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 Politikai vezérgondolatok

Módosítás 1
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Az 1. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
-1 bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

-1. emlékeztet a korábban említett, 2008. 
május 21-i állásfoglalására, és különösen 
arra, hogy a kibocsátáscsökkentésre 
irányuló valamennyi erőfeszítésnek arra 
kell törekednie, hogy jóval a globális 
hőmérsékletemelkedés 2 °C alatt tartására 
irányuló célkitűzés alatt maradjunk, mivel 
az ilyen mértékű felmelegedés már 
komolyan befolyásolná társadalmunkat és 
egyéni életmódunkat, továbbá az 
ökoszisztémák és a vízforrások jelentős 
változásával is járna; mély aggodalmát 
fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy számos 
új tudományos jelentés szerint az 
éghajlatváltozás káros hatásai 
súlyosabbak és gyorsabban jelentkeznek 
annál, mint ahogy azt korábban 
gondolták; következésképpen felhívja a 
Bizottságot, hogy szorosan kövesse 
nyomon és elemezze a legújabb 
tudományos megállapításokat, különös 
tekintettel annak értékelésére, hogy az EU 
2 °C-os célja továbbra is elegendőnek 
bizonyul-e a veszélyes éghajlatváltozás 
elkerülésére vonatkozó célkitűzés 
eléréséhez;

Or. en
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Módosítás 2
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 10. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
E a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ea. mivel az emberi társadalom kettős 
kihívással néz szembe a Föld létfenntartó 
rendszerét veszélyeztető fenyegetések 
tekintetében, nevezetesen az 
éghajlatváltozással, valamint több 
kiemelten fontos ökoszisztéma 
túlterhelésével és pusztulásával; mivel az 
éghajlatrendszer és az ökoszisztémák több 
ponton összekapcsolódnak – különös 
tekintettel az óceánok és a szárazföldi 
ökoszisztémák szénmegkötési 
kapacitására –, és mivel az 
éghajlatváltozást kizárólag egészséges 
ökoszisztémák keretein belül lehet 
hatékonyan kezelni,

Or. en

Módosítás 3
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 11., 12., 13., 14., 15., 16. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. emlékeztet különösen a célok 
előírásának szükségességére az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem során, és 
hangsúlyozza az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás csökkentésére nézve egy 
világos középtávú (2020-ig 20%–30%-os) 
cél előírását, illetve egy hosszú távú (2050-
ig 50%–80%-os) kibocsátáscsökkentési cél 
előírását, hogy a globális átlaghőmérséklet 

2. emlékeztet különösen az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben 
kitűzött alapvető célokra, és hangsúlyozza, 
hogy az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére nézve az 
Éghajlatváltozási Kormányközi Testület 
(IPCC) negyedik értékelő jelentésében 
szereplő javaslatokkal összhangban, 
valamint a bali ütemtervnek megfelelően 
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növekedését az iparosodás előtti szinthez 
képest 50%-os valószínűséggel 2 °C-ra 
lehessen korlátozni;

az EU és a többi iparosodott ország 
számára egy világos középtávú (2020-ig 
25%–40%-os) célt kell előírni, továbbá egy 
hosszú távú (2050-ig 1990-hez viszonyítva 
legalább -60%–80%-os) 
kibocsátáscsökkentési célt kell előírni, 
mindvégig fenntartva azt a szándékot,
hogy a globális átlaghőmérséklet 
iparosodás előtti szinthez képesti 
növekedésének szintjét 2 °C-ra 
korlátozzuk, és így 50%-ra növelve e cél 
elérésének valószínűségét;

Or. en

Módosítás 4
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 24., 206., 207., 208. 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 220. módosítás, a 
328. módosítás utolsó mondata, a 351. és 352. módosítás egy része, az eredeti (70), (71), (72) 
bekezdés (ETS), valamint a 160. módosítás (a gépjárművek CO2 kibocsátása) helyébe lépő 
megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3a. emlékeztet a „klíma- és 
energiacsomagra” vonatkozó jogalkotási 
eljárások keretében kifejtett, [a plenáris 
ülésen való elfogadás napja]-i 
álláspontjára;

Or. en

Módosítás 5
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 24., 206., 207., 208. 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 220. módosítás, a 
328. módosítás utolsó mondata, a 351. és 352. módosítás egy része, az eredeti (70), (71), (72) 
bekezdés (ETS), valamint a 160. módosítás (a gépjárművek CO2 kibocsátása) helyébe lépő 
megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B b preambulumbekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Bb. mivel a Parlament – a Tanáccsal 
együtt – vizsgálja az EU 
éghajlatváltozással kapcsolatban tett 
kötelezettségvállalásainak teljesítésére 
irányuló jogszabályokra vonatkozó 
javaslatokat,

Or. en

Módosítás 6
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, 
Johannes Blokland
A 31. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ba. mivel a Lisszaboni Szerződés az 
éghajlatváltozás területén kifejezetten 
megállapítja az Unió céljait és 
hatásköreit, valamint – amennyiben 
ratifikálják – megerősíti az Európai 
Uniónak a fenntartható fejlődés 
elősegítésében és az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemben betöltött szerepét,

Or. en

Módosítás 7
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 7. (részben), 8. (részben) és 30. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. osztja azt a véleményt, hogy a modern 
környezeti technológiák kifejlesztése, 
alkalmazása és kivitele hozzájárul a 
lisszaboni stratégia és az EU kiotói 

5. osztja azt a véleményt, hogy a modern 
környezeti technológiák kifejlesztése, 
alkalmazása és kivitele hozzájárul a 
lisszaboni stratégia és az EU kiotói 
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céljainak, valamint a tágabb 
éghajlatvédelmi előírások teljesítéséhez, és 
így megvalósulnak a környezetvédelmi 
célok és a gazdasági növekedés;

céljainak, valamint a tágabb 
éghajlatvédelmi előírások teljesítéséhez, és 
így megvalósulnak a környezetvédelmi 
célok és a gazdasági növekedés; 
hangsúlyozza ezzel összefüggésben, hogy 
az éghajlatváltozás kezelése új 
munkahelyek és iparágak létrehozásához 
hozzájáruló társadalmi változásokhoz 
vezet, hozzájárul a fosszilis tüzelőanyagok 
behozatalától való függőség 
csökkentéséhez, és társadalmi előnyöket 
biztosít a polgároknak; meggyőződése, 
hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
kizárólag úgy lehet sikeres, ha a polgárok 
aktívan részt vesznek a folyamatban, és a 
széndioxid-semleges gazdaság 
megvalósulásáig tartó átmeneti időszak 
alatt védettséget élveznek;

Or. en

Módosítás 8
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 9., 28., 418., 419., 420., 422., 423., 342. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
O preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

O. mivel a kiigazító intézkedésekre
rendelkezésre álló pénzeszközök a fejlődő 
országokban egyáltalán nem elegendőek, 
és azokat jelentősen növelni kell,

O. mivel a mérséklésre és 
alkalmazkodásra irányuló erőfeszítések 
egyaránt kiemelkedő jelentőséggel bírnak; 
mivel az iparosodott országok történelmi 
felelősséggel tartoznak az éghajlatváltozás 
kialakulásáért; mivel a fejlődő országok 
csak kevéssé járultak hozzá az 
éghajlatváltozáshoz, mégis őket érinti 
leginkább; mivel az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez rendelkezésre álló 
pénzeszközök a fejlődő országokban nem 
elegendőek, így azokat jelentősen növelni 
kell,

Or. en
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 Nemzetközi dimenzió: 2012 után

Módosítás 9
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 36., 38. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
10 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

10. hangsúlyozza, hogy az ENSZ égisze 
alatt létrejött új éghajlatvédelmi 
megállapodásnak a „közös, de különböző 
felelősség” elvére kellene épülnie, 
amelynek keretében az iparosodott világ 
egyértelműen hozzájárul a 
kibocsátáscsökkentéshez, miközben a 
fejlődő országok lehetőségeik keretein 
belül szintén éghajlatvédelmi 
intézkedésekre kötelezik magukat;

10. hangsúlyozza, hogy az ENSZ égisze 
alatt létrejött új éghajlatvédelmi 
megállapodásnak a „közös, de különböző 
felelősség” elvére kellene épülnie, 
amelynek keretében az iparosodott világ 
országai az élen járva csökkentik hazai 
kibocsátásaikat, miközben a fejlődő 
országok a bali cselekvési tervvel 
összhangban a fenntartható fejlődés 
keretein belül szintén megfelelő nemzeti 
csökkentési intézkedések meghozatalára 
kötelezik magukat, melyeket mérhető, 
kézzelfogható és ellenőrizhető módon az 
iparosodott országokból származó 
technológia, finanszírozás és 
kapacitásteremtés támogat és tesz 
lehetővé;

Or. en

Módosítás 10
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 41., 42., 43., 44., 45. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
12 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

12. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a fejlesztési támogatási 
programokba építsék be a 
kibocsátáscsökkentésre és az 
éghajlatváltozás következményeihez való 

12. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a fejlesztési támogatási 
programokba építsék be a 
kibocsátáscsökkentésre és az 
éghajlatváltozás következményeihez való 
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alkalmazkodást célzó intézkedésekre 
vonatkozó követelményeket, illetve a 
fejlesztési támogatással foglalkozó 
nemzetközi ügynökségek döntéshozatali 
folyamataiban utaljanak ezek 
szükségességére, és ennek során 
partnerségek segítségével vonják be az 
érintett országok vagy régiók 
magánszektorát és állami hivatalait is;

alkalmazkodást célzó intézkedésekre 
vonatkozó követelményeket, illetve a 
fejlesztési támogatással foglalkozó 
nemzetközi ügynökségek döntéshozatali 
folyamataiban utaljanak ezek 
szükségességére, és ennek során 
partnerségek segítségével vonják be az 
érintett országok vagy régiók 
magánszektorát, állami hivatalait és nem 
kormányzati szervezeteit is; hangsúlyozza, 
hogy a fejlődő országok számára az 
éghajlatváltozás kihívásainak kezelését 
elősegítendő további forrásokat kell 
mozgósítani, és hogy ezzel összefüggésben 
az új kezdeményezéseket hivatalosan az 
UNFCCC-folyamathoz és a millenniumi 
fejlesztési célok teljesítéséhez kell kötni; 
üdvözli, hogy az EU az éghajlatváltozás 
által leginkább veszélyeztetett szegény 
fejlődő országok számára az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
támogatása érdekében létrehozta a 
Globális Éghajlat-változási Szövetséget, és 
ezzel kapcsolatban emlékeztet 2008. 
október 21-i állásfoglalására1;

Or. en

 Energia

Módosítás 11
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
Az 57. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
18 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

18. hangsúlyozza, hogy Európának egy 
jövőorientált stratégiai energiapolitikára és 
energia-külpolitikára van szüksége ahhoz, 
hogy a fenntarthatóság, az erőforrás-
hatékonyság és az éghajlat-semlegesség 

18. hangsúlyozza, hogy Európának mind 
az EU-n belül, mind külkapcsolataiban
jövőorientált, közös energiapolitikára van 
szüksége ahhoz, hogy a fenntarthatóság, az 
erőforrás-hatékonyság és az éghajlat-

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA-PROV(2008)0491.



PE415.349v03-00 10/21 AM\755663HU.doc

HU

követelménye mellett szavatolható legyen 
az energiaellátás biztonságának magas 
szintje, és hogy ezzel kapcsolatban az 
energia rendelkezésre állásának kérdése 
mellett az energiainfrastruktúra 
gyűjtőfogalma alatt az energia 
szállításával és tárolásával kapcsolatos 
kérdéseket is meg kell válaszolni;

semlegesség követelménye mellett 
szavatolható legyen az energiaellátás 
biztonságának magas szintje;

Or. en

Módosítás 12
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
A 61., 62., 71., 72., 73. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
18 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

18a. felszólítja az EU-t és tagállamait, 
hogy gondoskodjanak a következőkről:
– az EU számára az energiaforrások 
sokféleségének biztosításához szükséges 
európai energiaszállítási infrastruktúra 
(többek között az úgynevezett 
szuperhálózat) fejlesztése;
– az IKT-hez kötődő technológiához, a 
decentralizált termeléshez és a többi új 
technológiai fejlesztéshez kapcsolódó 
kísérleti projektek vonatkozásában 
folyamatos kutatás és fejlesztés;

Or. en

Módosítás 13
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 78., 79., 80., 81. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

23. szorgalmazza, hogy politikai és 
gazdasági oldalról is fektessenek be a 
hidrogén előállításához szükséges 
napenergia-termelést szolgáló 
infrastruktúrába, hálózatokba és 
vezetékekbe, a harmadik országoknak az 
energiapartnerségek keretében kínáljanak a 
szükséges intézmények, infrastruktúrák 
felépítését célzó programokat, a helyi 
szakemberek számára képzési 
programokat, valamint a saját szükségletek 
kielégítéséhez szükséges hálózati 
hozzáféréseket;

23. szorgalmazza, hogy az EU, a 
tagállamok és gazdasági oldalról is:

– fektessenek be a napenergia és a 
hidrogén előállítását, szállítását és 
tárolását szolgáló infrastruktúrába, 
hálózatokba és vezetékekbe;
– a harmadik országoknak az 
energiapartnerségek keretében kínáljanak a 
szükséges intézmények, infrastruktúrák 
felépítését célzó programokat, a helyi 
szakemberek számára képzési 
programokat, valamint a saját szükségletek 
kielégítéséhez szükséges hálózati 
hozzáféréseket;

Or. en

Módosítás 14
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 87., 86., 88., 89. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. hangsúlyozza, hogy a biomassza 
energiatermelésre való felhasználásában 
jelentős potenciál rejlik az üvegházhatást 
okozó gázkibocsátás csökkentése 
tekintetében, és szorgalmazza egy európai 

25. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
biomassza energiatermelésre való 
felhasználásában jelentős potenciál rejlik 
az üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
csökkentése tekintetében, és szorgalmazza 
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stratégia kidolgozását a biomassza fűtésre 
és hűtésre való felhasználásáról;

egy európai stratégia kidolgozását a 
fenntartható biomassza villamos energia 
és gáz előállítására, fűtésre és hűtésre való 
felhasználásáról;

Or. en

 Bioüzemanyagok

Módosítás 15
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
A 107., 108., 109. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29. megállapítja, hogy részben a bio-
hajtóanyagok előállítása felelős a 
megemelkedett élelmiszerárakért, de a 
bio-hajtóanyagokról való lemondás sem 
az éhezés problémáját nem képes 
megoldani a világban, sem az 
éghajlatbarát mobilitás kérdésére nem ad 
választ;

29. megállapítja, hogy a bioüzemanyagok
bizonyos előállítási módjai hatást 
gyakorolhatnak az élelmiszerárakra, a 
biodiverzitás csökkenéséhez és az erdők 
pusztulásához vezetnek, és ugyanakkor 
megállapítja, hogy a bioüzemanyagokat 
felelősen, és ellenőrizhetően fenntartható 
folyamat keretében kell előállítani;

Or. en

Módosítás 16
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Jens Holm, Johannes Blokland
A 113., 111., 112. (részben) módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

30. javasolja a Bizottságnak, hogy gondolja 
át a bio-hajtóanyagokra vonatkozó 
rögzített kvótával kapcsolatos elképzelését, 
és ehelyett dolgozzon ki olyan rugalmas 
forgatókönyveket, amelyek éppúgy

30. javasolja a Bizottságnak, hogy gondolja 
át a bioüzemanyagokra vonatkozó kvótával 
kapcsolatos elképzelését, és dolgozzon ki 
olyan rugalmas politikákat, amelyek 
figyelembe veszik a bioüzemanyagok
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figyelembe veszik a mezőgazdaságban az 
élelmiszerek és a takarmányok termesztési 
területei iránti világszerte növekvő igényt, 
mint a bio-hajtóanyagok EU-ba való 
szükséges behozatalának kérdését, hogy a 
jövőben meg lehessen felelni az egyéni 
mobilitás követelményeinek és az 
áruszállításnak;

termelésének összetett jellegét, beleértve a 
teljes életciklus alatt kibocsátott, 
üvegházhatást okozó gázok mennyiségét 
és valamennyi releváns közvetett hatás 
felmérését is;

Or. en

Módosítás 17
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 86., 114., 115. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
31 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

31. elengedhetetlennek tartja, hogy a 
gazdasági tervezhetőség és a 
gazdaságosság megvizsgálása, az ökológiai 
fenntarthatóság kérdésének megválaszolása 
és nem utolsósorban a társadalmi fejlődés 
és a jövedelmek tartós javításának lehetővé 
tétele érdekében a fejlődő országokat 
bevonják a bio-hajtóanyagok fejlesztésére 
és előállítására vonatkozó hosszú távú 
stratégiába;

31. elengedhetetlennek tartja, hogy a 
fejlődő országokat bevonják a 
bioüzemanyagok fejlesztésére és 
előállítására vonatkozó hosszú távú 
stratégiába a gazdasági tervezhetőség és a 
gazdaságosság megvizsgálása, a megfelelő 
élelmiszerellátás és élelmiszertermelés 
biztosítása, az ökológiai fenntarthatóság 
kérdésének megválaszolása és nem 
utolsósorban a társadalmi fejlődés és a 
jövedelmek tartós javításának lehetővé 
tétele, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy a fejlődő országok 
megkapják a szükséges képzést az EU 
fenntarthatósági kritériumainak való 
megfeleléshez;

Or. en

 Energiahatékonyság
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Módosítás 18
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 119., 120., 121., 122. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
33 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

33. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a 2020-ra kitűzött 20%-os 
energiahatékonysági cél nem kötelező 
jellegét, és adott esetben javasolja a 
Tanácsnak e cél kötelezővé tételét;

33. felszólítja a Bizottságot, hogy 
javasoljon kötelező 20%-os célt az 
energiahatékonyság terén 2020-ra, és 
kapcsoljon a javaslathoz konkrét átmeneti 
csökkentési célokat;

Or. en

Módosítás 19
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 134. és 138. (részben) módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
39 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

39. felszólítja a tagállamok felelős 
közigazgatási szerveit és szakmai 
szövetségeit, hogy az új építkezések 
esetében az építészek és építőmérnökök 
számára vezérelveként vezessék be az 
energiahatékonyság kritériumát; e cél 
elérésének első lépései az új építésű 
épületek energiahatékonysági fokára 
vonatkozó építésügyi előírások lehetnek;

39. felszólítja a tagállamok felelős 
közigazgatási szerveit és szakmai 
szövetségeit, hogy az új építkezések 
esetében az építészek és építőmérnökök 
számára vezérelveként vezessenek be
kritériumokat, iránymutatásokat és 
nemzeti jogszabályokat vagy közigazgatási 
határozatokat, amelyek építésügyi
előírásokat tartalmaznak az új építésű 
épületek és az épületeken végzett 
jelentősebb felújítási munkálatok 
energiahatékonyságának szabályozására;

Or. en

Módosítás 20
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 138., 143., 336., 376., 463. és 452. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
39 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

39a. hangsúlyozza, hogy a középületekre 
és közszolgáltatásokra vonatkozó, nemzeti, 
regionális és helyi szintű átfogó 
közbeszerzési politikába építsenek be 
minimális energiahatékonysági 
kritériumokat, mivel ez ösztönzi a 
technológiákkal kapcsolatos innovációt és 
biztosíthatja az új technológiák piacra 
jutását;

Or. en
 Mobilitás és logisztika

Módosítás 21
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 163., 164., 165. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
51 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

51. üdvözli a transzeurópai hálózatok 
létrehozását és kiépítését, és szorgalmazza 
azoknak a prioritásként kezelt projekteknek 
a mihamarabbi befejezését, amelyek a 
teherszállítási logisztika és a fenntartható 
európai közlekedéspolitika szempontjából 
a legfőbb prioritással bírnak;

51. üdvözli a transzeurópai szállítási 
hálózatok (TEN-T) létrehozását és az EU-
n belüli, valamint a szomszédos 
országokban való kiépítését, és 
szorgalmazza a prioritásként kezelt –
különösen a leginkább éghajlatbarát –
projektek mielőbbi befejezését, mivel ezek 
a teherszállítási logisztika és a fenntartható 
európai közlekedéspolitika szempontjából 
kiemelt fontossággal bírnak;

Or. en

 Mezőgazdaság és állattenyésztés
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Módosítás 22
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward
A 247., 248., 249. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
84 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(84a) elismeri, hogy a takarmányként 
termesztett gabona és szója jelentős 
mennyiségű üvegházhatást okozó gáz 
kibocsátásáért felelős; emlékeztet arra, 
hogy az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezete által 2006 
novemberében közzétett, „Az 
állattenyésztés hosszú árnyéka” címet 
viselő jelentésben az áll, hogy az 
állattenyésztési ágazat a felelős a földön 
az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának 18%-áért; úgy ítéli meg, 
hogy ösztönözni kell az intenzív 
állattenyésztésről a külterjes fenntartható 
rendszerekre való átállást, miközben az 
összes húsfogyasztást is csökkenteni kell, 
különösen az iparosodott országokban;

Or. en

Módosítás 23
Jens Holm, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Liam Aylward, Johannes 
Blokland
A 251., 252., 253. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
85 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

(85) a tej- és hústermelés területén 
szorgalmazza a takarmányadagok 
felülvizsgálatát és adott esetben javítását, 
hogy a termelékenység korlátozása nélkül
el lehessen érni a kérődzők bendőjében 
keletkező metán csökkentését;

(85) a tej- és hústermelés területén 
szorgalmazza a takarmányadagok 
felülvizsgálatát és adott esetben javítását, 
hogy el lehessen érni a kérődzők 
bendőjében keletkező metán csökkentését;
szorgalmazza, hogy az állattenyésztési 
ágazatban a takarmányozásra és 
tenyésztésre vonatkozó intézkedéseket 
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állat-egészségügyi és állatjóléti 
hatásvizsgálatnak vessék alá, továbbá 
hogy az ilyen intézkedéseket ne vezessék 
be, ha azok kedvezőtlen hatást 
gyakorolhatnak az érintett állatokra;

Or. en

 Talajvédelem

Módosítás 24
Karl-Heinz Florenz, Chris Davies
A 271., 273. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
95 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

95. felszólítja az tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki megfelelő 
talajmegmunkálási módszereken alapuló 
talajvédelmi politikát, amely figyelembe 
veszi a talajban lévő szerves anyagok 
jelentőségét a talaj termékenysége, 
vízraktározó képessége és széndioxid-
tárolóként való működése szempontjából;

95. felszólítja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki megfelelő 
talajmegmunkálási módszereken alapuló 
talajvédelmi politikát, amely figyelembe 
veszi a talajban lévő szerves anyagok 
jelentőségét a talaj termékenysége, 
vízraktározó képessége és széndioxid-
tárolóként való működése szempontjából, 
továbbá hogy vegyék fontolóra a biofaszén 
használatának lehetőségeit; 

Or. en

 Egészség

Módosítás 25
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 315., 317. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
116 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

116. lehetséges intézkedésként kiemeli a 
katasztrófavédelem, a közegészségügy és a 
sürgősségi ellátás erősítését, valamennyi 
ágazatban az egészségvédelmet célzó 
intézkedések támogatását, valamint a 
tudatosságnövelő intézkedéseket, mint 
például az újfajta egészségügyi veszélyekre 
vonatkozó felvilágosítást, az expozíció 
megelőzésére vonatkozó 
figyelmeztetéseket és konkrét utasításokat;

116. lehetséges intézkedésként kiemeli az 
éghajlatváltozás által az emberi 
egészségre gyakorolt hatásokra vonatkozó 
adatok összegyűjtését és értékelését, a 
katasztrófavédelem, a közegészségügy és a 
sürgősségi ellátás erősítését, valamennyi 
ágazatban az egészségvédelmet célzó 
intézkedések támogatását, valamint a 
tudatosságnövelő intézkedéseket, mint 
például az újfajta egészségügyi veszélyekre 
vonatkozó felvilágosítást, az expozíció 
megelőzésére vonatkozó 
figyelmeztetéseket és konkrét utasításokat, 
külön utalva a rovarok által hordozott 
betegségekre és a hőhullámokra;

Or. en

Módosítás 26
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 305., 306., 522., 523., 525. és 526. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
CA preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

CA. mivel az éghajlatváltozás egyes
egészségügyi következményei az 
egészségügyi rendszerek felkészítésével és 
megerősítésével, illetve megfelelő 
megelőző intézkedésekkel sakkban 
tarthatók,

CA. mivel az éghajlatváltozás egyes 
egészségügyi következményei – többek 
között a WHO álláspontja szerint is –
kezelhetőek az egészségügyi rendszerek 
megfelelő megelőző intézkedések, továbbá
a különösen kiszolgáltatott csoportokra, 
például a várandós nőkre, az 
újszülöttekre, a gyermekekre és az 
idősekre irányuló nyilvános tájékoztató 
kampányok útján történő felkészítésével 
és megerősítésével, különös figyelmet 
fordítva a trópusi betegségek terjedésére,

Or. en
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 A jövő technológiái

Módosítás 27
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 331., 333., 351. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
125 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

125. egy európai éghajlati alap vagy 
megfelelő tagállami alapok létrehozását 
szorgalmazza, amelyeket a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer árverési 
bevételeiből kellene finanszírozni, és 
ebben lehetőséget lát arra, hogy tőkealapot 
teremtsenek a jövőbeni éghajlat-politika 
finanszírozására, amelynek egyedi 
intézkedései és az ezekhez szükséges 
beruházási szükségletek jelenleg még csak 
feltételesen tervezhetők,

125. egy európai éghajlati alap és/vagy 
megfelelő tagállami alapok létrehozását 
szorgalmazza, és ebben lehetőséget lát arra, 
hogy tőkealapot teremtsenek a jövőbeli
éghajlat-politika finanszírozására, 
amelynek egyedi intézkedései és az 
ezekhez szükséges beruházási szükségletek 
és a szolidaritás jelenleg még csak 
feltételesen tervezhetők;

Or. en

 2050 – A jövő ma kezdődik

Módosítás 28
Karl-Heinz Florenz, Dorette Corbey, Chris Davies, Rebecca Harms, Jens Holm, Liam 
Aylward, Johannes Blokland
A 370., 371. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
146 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

146a. felszólít az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem 2009–2014-re szóló cselekvési 
menetrendjének következőképp történő 
végrehajtására:
a) Uniós szinten a Bizottság és a 
tagállamok:
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– helyi és globális szinten vitát folytatnak 
az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
érdekében végrehajtandó intézkedésekről,
– egy egész EU-ra kiterjedő 
szuperhálózatot fejlesztenek ki, 
finanszíroznak és vezetnek be, amely a 
villamosenergia-szolgáltatók valamennyi 
formája számára hozzáférhető,
– támogatják és finanszírozzák a hatékony 
és fenntartható, a széndioxid-kibocsátást 
csökkentő közlekedési infrastruktúrát, 
például a hidrogéntechnológiát és a nagy 
sebességű vasútvonalakat,
– új kommunikációs stratégiákat 
dolgoznak ki, amelyek nevelik és 
ösztönzőkkel látják el a polgárokat a 
kibocsátások megfizethető módon való 
csökkentése érdekében, például 
információkat dolgoznak ki a termékek és 
szolgáltatások széndioxid-kibocsátáshoz 
való viszonyáról,
– megfelelő jogalkotási eszközöket 
dolgoznak ki, melyekkel valamennyi ipari 
ágazatot arra ösztönzik, hogy vállaljanak 
vezető szerepet az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemben, kezdve a széndioxid-
kibocsátásokkal kapcsolatos átláthatóság 
követelményével,
– erőteljesebb kapcsolatokat építenek ki a 
lisszaboni politikai menetrend, a szociális 
menetrend és az éghajlat-változási 
politikák között;
b) helyi szinten különösen a következők 
tekintetében szükséges a legjobb 
gyakorlatok előmozdítása és cseréje:
– energiahatékonysági intézkedések az 
energiaszegénység elleni küzdelem 
érdekében, zéró energiateljesítményű 
magán-, kereskedelmi és nyilvános 
épületek létrehozásának céljával,
– a hulladék újrafeldolgozása és 
újrahasznosítása, például a gyűjtőhelyek 
infrastruktúrájának fejlesztésével,
– a megújuló energiákat felhasználó, 
alacsony kibocsátású személygépkocsik 
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infrastruktúrájának kialakítása, valamint 
ösztönzők bevezetése a zéró kibocsátású 
járművek tömegközlekedésben való 
használatára,
– a fenntarthatóbb mobilitás támogatása a 
városokban és a vidéki térségekben,
– az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos 
intézkedések elfogadása és végrehajtása;

Or. en

Módosítás 29
Dorette Corbey, Rebecca Harms, Chris Davies, Jens Holm
A 389., 390. módosítás és az eredeti A preambulumbekezdés helyébe lépő megegyezéses 
módosítás

Állásfoglalásra irányuló indítvány
A preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A. mivel a teremtés megőrzése egy 
nemzedékről nemzedékre továbbszálló
feladat,

A. mivel a természet és az emberiség
megőrzése egy nemzedékről nemzedékre 
szálló feladat,

Or. en


