizottságnak 
együtt kell működnie a nemzeti 
kapcsolattartó pontokkal, szemináriumokat 
és műhelymunkákat kell szerveznie, közzé 
kell tennie a program keretében támogatott 
projektek jegyzékét, népszerűsítenie kell a 
projektek által elért eredményeket, és 
segítenie kell a tapasztalatok, ismeretek és 
bevált gyakorlatok megosztását, illetve a 
projektek eredményeinek megismétlését 
Unió-szerte. E tevékenységeknek 

(26) A program végrehajtásának 
elősegítése érdekében a Bizottságnak 
együtt kell működnie a nemzeti 
kapcsolattartó pontokkal – többek között 
egy helyi szintű tanácsadói hálózat 
létrehozásában, amely lehetővé teszi a 
jelentős hozzáadott értékű és szakpolitikai 
hatású projektek kidolgozását, valamint 
tájékoztatást biztosít a kiegészítő 
finanszírozásról, a projektek 
átadhatóságáról és hosszú távú 
fenntarthatóságáról –, szemináriumokat és 
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elsősorban a forrásokat kevésbé használó 
tagállamokra kell irányulniuk, és elő kell 
mozdítani az ugyanazon témával 
foglalkozó lezárt és folyamatban lévő 
projektek kedvezményezettei, pályázói 
vagy érdekeltjei közötti kommunikációt és 
együttműködést.

műhelymunkákat kell szerveznie, közzé 
kell tennie a program keretében támogatott 
projektek jegyzékét, népszerűsítenie kell a 
projektek által elért eredményeket, és 
segítenie kell a tapasztalatok, ismeretek és 
bevált gyakorlatok megosztását, illetve a 
projektek eredményeinek megismétlését 
Unió-szerte. E tevékenységeknek 
elsősorban a forrásokat kevésbé használó 
tagállamokra kell irányulniuk, és elő kell 
mozdítani az ugyanazon témával 
foglalkozó lezárt és folyamatban lévő 
projektek kedvezményezettei, pályázói 
vagy érdekeltjei közötti kommunikációt és 
együttműködést.

Or. en

Módosítás 150
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A környezeti jog végrehajtásával és 
érvényesítésével foglalkozó európai uniós 
hálózat (IMPEL), az Európai 
Környezetvédelmi Ügyészhálózat (ENPE) 
és a Bírák Európai Uniós Fóruma a 
Környezetért (EUFJE) mind a tagállamok 
közötti együttműködés elősegítését 
szolgálják, és egyedülálló szerepet 
játszanak az uniós környezetvédelmi jog 
érvényesítésében. A mind uniós, mind 
tagállami szintű hálózatépítés eszközével 
jelentős mértékben erősítik az uniós 
környezetvédelmi jog végrehajtásának 
egységességét az Unió minden részén, 
szerepet játszanak a versenytorzulások 
elkerülésében, továbbá javítják a 
környezetvédelmi felügyelet minőségét és 
a jogérvényesítést, emellett információ- és 
tapasztalatcserét folytatnak különböző 
adminisztratív szinteken, valamint a
környezetvédelmi kérdésekkel és 

(27) A környezeti jog végrehajtásával és
érvényesítésével foglalkozó európai uniós 
hálózat (IMPEL), az Európai 
Környezetvédelmi Ügyészhálózat (ENPE) 
és a Bírák Európai Uniós Fóruma a 
Környezetért (EUFJE) mind a tagállamok 
közötti együttműködés elősegítését 
szolgálják, és egyedülálló szerepet 
játszanak az uniós környezetvédelmi jog 
érvényesítésében. A mind uniós, mind 
tagállami szintű hálózatépítés eszközével 
jelentős mértékben erősítik az uniós 
környezetvédelmi jog végrehajtásának 
egységességét az Unió minden részén, 
szerepet játszanak a versenytorzulások 
elkerülésében, továbbá javítják a 
környezetvédelmi felügyelet minőségét és 
a jogérvényesítést, emellett információ- és 
tapasztalatcserét folytatnak különböző 
adminisztratív szinteken, valamint a 
környezetvédelmi kérdésekkel és 



AM\1166178HU.docx 75/116 PE629.443v01-00

HU

végrehajtással kapcsolatos képzések és 
szakmai eszmecserék alkalmával, kitérve a 
nyomon követés és az engedélyezés 
témaköreire is. A program céljaihoz való 
hozzájárulásuk ismeretében és e szakmai 
szövetségek tevékenységének felkarolása 
érdekében helyénvaló engedélyezni 
támogatások odaítélését az IMPEL, az 
ENPE és az EUFJE javára pályázati 
felhívás kiírása nélkül. További olyan 
esetek is elképzelhetők, amikor a 
költségvetési rendelet általános 
követelményei alapján nem szükséges 
pályázati felhívást kiírni, ilyen a 
tagállamok által kinevezett és a tagállamok 
felelősségi körében működő szervek esete, 
amikor egy uniós jogi aktus egy tagállamot 
nevez meg egy támogatás 
kedvezményezettjeként.

végrehajtással kapcsolatos képzések és 
szakmai eszmecserék alkalmával, kitérve a 
nyomon követés és az engedélyezés 
témaköreire is. A program céljaihoz való 
hozzájárulásuk ismeretében és e szakmai 
szövetségek tevékenységének felkarolása 
érdekében – kellően indokolt esetekben –
helyénvaló engedélyezni támogatások 
odaítélését az IMPEL, az ENPE és az 
EUFJE javára pályázati felhívás kiírása 
nélkül. További olyan esetek is 
elképzelhetők, amikor a költségvetési 
rendelet általános követelményei alapján 
nem szükséges pályázati felhívást kiírni, 
ilyen a tagállamok által kinevezett és a 
tagállamok felelősségi körében működő 
szervek esete, amikor egy uniós jogi aktus 
egy tagállamot nevez meg egy támogatás 
kedvezményezettjeként.

Or. fr

Módosítás 151
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Helyénvaló meghatározni a 
program pénzügyi keretösszegét, amely a 
költségvetési fegyelemről, a költségvetési 
ügyekben való együttműködésről és a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 
2013. december 2-i intézményközi 
megállapodás31 17. pontja értelmében az 
éves költségvetési eljárás során az 
elsődleges referenciaösszeget jelenti az 
Európai Parlament és a Tanács számára.

(28) Helyénvaló meghatározni a 
program – 2021–2028 közötti teljes uniós 
költségvetés 1%-ának megfelelő –
pénzügyi keretösszegét, amely a 
költségvetési fegyelemről, a költségvetési 
ügyekben való együttműködésről és a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 
2013. december 2-i intézményközi 
megállapodás31 17. pontja értelmében az 
éves költségvetési eljárás során az 
elsődleges referenciaösszeget jelenti az 
Európai Parlament és a Tanács számára.

_________________ _________________
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31 HL C 373., 2013.12.20., 1. o. 31 HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

Or. en

Módosítás 152
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A maximális társfinanszírozási 
arányokat olyan szinten kell 
meghatározni, amely a program által 
nyújtott támogatás hatékony szintjének 
fenntartásához szükséges, figyelembe véve 
a szükséges rugalmasságot és 
alkalmazkodóképességet, amely a 
fellépések és szervezetek meglévő körének 
való megfeleléshez szükséges.

Or. en

Módosítás 153
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az Európai Parlament és a Tanács 
által az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok e 
rendeletre is vonatkoznak. E szabályokat a 
költségvetési rendelet állapítja meg, és 
azok meghatározzák a költségvetés 
elkészítésére és támogatások, 
közbeszerzések, pénzdíjak és közvetett 
végrehajtás útján történő végrehajtására, 
valamint a pénzügyi szereplők 
felelősségének ellenőrzésére vonatkozó 

(29) Az Európai Parlament és a Tanács 
által az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 322. cikke alapján elfogadott 
horizontális pénzügyi szabályok e 
rendeletre is vonatkoznak. E szabályokat a 
költségvetési rendelet állapítja meg, és 
azok meghatározzák a költségvetés 
elkészítésére és támogatások, 
közbeszerzések, pénzdíjak és közvetett 
végrehajtás útján történő végrehajtására, 
valamint a pénzügyi szereplők 
felelősségének ellenőrzésére vonatkozó 
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eljárásokat. Az uniós költségvetés védelmét 
szolgálják az EUMSZ 322. cikke alapján 
elfogadott szabályok is a jogállamiság 
tekintetében fennálló általánossá vált 
tagállami hiányosságok esetében, mivel a 
jogállamiság tiszteletben tartása 
elengedhetetlen előfeltétele a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak és a 
hatékony uniós finanszírozásnak.

eljárásokat.

Or. fr

Módosítás 154
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Az átláthatóság érdekében a 
projektek kiválasztásának technikai 
módszertanát, valamint a kiválasztási és 
odaítélési kritériumokat a Bizottságnak 
bele kell foglalnia a többéves 
munkaprogramokba. A program 
projektértékelési és odaítélési folyamatát a 
minőség mindenre kiterjedő 
kritériumának kell vezérelnie.

Or. en

Módosítás 155
Michel Dantin, Nicola Caputo, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A finanszírozási formákat és a 
végrehajtási módszereket annak alapján 
kell megválasztani, hogy mennyire képesek 
elérni a tevékenységek konkrét 

(31) A finanszírozási formákat és a 
végrehajtási módszereket annak alapján 
kell megválasztani, hogy mennyire képesek 
elérni a tevékenységek konkrét 
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célkitűzéseit és biztosítani az 
eredményeket, figyelembe véve különösen 
az ellenőrzési költségeket, az 
adminisztratív terheket és a meg nem 
felelés kockázatát. Vissza nem térítendő 
támogatások esetében ezért mérlegelni kell 
az egyösszegű támogatások, az átalányok 
és az egységköltség-alapú térítés 
alkalmazását is.

célkitűzéseit és biztosítani az 
eredményeket, figyelembe véve különösen 
az ellenőrzési költségeket, az 
adminisztratív terheket és a meg nem 
felelés kockázatát. Vissza nem térítendő 
támogatások esetében ezért mérlegelni kell 
az egyösszegű támogatások, az átalányok 
és az egységköltség-alapú térítés 
alkalmazását is. A Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy a végrehajtás 
folyamata könnyen érthető, és elő kell 
mozdítania a projektfejlesztők 
munkájának tényleges egyszerűsítését.

Or. fr

Módosítás 156
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A 2013/755/EU tanácsi határozat37

94. cikke alapján a tengerentúli 
országokban és területeken (TOT-ok) 
letelepedett szervezetek jogosultak 
finanszírozásban részesülni, figyelemmel a 
program szabályaira és célkitűzéseire, 
valamint azon tagállam esetleges 
megállapodásaira is, amelyhez az érintett 
tengerentúli ország vagy terület 
kapcsolódik. E szervezetek részvételét 
indokolt elsősorban a „Természet és 
biológiai sokféleség” alprogram szerinti 
projektekre korlátozni.

(33) A 2013/755/EU tanácsi határozat37

94. cikke alapján a tengerentúli 
országokban és területeken (TOT-ok) 
letelepedett szervezetek jogosultak 
finanszírozásban részesülni, figyelemmel a 
program szabályaira és célkitűzéseire, 
valamint azon tagállam esetleges 
megállapodásaira is, amelyhez az érintett 
tengerentúli ország vagy terület 
kapcsolódik.

_________________ _________________

37 A Tanács 2013/755/EU határozata 
(2013. november 25.) az Európai Unió és a 
tengerentúli országok és területek 
társulásáról (tengerentúli társulási 
határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).

37 A Tanács 2013/755/EU határozata 
(2013. november 25.) az Európai Unió és a 
tengerentúli országok és területek 
társulásáról (tengerentúli társulási 
határozat) (HL L 344., 2013.12.19., 1. o.).

Or. fr



AM\1166178HU.docx 79/116 PE629.443v01-00

HU

Módosítás 157
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A program nyitva áll harmadik 
országok előtt a köztük és az Unió közt 
létrejött, a részvételüket szabályozó egyedi 
feltételekről szóló megállapodásokkal 
összhangban.

(34) A szabályoknak és előírásoknak 
való teljes mértékű megfelelésük esetén a
program nyitva áll harmadik országok előtt 
a köztük és az Unió közt létrejött, a 
részvételüket szabályozó egyedi 
feltételekről szóló megállapodásokkal 
összhangban.

Or. en

Módosítás 158
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Azon harmadik országok, amelyek 
az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, 
részt vehetnek uniós programokban az 
EGT-megállapodás szerint létrejött 
együttműködési keretnek megfelelően, 
amely a megállapodás alapján elfogadott 
határozattal rendelkezik a program 
végrehajtásáról. Harmadik országok más 
jogi eszközök alapján is részt vehetnek. E 
rendeletbe külön rendelkezést kell 
bevezetni annak érdekében, hogy az 
engedélyező tisztviselő, az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai 
Számvevőszék megkapják a hatáskörük 
hiánytalan gyakorlásához szükséges 
jogokat és hozzáférést.

(35) A szabályoknak és előírásoknak 
való teljes mértékű megfelelésük esetén 
azon harmadik országok, amelyek az 
Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, 
részt vehetnek uniós programokban az 
EGT-megállapodás szerint létrejött 
együttműködési keretnek megfelelően, 
amely a megállapodás alapján elfogadott 
határozattal rendelkezik a program 
végrehajtásáról. Harmadik országok más 
jogi eszközök alapján is részt vehetnek. E 
rendeletbe külön rendelkezést kell 
bevezetni annak érdekében, hogy az 
engedélyező tisztviselő, az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai 
Számvevőszék megkapják a hatáskörük 
hiánytalan gyakorlásához szükséges 
jogokat és hozzáférést.
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Or. en

Módosítás 159
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás 22. és 
23. pontjának megfelelően e program 
értékelését konkrét nyomonkövetési 
rendelkezések szerint gyűjtött információk 
alapján kell elvégezni, ugyanakkor kerülve 
a túlszabályozást és az adminisztratív 
terheket, különösen a tagállamok 
szempontjából. Az említett rendelkezések 
adott esetben mérhető mutatókról is 
rendelkezhetnek a program gyakorlati 
eredményességének értékeléséhez. A 
program halmozott hatása közvetett 
módon, hosszú távon jelenik meg, nehezen 
mérhető formákban járulva hozzá az uniós 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célok teljes körének teljesüléséhez. A 
program nyomon követésére szolgáló, 
ebben a rendeletben meghatározott 
közvetlen teljesítménymutatókat és 
nyomonkövetési követelményeket ki kell 
egészíteni egy sor konkrét projektszintű 
mutatóval, amelyet a munkaprogramok, 
illetve a pályázati felhívások adnak meg. 
Így kell tenni többek között a Natura 2000 
esetében és egyes légköri szennyező 
anyagok kibocsátása terén.

(36) A jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás 22. és 
23. pontjának megfelelően e program 
értékelését konkrét nyomonkövetési 
rendelkezések szerint gyűjtött információk 
alapján kell elvégezni, ugyanakkor kerülve 
a túlszabályozást és az adminisztratív 
terheket, különösen a tagállamok 
szempontjából. Az említett rendelkezések 
adott esetben mérhető mutatókról is 
rendelkezhetnek a program gyakorlati 
eredményességének értékeléséhez. A 
program halmozott hatása közvetett 
módon, hosszú távon jelenik meg, nehezen 
mérhető formákban járulva hozzá az uniós 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
célok teljes körének teljesüléséhez. A 
program nyomon követésére szolgáló, 
ebben a rendeletben meghatározott 
közvetlen teljesítménymutatókat és 
nyomonkövetési követelményeket ki kell 
egészíteni egy sor konkrét projektszintű 
mutatóval, amelyet a munkaprogramok, 
illetve a pályázati felhívások adnak meg. 
Így kell tenni többek között a következők 
terén is: a természeti érték változásai (azaz 
egyes kiválasztott fajok és élőhelyek 
helyzetének és elterjedésének változásai, 
beleértve a töredezettséget és az 
ökoszisztémák kiterjedését), a 
földhasználat változásai (váltás a 
természetesről félig természetes 
földkategóriákra, a védelmi és 
helyreállítási intézkedések által érintett 
zöld infrastruktúra, rehabilitált földterület 
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vagy Natura 2000-területek alapterülete), 
a biológiai sokféleség kezelésének 
finanszírozása, a zöld gazdaság illetve az 
éghajlatváltozással szembeni rugalmasság
és kormányzás felé való átmenet (egyes 
légköri szennyező anyagok kibocsátása,
nitrogénegyensúly, vízminőség, 
vegyszerek, zaj, ökológiai lábnyom), a 
közfigyelem, valamint a minőségjavító 
intézkedések előnyeit élvező, illetve 
feljavított földhöz vagy zöld 
infrastruktúrához hozzáféréssel 
rendelkező népesség.

Or. en

Módosítás 160
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 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.

Or. fr
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Módosítás 161
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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) Mivel e rendelet céljait, 
nevezetesen a környezet magas fokú 
védelméhez és az éghajlatváltozás jó 
kormányzás és több érdekeltet bevonó 
megközelítés alkalmazása révén történő, 
ambiciózus kezeléséhez való hozzájárulást, 
az uniós környezetvédelmi, biodiverzitási,
éghajlat-politikai, körkörös gazdasági és 
kapcsolódó megújuló energiáról és 
energiahatékonyságról 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.

Or. en

Módosítás 162
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
programot (LIFE) (a továbbiakban: a 
program).

Ez a rendelet létrehoz egy
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
programot (LIFE) (a továbbiakban: a 
program) a 2021. január 1. és 
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2027. december 31. közötti időszakra.

Or. en

Módosítás 163
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet létrehozza a
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
programot (LIFE) (a továbbiakban: a 
program).

Ez a rendelet létrehoz egy
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
programot (LIFE) (a továbbiakban: a 
program) a 2021. január 1. és 
2027. december 31. közötti időszakra.

Or. en

Módosítás 164
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megállapítja a program célkitűzéseit, a
2021–2027 közötti időszakra szóló 
költségvetést, az uniós finanszírozás 
formáit, valamint az e finanszírozás 
nyújtására vonatkozó szabályokat.

Megállapítja a LIFE-program
célkitűzéseit, az ezen időszakra szóló 
költségvetést, az uniós finanszírozás
formáit, valamint az e finanszírozás 
nyújtására vonatkozó szabályokat.

Or. en

Módosítás 165
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megállapítja a program célkitűzéseit, a
2021–2027 közötti időszakra szóló 
költségvetést, az uniós finanszírozás 
formáit, valamint az e finanszírozás 
nyújtására vonatkozó szabályokat.

Megállapítja a program célkitűzéseit, az
ezen időszakra szóló költségvetést, az 
uniós finanszírozás formáit, valamint az e 
finanszírozás nyújtására vonatkozó 
szabályokat.

Or. en

Módosítás 166
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 167
Damiano Zoffoli, Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „stratégiai természetvédelmi 1. „stratégiai természetvédelmi 
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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;

projektek”: az uniós természeti és biológiai 
sokféleségre vonatkozó célkitűzések 
megvalósítását szolgáló olyan regionális, 
több régiót érintő, nemzeti vagy 
transznacionális 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. it

Módosítás 168
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
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;

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 
érintő, nagyvárosi, 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;

Or. en

Módosítás 169
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
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2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „életminőség”: magas szintű 
egészség és jólét a lakosság minden 
csoportjában – különösen a környezet 
állapotromlásának és az 
éghajlatváltozásnak leginkább kitett 
csoportok esetében –, valamint a 
környezeti ügyekben az információhoz és 
az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
és az egészségügyi és energiaszegénységi 
egyenlőtlenségek csökkentése;

Or. fr

Módosítás 170
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „hidraulikus törés („fracking”)”: 
olyan eljárás, amely során a földfelszín 
alatti kőzetekbe, fúrólyukakba stb. magas 
nyomású folyadékot fecskendeznek be, 
kitágítva az ott meglévő repedéseket, majd 
a kőolajat vagy földgázt kiszivattyúzzák;

Or. en

Módosítás 171
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „potenciális tagjelölt”: olyan 
ország vagy entitás, amelynek egyértelmű 
perspektívája a jövőbeli uniós csatlakozás, 
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azonban még nem kapott tagjelölti 
státuszt.

Or. fr

Módosítás 172
Michel Dantin, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. „tengerentúli országok és 
területek”: az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 4. részében 
foglalt, és az EUMSZ II. mellékletében 
felsorolt, valamely uniós tagállamhoz 
tartozó tengerentúli országok vagy 
területek.

Or. fr

Módosítás 173
Soledad Cabezón Ruiz

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 körforgásos, erőforrás-
hatékony, megújulóenergia-alapú, 
alacsony kibocsátású, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben ellenálló gazdaság 
kialakításához, továbbá a környezet 
minőségének védelméhez és javításához, 
valamint a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállításához és 
visszafordításához, többek között a 
Natura 2000 hálózat támogatása és az 
ökoszisztémák romlása elleni küzdelem 
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révén, előmozdítva ezáltal a fenntartható 
fejlődést. A LIFE-program emellett 
támogatja az EUMSZ 192. cikke 
(3) bekezdésének megfelelően 
végrehajtott, a környezetvédelemre és 
éghajlat-politikára vonatkozó általános 
cselekvési programok elfogadását is.

Or. en

Módosítás 174
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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
jelentősen javítani a környezet állapotát,
megállítani és visszafordítani a természeti 
tőke és az ökoszisztéma-szolgáltatások –
többek között a tiszta levegő, víz és talaj –
elvesztését és állapotromlását, támogatni a 
Natura 2000 hálózat kialakítását és 
hosszú távú kezelését, hozzájárulni 
fenntartató, körforgásos, zöld, energia- és
erőforrás-hatékony, nettó zéró kibocsátású 
és az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenálló gazdaság kialakításához, egyebek 
mellett egy rendkívül energiahatékony és 
megújulóenergia-alapú energiarendszerre
való átállás révén is, előmozdítva ezáltal a 
fenntartható fejlődést, a környezet magas 
fokú védelmét és az éghajlatváltozás elleni 
ambiciózus fellépést.

Or. en

Módosítás 175
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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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 védeni és 
javítani a környezet minőségét, 
megállítani és visszafordítani a biológiai 
sokféleség csökkenését, támogatni a 
Natura 2000 hálózat végrehajtását és 
kezelését, hozzájárulni a fenntartható,
tiszta, körforgásos, erőforrás-hatékony, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenálló gazdaság kialakításához, egyebek 
mellett az egészséges ökoszisztémákra,
tiszta és megújuló energiákra való átállás 
révén is, továbbá a környezet és az 
egészség védelméhez és javításához, 
valamint a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállításához és 
visszafordításához, előmozdítva ezáltal a 
fenntartható fejlődést.

Or. fr

Módosítás 176
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 egy energiahatékony és 
megújulóenergia-alapú energiarendszerre
való átállás révén is, továbbá a környezet 
minőségének védelméhez és javításához, 
valamint a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállításához és 
visszafordításához, előmozdítva ezáltal a 
fenntartható fejlődést. A programnak 
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hozzá kell járulnia a jobb 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
irányításhoz is valamennyi szinten, 
ideértve a civil társadalom, a nem 
kormányzati szervezetek és a helyi 
szereplők fokozott bevonását is.

Or. en

Módosítás 177
Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Maurice Ponga, Renaud Muselier, Pilar Ayuso, 
Françoise Grossetête, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

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 és 
megújuló energiákra való átállás révén is, 
továbbá a környezet minőségének 
védelmének és javításának 
előmozdításához, valamint a biológiai 
sokféleség csökkenésének megállításához 
és visszafordításához, biztosítva az állat- és 
növényvilág, egyebek közt a nagy testű 
húsevők megfelelő kezelését, előmozdítva 
ezáltal a fenntartható fejlődést.

Or. fr

Módosítás 178
Jan Huitema, Fredrick Federley

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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, 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 179
Francesc Gambús

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, előmozdítva ezáltal a 
fenntartható fejlődést. A program 
célkitűzéseinek az európai városok és 
régiók éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodását is magukba kell 
foglalniuk.

Or. es
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Módosítás 180
Francesc Gambús

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, beleértve 
az olyan invazív fajok elleni küzdelmet, 
mint az óriás almacsiga vagy az ökörbéka;

Or. es

Módosítás 181
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Ricardo Serrão Santos, Annie Schreijer-
Pierik, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

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 megőrzése és 
kezelése terén előmozdítani a bevált 
gyakorlatok alkalmazását, valamint 
támogatni a fenntartható gazdálkodási 
gyakorlatokra való átmenetet;

Or. fr
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Módosítás 182
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Jo Leinen

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 megújuló
energiákra való átállást és az 
energiahatékonyság javítását is —
célkitűzéseit szolgáló innovatív 
technológiákat és megközelítéseket, 
másrészt a természet és a biológiai 
sokféleség terén előmozdítani a bevált 
gyakorlatok alkalmazását és az ismeretek 
bővítését;

Or. en

Módosítás 183
Jan Huitema, Fredrick Federley

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, a 
biológiai sokféleség, valamint a természeti 
erőforrások fenntartható és hatékony 
felhasználása terén előmozdítani a bevált 
gyakorlatok alkalmazását;

Or. en



PE629.443v01-00 94/116 AM\1166178HU.docx

HU

Módosítás 184
Younous Omarjee

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 és 
megújuló energiákra való átállást és a 
hatékonyabb egészségvédelmet is —
célkitűzéseit szolgáló innovatív 
technológiákat és megközelítéseket, 
másrészt a természet és a biológiai 
sokféleség terén előmozdítani a bevált 
gyakorlatok alkalmazását;

Or. fr

Módosítás 185
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 megújuló
energiákra való átállást és az 
energiahatékonyság javítását is —
célkitűzéseit szolgáló innovatív 
technológiákat és megközelítéseket, 
másrészt a természet és a biológiai 
sokféleség terén előmozdítani a bevált 
gyakorlatok alkalmazását;

Or. en



AM\1166178HU.docx 95/116 PE629.443v01-00

HU

Módosítás 186
Soledad Cabezón Ruiz

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 
(többek között a természettel és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos), illetve
éghajlat-politikai jogszabályok, illetve 
szakpolitikák — ideértve a megújuló
energiákra való átállást és az 
energiahatékonyság javítását is —
célkitűzéseit szolgáló innovatív 
technológiákat és megközelítéseket;

Or. en

Módosítás 187
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Renaud Muselier, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a természet és a biológiai 
sokféleség terén előmozdítani a bevált 
gyakorlatok alkalmazását és az ismeretek 
bővítését;

Or. en

Módosítás 188
Soledad Cabezón Ruiz

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a természet és a biológiai 
sokféleség terén előmozdítani a bevált 
gyakorlatok alkalmazását és az ismeretek 
bővítését;

Or. en

Módosítás 189
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Angélique 
Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) támogatni a Natura 2000 hálózat 
kialakítását és kezelését, valamint az 
ökoszisztémák állapotromlásának 
kezelését, előmozdítva ezáltal a 
fenntartható fejlődést. A program emellett 
támogatja az EUMSZ 192. cikke 
(3) bekezdésének megfelelően 
végrehajtott, a környezetvédelemre és 
éghajlat-politikára vonatkozó általános 
cselekvési programok elfogadását is.

Or. en

Módosítás 190
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

b) támogatni az EUMSZ 192. cikke 
(3) bekezdése szerinti általános 
környezetvédelmi cselekvési programok és 
más megfelelő uniós jogszabályok és 
szakpolitikák fejlesztését, végrehajtását, 
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tiszta energiákra vonatkozó irányítás 
javítása révén, ami egyebek mellett a köz-
és magánszférabeli szereplők 
kapacitásának növelésével és a civil 
társadalom bevonásával érhető el;

nyomon követését, tényleges megfelelését
és érvényesítését, többek között a 
környezetvédelmi és éghajlat-politikai 
irányítás minden szinten történő javítása 
révén, többek között a köz- és 
magánszférabeli szereplők kapacitásának 
növelésével, a hatékonyabb 
figyelemfelkeltéssel, valamint a civil 
társadalom, a nem kormányzati 
szervezetek és a helyi szereplők 
fokozottabb bevonásával;

Or. en

Módosítás 191
Annie Schreijer-Pierik

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, az irányítás 
javítása révén, a köz- és magánszférabeli 
szereplők, köztük a mezőgazdasági, 
kertészeti, erdőgazdasági és halászati 
szektor kapacitásának növelésével és a 
civil társadalom bevonásával érhető el;

Or. en

Módosítás 192
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont
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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 
többek között regionális és helyi szintű 
javítása révén, ami egyebek mellett a köz-
és magánszférabeli szereplők 
kapacitásának növelésével és a civil 
társadalom, NGO-k és más helyi szereplők 
kapacitásának növelésével és bevonásával 
érhető el;

Or. fr

Módosítás 193
Elisabetta Gardini

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 
kapacitásának növelésével és a civil 
társadalom, valamint az egyházak és 
vallási szervezetek és közösségek
bevonásával érhető el;

Or. it

Indokolás

A javasolt módosítás célja elismerni az egyházak és vallási szervezetek és közösségek 
környezetvédelmi politikákkal kapcsolatos kulcsfontosságú szerepét. Emellett célja az EUMSZ 
17. cikkének végrehajtása is, amely előírja a fent említett szervezetek és a civil társadalmi 
szervezetek közötti különbségtételt.
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Módosítás 194
György Hölvényi

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 
kapacitásának növelésével és a civil 
társadalom, egyházi és vallási közösségek
bevonásával érhető el;

Or. hu

Módosítás 195
Francesc Gambús, Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) gondoskodni az európai 
területeknek az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásáról, 
különös tekintettel a szigeti és tengerparti 
területekre.

Or. es

Módosítás 196
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az uniós környezetvédelmi 
cselekvési programok végrehajtásának 
támogatása.

Or. fr

Módosítás 197
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a program nem áshatja alá más 
uniós jogszabályok és politikák 
célkitűzéseit;

Or. en

Indokolás

Sajnálatos módon a LIFE-projektek néhány tagállamban szükségtelen nyilvános vitát és 
konfliktusokat váltottak ki az elmúlt években, pl. 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 például a gazdálkodókkal és 
földtulajdonosokkal, de a kkv-kkal és a magánszektorral folytatott együttműködést is.

Módosítás 198
Benedek Jávor

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a „Körforgásos gazdaság és 
életminőség” alprogram;

b) a „Körforgásos gazdaság, egészség
és életminőség” alprogram;

Or. en
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Módosítás 199
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a „Körforgásos gazdaság és 
életminőség” alprogram;

b) a „Körforgásos gazdaság, egészség
és életminőség” alprogram;

Or. fr

Módosítás 200
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, 
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a „Fenntartható gazdálkodási 
gyakorlatok” alprogram;

Or. fr

Módosítás 201
Benedek Jávor

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 „Az éghajlat-politikai irányítás, 
az éghajlatváltozás mérséklése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” 
alprogram, valamint

Or. en

Módosítás 202
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Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a „Tiszta energiákra való átállás” 
alprogram.

b) a „Megújuló energiák, 
energiahatékonyság és fenntartható 
energiaközösségek” alprogram.

Or. en

Módosítás 203
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 legalább a 2021–
2027 közötti teljes uniós költségvetés 1%-
a.

Or. en

Módosítás 204
Arne Gericke

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 többéves
végrehajtásának pénzügyi keretösszege 
folyó árakon 5 450 000 000 EUR.

Or. en
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Módosítás 205
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Jo Leinen

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 
7 272 000 000 EUR.

Or. en

Módosítás 206
Younous Omarjee

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 a 
többéves pénzügyi keret (TPK) 1%-a.

Or. fr

Módosítás 207
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) EUR 3 500 000 000 a 
„Környezetvédelem” területre, azon belül

a) 3 500 000 000 EUR a 
„Környezetvédelem” területre, a 
következőképpen elosztva:
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Or. it

Módosítás 208
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) EUR 3 500 000 000 a 
„Környezetvédelem” területre, azon belül

a) 5 322 000 000 EUR a 
„Környezetvédelem” területre, azon belül

Or. en

Módosítás 209
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Françoise 
Grossetête, Dubravka Šuica, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) EUR 3 500 000 000 a 
„Környezetvédelem” területre, azon belül

a) 5 322 000 000 EUR a 
„Környezetvédelem” területre, azon belül

Or. fr

Módosítás 210
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) EUR 3 500 000 000 a 
„Környezetvédelem” területre, azon belül

a) 64,2% a „Környezetvédelem” 
területre, azon belül

Or. fr
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Módosítás 211
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) EUR 3 500 000 000 a 
„Környezetvédelem” területre, azon belül

a) 73,19% a „Környezetvédelem” 
területre, azon belül

Or. en

Módosítás 212
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. EUR 2 150 000 000 a „Természet 
és biológiai sokféleség” alprogramra és

1. 3 261 420 000 EUR a „Természet 
és biológiai sokféleség” alprogramra és

Or. en

Módosítás 213
Michel Dantin, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maurice Ponga, Pilar Ayuso, Dubravka 
Šuica, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. EUR 2 150 000 000 a „Természet 
és biológiai sokféleség” alprogramra és

1. 2 672 000 000 EUR a „Természet 
és biológiai sokféleség” alprogramra és

Or. fr

Módosítás 214
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Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. EUR 2 150 000 000 a „Természet 
és biológiai sokféleség” alprogramra és

1. 61,28% a „Természet és biológiai 
sokféleség” alprogramra és

Or. en

Módosítás 215
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. EUR 2 150 000 000 a „Természet 
és biológiai sokféleség” alprogramra és

1. 60% a „Természet és biológiai 
sokféleség” alprogramra és

Or. it

Módosítás 216
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. EUR 2 150 000 000 a „Természet 
és biológiai sokféleség” alprogramra és

1. 61,4% a „Természet és biológiai 
sokféleség” alprogramra és

Or. fr

Módosítás 217
Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz, Susanne Melior, Simona Bonafè, Biljana Borzan, 
Monika Beňová, Damiano Zoffoli, Jo Leinen
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. EUR 1 350 000 000 a „Körforgásos 
gazdaság és életminőség” alprogramra;

2. 2 060 580 000 EUR a „Körforgásos 
gazdaság és életminőség” alprogramra;

Or. en

Módosítás 218
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. EUR 1 350 000 000 a „Körforgásos 
gazdaság és életminőség” alprogramra;

2. 38,72% a „Körforgásos gazdaság, 
egészség és életminőség” alprogramra;

Or. en

Módosítás 219
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. EUR 1 350 000 000 a „Körforgásos 
gazdaság és életminőség” alprogramra;

2. 40% a „Körforgásos gazdaság és 
életminőség” alprogramra;

Or. it

Módosítás 220
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. EUR 1 350 000 000 a „Körforgásos 
gazdaság és életminőség” alprogramra;

2. 38,6% a „Körforgásos gazdaság és 
életminőség” alprogramra;

Or. fr

Módosítás 221
Michel Dantin, Pilar Ayuso, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, Angélique 
Delahaye, Dubravka Šuica, Renaud Muselier

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. 1 300 000 000 EUR a 
„Fenntartható gazdálkodási gyakorlatok” 
alprogramra;

Or. fr

Módosítás 222
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

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) 1 950 000 000 EUR az „Éghajlat-
politika” területre, a következőképpen 
elosztva:

Or. it

Módosítás 223
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) EUR 1 950 000 000 az „Éghajlat-
politika” területre, azon belül

b) 26,81% az „Éghajlat-politika” 
területre, azon belül

Or. en

Módosítás 224
Younous Omarjee

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) 35,8% az „Éghajlat-politika” 
területre, azon belül

Or. fr

Módosítás 225
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

1. 48,72% az „Az éghajlat-politikai 
irányítás, az éghajlatváltozás mérséklése és 
az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás” alprogramra és

Or. en

Módosítás 226
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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1. EUR 950 000 000 az „Az 
éghajlatváltozás mérséklése és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” 
alprogramra és

1. 50% az „Az éghajlatváltozás 
mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás” alprogramra és

Or. it

Módosítás 227
Younous Omarjee

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

1. 48,8% az „Az éghajlatváltozás 
mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás” alprogramra és

Or. fr

Módosítás 228
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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.

2. 51,28% a „Megújuló energiák, 
energiahatékonyság és fenntartható 
energiaközösségek” alprogramra.

Or. en

Módosítás 229
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. EUR 1 000 000 000 a „Tiszta 
energiákra való átállás” alprogramra.

2. 50% a „Tiszta energiákra való 
átállás” alprogramra.

Or. it

Módosítás 230
Younous Omarjee

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.

2. 51,2% a „Tiszta energiákra való 
átállás” alprogramra.

Or. fr

Módosítás 231
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a LIFE program teljes 
finanszírozásának legalább 2%-át 
kötelező módon a legkülső régiók és 
legalább 1%-át a francia legkülső régiók 
számára kell előirányozni;

Or. fr

Módosítás 232
Guillaume Balas, Louis-Joseph Manscour

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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ba) a LIFE program teljes 
finanszírozásának legalább 2%-át 
kötelező módon a legkülső régiók számára 
kell előirányozni;

Or. en

Módosítás 233
Soledad Cabezón Ruiz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (2) bekezdéstől függetlenül a 
(2) bekezdés a) pontjában említett, 
„Környezetvédelem” területre előirányzott 
költségvetési források legalább 60%-át a 
(2) bekezdés a) pontjának i. pontjában 
említett „Természet és biológiai 
sokféleség” alprogramot támogató 
projektek finanszírozására kell fordítani.

Or. en

Módosítás 234
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (2) bekezdés a) pontjában 
említett, „Környezetvédelem” területre 
előirányzott költségvetési források 
legalább 60%-át a (2) bekezdés 
a) pontjának 1. pontjában említett 
„Természet és biológiai sokféleség” 
alprogramot támogató projektek 
finanszírozására kell fordítani.

Or. en
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Módosítás 235
Susanne Melior

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A „Környezetvédelem” terület 
keretében nyújtott projekttámogatásokra 
előirányzott költségvetési források 
legalább 61%-át a „Természet és biológiai 
sokféleség” alprogram projektjeire kell 
fordítani.

Or. en

Indokolás

A természet és a biológiai sokféleség védelme a LIFE-program egyik fő célkitűzése. Ezért 
biztosítani kell, hogy a finanszírozást ezekre a területekre irányítják. Ez megfelel a jelenlegi 
LIFE-rendeletnek.

Módosítás 236
Benedek Jávor

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható a program végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési intézkedésekre, ideértve a 
vállalati információtechnológiai 
rendszereket.

(4) Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható a program végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési intézkedésekre, ideértve a 
program fenntarthatóságának utólagos 
rendszerszintű kiértékelését és a program 
eredményeinek fenntartását.

Or. en

Módosítás 237
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Arne Gericke

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható a program végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési intézkedésekre, ideértve a 
vállalati információtechnológiai 
rendszereket.

(4) Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható a program végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési, 
költség-haszon elemzési és értékelési 
intézkedésekre, ideértve a vállalati 
információtechnológiai rendszereket.

Or. en

Módosítás 238
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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, 
biodiverzitási és éghajlat-politikai, 
valamint a kapcsolódó, megújuló
energiákra és energiahatékonyságra
vonatkozó jogszabályok és szakpolitikák 
előkészítésének, végrehajtásának és más 
területeken való érvényesítésének 
támogatása érdekében végrehajtott 
tevékenységek.

Or. en

Módosítás 239
Arne Gericke
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tájékoztatás és kommunikáció, 
ideértve a tudatosságnövelő kampányokat 
is. Az e rendelet értelmében 
kommunikációs tevékenységekre 
előirányzott pénzügyi források fedezik az 
uniós politikai prioritásokkal kapcsolatos, 
valamint a környezetvédelmi, éghajlat-
politikai és kapcsolódó tiszta energiára 
vonatkozó uniós jogszabályok 
végrehajtásának és átültetésének 
helyzetével kapcsolatos szervezeti 
kommunikáció költségeit is;

a) tájékoztatás és kommunikáció, 
ideértve a tudatosságnövelő kampányokat 
is. Az e rendelet értelmében 
kommunikációs tevékenységekre 
előirányzott pénzügyi források fedezik a 
környezetvédelmi, éghajlat-politikai és 
kapcsolódó tiszta energiára vonatkozó 
uniós jogszabályok végrehajtásának és 
átültetésének helyzetével kapcsolatos 
szervezeti kommunikáció költségeit;

Or. en

Módosítás 240
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tájékoztatás és kommunikáció, 
ideértve a tudatosságnövelő kampányokat 
is. Az e rendelet értelmében 
kommunikációs tevékenységekre 
előirányzott pénzügyi források fedezik az 
uniós politikai prioritásokkal kapcsolatos, 
valamint a környezetvédelmi, éghajlat-
politikai és kapcsolódó tiszta energiára 
vonatkozó uniós jogszabályok 
végrehajtásának és átültetésének 
helyzetével kapcsolatos szervezeti 
kommunikáció költségeit is;

a) tájékoztatás és kommunikáció, 
ideértve a tudatosságnövelő kampányokat 
is. Az e rendelet értelmében 
kommunikációs tevékenységekre 
előirányzott pénzügyi források fedezik az 
uniós politikai prioritásokkal kapcsolatos, 
valamint a környezetvédelmi, 
biodiverzitási, éghajlat-politikai és 
kapcsolódó megújuló energiára és 
energiahatékonyságra vonatkozó uniós 
jogszabályok végrehajtásának és 
átültetésének helyzetével kapcsolatos 
szervezeti kommunikáció költségeit is;

Or. en
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Módosítás 241
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) kapacitásépítés az irányítás 
javítása érdekében;

Or. en

Módosítás 242
Benedek Jávor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) szakmai műhelyek, konferenciák és 
találkozók szervezése;

d) szakmai műhelyek, képzések,
konferenciák és találkozók szervezése;

Or. en
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