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Módosítás 76
Anna Rosbach

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
5 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel a „Hogyan kerüljük el az 
élelmiszer-pazarlást: hatékonyabb 
élelmiszerláncra irányuló stratégiák az 
EU-ban” című, 2012. január 19-i 
állásfoglalására1(2011/2175(INI),
__________________

1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0014

Or. en

Módosítás 77
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
Cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS HATÁROZATA

a 2020-ig tartó időszakra szóló általános 
uniós környezetvédelmi cselekvési 
programról

a 2020-ig tartó időszakra szóló általános 
uniós környezetvédelmi cselekvési 
programról

„Jólét bolygónk felélése nélkül” „Jólét a bolygónkon”
(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

(E módosítás az egész szövegre 
vonatkozik.)

Or. it
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Indokolás

A Bizottság által megfogalmazott program címe tudományos-fantasztikus jellegűnek hangzik. 
Ezzel ellentétben a programnak a „földi” problémákra kell tényleges megoldásokat nyújtania.

Módosítás 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A jelenlegi és jövőbeni 
környezetpolitikák – eredményes 
végrehajtásuk esetén – központi szerepet 
töltenek be a magas szintű foglalkoztatás, 
a versenyképes gazdaság, a társadalmi 
stabilitás, valamint a gazdag és egészséges 
környezet biztosításában.

Or. en

Indokolás

Amint arra e dokumentum különböző részei is felhívják a figyelmet, a környezetpolitikák 
központi szerepet játszanak annak biztosításában, hogy az EU-t a jövőben a társadalmi 
stabilitás, a magas szintű foglalkoztatást biztosító versenyképes gazdaság, valamint a gazdag 
és egészséges környezet jellemezze. Ez a módosítás a környezetpolitikáknak ezeket az előnyeit 
összegzi és emeli ki.

Módosítás 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Elengedhetetlen, hogy az Unió –
egészen 2050-ig előre tekintve –
meghatározza a 2020-ig teljesítendő, 
kiemelt célokat. Indokolt, hogy az új 

(7) Elengedhetetlen, hogy az Unió –
egészen 2050-ig előre tekintve –
meghatározza a 2020-ig teljesítendő, 
kiemelt célokat. Indokolt, hogy az új 
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program építsen az Európa 2020 stratégia4

politikai kezdeményezéseire, s ezen belül 
az uniós éghajlat-változási és energiaügyi 
csomagra5, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-
ig történő megvalósításának ütemtervére6,
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 
2020-ig teljesítendő uniós stratégiára7, az 
erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemtervére8, valamint 
az „Innovatív Unió” kiemelt 
kezdeményezésre9.

program építsen az Európa 2020 stratégia4

már elfogadott politikai 
kezdeményezéseire, s ezen belül az uniós
éghajlat-változási és energiaügyi 
csomagra5, a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós 
stratégiára7, az erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemtervére8, az 
„Innovatív Unió” kiemelt 
kezdeményezésre9, valamint a 2030-ig 
tartó időszakra szóló éghajlat- és 
energiapolitikai keretről szóló európai 
bizottsági javaslatra. 

Or. en

Módosítás 80
João Ferreira

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Elengedhetetlen, hogy az Unió –
egészen 2050-ig előre tekintve –
meghatározza a 2020-ig teljesítendő, 
kiemelt célokat. Indokolt, hogy az új 
program építsen az Európa 2020 stratégia4

politikai kezdeményezéseire, s ezen belül 
az uniós éghajlat-változási és energiaügyi 
csomagra5, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-
ig történő megvalósításának ütemtervére6,
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 
2020-ig teljesítendő uniós stratégiára7, az 
erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemtervére8, valamint 
az „Innovatív Unió” kiemelt 
kezdeményezésre9.

(7) Elengedhetetlen, hogy az Unió –
egészen 2050-ig előre tekintve –
meghatározza a 2020-ig teljesítendő, 
kiemelt célokat. Indokolt, hogy az új 
program építsen az Európa 2020 stratégia4, 
a környezetet illetően piaci 
megfontolásoktól mentes politikai 
kezdeményezéseire, s ezen belül az uniós 
éghajlat-változási és energiaügyi 
csomagra5, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-
ig történő megvalósításának ütemtervére6, 
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 
2020-ig teljesítendő uniós stratégiára7, az 
erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemtervére8, valamint 
az „Innovatív Unió” kiemelt 
kezdeményezésre9.

Or. pt
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Módosítás 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Indokolt, hogy a program hozzájáruljon 
az Unió által már elfogadott környezeti 
célértékek teljesítéséhez.

(8) Indokolt, hogy a program hozzájáruljon 
az Unió által már elfogadott környezeti 
célértékek teljesítéséhez és azoknak a 
szakpolitikai területeknek az 
azonosításához, amelyeken további 
célértékeket szükséges meghatározni.

Or. en

Módosítás 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Unió vállalta, hogy 2020-ig 
legalább 20%-kal csökkenti az 
üvegházhatású gázkibocsátást (illetve 30%-
kal, ha más fejlett országok is hasonló 
mértékű kibocsátáscsökkentésre vállalnak 
kötelezettséget, és ahhoz a fejlődő 
országok is felelősségük és képességeik 
szerint, megfelelő mértékben 
hozzájárulnak); gondoskodik róla, hogy 
2020-ra az elfogyasztott energia 20%-a 
megújuló energiaforrásokból származzon; 
és az energiahatékonyság fokozása révén 
az előre jelzett szinthez képest 20%-kal 
csökkenti a primerenergia-felhasználás 
mértékét.

(9) Az Unió vállalta, hogy 2020-ig 
legalább 20%-kal csökkenti az 
üvegházhatású gázkibocsátást (illetve 30%-
kal, ha más fejlett országok is hasonló 
mértékű kibocsátáscsökkentésre vállalnak 
kötelezettséget, és ahhoz a fejlődő 
országok is felelősségük és képességeik 
szerint, megfelelő mértékben 
hozzájárulnak); gondoskodik róla, hogy 
2020-ra az elfogyasztott energia 20%-a 
megújuló energiaforrásokból származzon; 
és az energiahatékonyság fokozása révén 
az előre jelzett szinthez képest 20%-kal 
csökkenti a primerenergia-felhasználás 
mértékét. Az éghajlatváltozással 
kapcsolatos hosszú távú célkitűzések 
költséghatékony elérésének biztosítása 
érdekében e vállalásokat az éghajlat- és 
energiapolitika 2030-ig kötelező érvényű 
célkitűzéseken nyugvó, jelenlegi kerete 
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alapján tovább kell vinni.

Or. de

Módosítás 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Unió emellett vállalta, hogy 
területén 2020-ra megállítja a biológiai 
sokféleség csökkenését és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások romlását, 
azokat a lehetőségeken belül helyreállítja, 
valamint fokozza a biológiai sokféleség 
globális csökkenésének megelőzéséhez 
való uniós hozzájárulást11.

(10) Az Unió emellett vállalta, hogy 
területén 2020-ra megállítja a biológiai 
sokféleség csökkenését és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások romlását, 
azokat a lehetőségeken belül helyreállítja, 
valamint fokozza a biológiai sokféleség 
globális csökkenésének megelőzéséhez 
való uniós hozzájárulást11, továbbá az azon 
hosszú távú jövőképhez való 
hozzájárulást, amelynek részeként 2050-re 
védeni, értékelni fogják és megfelelően 
helyreállítják az Európai Unió biológiai 
sokféleségét és az általa nyújtott 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat, vagyis 
természeti tőkénket, mind a biológiai 
sokféleség önmagában vett értéke miatt, 
mind pedig az emberi jóléthez és a 
gazdasági jóléthez való alapvető 
hozzájárulása miatt.

Or. en

Indokolás

A módosítás a (COM(2011)0244) bizottsági közleményt, a 2010. május 25–26-i és a 2011. 
június 23-i tanácsi következtetést és az Európai Parlament plenáris ülése által az 
„Életbiztosításunk, természeti tőként: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégia” című jelentésben (2011/2307) elfogadott állásfoglalást tükrözik.

Módosítás 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
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Határozatra irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A kiemelt célkitűzések teljesítésére 
irányuló fellépéseket az irányítás 
különböző, a szubszidiaritás elvének 
megfelelő szintjén helyénvaló végrehajtani.

(19) A kiemelt célkitűzések teljesítésére 
irányuló fellépéseket az irányítás 
különböző, a szubszidiaritás elvének 
megfelelő szintjén, a legújabb tudományos 
eredményekkel összhangban helyénvaló 
végrehajtani.

Or. en

Módosítás 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A talaj alapvető szerepet tölt be az 
EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzésének elérésében. Romlása 
elsősorban helyi és regionális okokra 
vezethető vissza, és helyi és regionális 
hatást von maga után. A szubszidiaritás 
elvét ezért következetesen tiszteletben kell 
tartani. A tagállamokat felhívják, hogy –
eleget téve kötelezettségeiknek –
garantálják a talajminőséget, és tartsák 
fenn a talaj jó állapotát. A talajvédelmi 
jogszabállyal nem rendelkező 
tagállamokat sürgetik, hogy vállalják fel 
felelősségeiket.

Or. en

Módosítás 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
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Határozatra irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A program eredményessége és a 
kiemelt célkitűzések teljesítése érdekében 
nem kormányzati szereplőket is fontos 
bevonni.

(20) A program eredményessége és a 
kiemelt célkitűzések teljesítése érdekében 
az átláthatóság elve alapján nem 
kormányzati szereplőket is fontos bevonni.

Or. en

Módosítás 87
João Ferreira, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A program eredményessége és a 
kiemelt célkitűzések teljesítése érdekében 
nem kormányzati szereplőket is fontos 
bevonni.

(20) A program eredményessége és a 
kiemelt célkitűzések teljesítése érdekében 
nem kormányzati szereplőkkel is fontos 
együttműködni.

Or. pt

Módosítás 88
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A biológiai sokféleség csökkenése és 
az ökoszisztémák romlása az EU-n belül 
súlyos következményekkel jár a 
környezetre nézve, és rendkívül költséges
a társadalom egésze, de különösen az 
ökoszisztéma-szolgáltatásoktól közvetlenül 

(21) A biológiai sokféleség csökkenése és 
az ökoszisztémák romlása az EU-n belül 
nem csak súlyos következményekkel jár a 
környezetre nézve, és a társadalom egésze, 
hanem rendkívül költséges, különösen az 
ökoszisztéma-szolgáltatásoktól közvetlenül 
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függő ágazatokban tevékenykedő 
gazdasági szereplők számára.

függő ágazatokban tevékenykedő 
gazdasági szereplők, és a jövő generációk
számára is. 

Or. en

Módosítás 89
João Ferreira

Határozatra irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A biológiai sokféleség csökkenése és 
az ökoszisztémák romlása az EU-n belül 
súlyos következményekkel jár a 
környezetre nézve, és rendkívül költséges a 
társadalom egésze, de különösen az 
ökoszisztéma-szolgáltatásoktól közvetlenül 
függő ágazatokban tevékenykedő 
gazdasági szereplők számára.

(21) A biológiai sokféleség csökkenése és 
az ökoszisztémák romlása az EU-n belül 
súlyos következményekkel jár a 
környezetre nézve, és rendkívül költséges a 
társadalom egésze számára.

Or. pt

Módosítás 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Unión belül sokat lehet még tenni 
az üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséért és az erőforrás-hatékonyság 
növeléséért. A nagyobb fokú 
hatékonyságból, az innovatív megoldások 
üzleti hasznosításából, valamint a teljes 
életciklust alapul vevő, jobb erőforrás-
gazdálkodásból adódó költségmegtakarítás 
révén így csökkenhet a környezeti terhelés 
javulhat a versenyképesség, és a növekedés 

(22) Az Unión belül sokat lehet még tenni 
az üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséért és az energia- és erőforrás-
hatékonyság növeléséért. A nagyobb fokú 
hatékonyságból, az innovatív megoldások 
üzleti hasznosításából, valamint a teljes 
életciklust alapul vevő, jobb erőforrás-
gazdálkodásból adódó költségmegtakarítás 
révén így csökkenhet a környezeti terhelés 
javulhat a versenyképesség, és a növekedés 
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és munkahelyteremtés új forrásai jöhetnek 
létre.

és munkahelyteremtés új forrásai jöhetnek 
létre.

Or. en

Módosítás 91
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A tengeri környezet romlása –
többek között az óceánok elsavasodása, a 
tengeri hulladékok és az óceáni zaj 
következtében – jelentős veszélyt jelent az 
EU tengeri környezetére nézve.

Or. en

Módosítás 92
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A környezeti problémák és hatások 
továbbra is számottevő kockázatot 
jelentenek az emberi egészségre és a jólétre 
nézve, a környezet állapotát javító 
intézkedések ezért a javunkra válhatnak.

(23) A környezeti problémák és hatások 
egyre inkább számottevő kockázatot 
jelentenek az emberi egészségre és a jólétre 
nézve, a környezet állapotát javító 
intézkedések ezért a javunkra válhatnak, és 
ezeket az európai uniós politika minden 
területén ösztönözni kell.

Or. en
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Módosítás 93
Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A környezeti problémák és hatások 
továbbra is számottevő kockázatot 
jelentenek az emberi egészségre és a jólétre 
nézve, a környezet állapotát javító 
intézkedések ezért a javunkra válhatnak.

(23) A környezeti problémák és hatások 
egyre inkább számottevő kockázatot 
jelentenek az emberi egészségre és a jólétre 
nézve, különösen az élelmiszer-ellátás 
minősége és biztonsága vonatkozásában, a 
környezet állapotát javító intézkedések 
ezért a javunkra válhatnak.

Or. en

Módosítás 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az éghajlatváltozással kapcsolatos 
uniós politikának átfogó megközelítést 
kell követnie, felismerve, hogy a 2050 felé 
vezető pályán a gazdaság minden 
ágazatának hozzá kell járulnia az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. A 
kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó ágazatok bővítése mellett 
további fellépés szükséges a 
vállaláselosztási határozatban felölelt 
kibocsátások költséghatékony 
csökkentésének elindítása érdekében, oly 
módon, hogy ez ösztönözze a 
környezetbarát beruházást, valamint a 
fogyasztók és más szereplők 
magatartásának megváltozását.

Or. en
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Módosítás 95
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A környezettel kapcsolatos uniós 
joganyag teljes körű és egységes 
végrehajtása a környezet és az egészség, 
illetve a gazdaság szempontjából 
megalapozott befektetés.

(24) A környezettel kapcsolatos uniós 
joganyag teljes körű és egységes 
végrehajtása a környezet és az egészség, 
illetve a gazdaság és a jövő generációk
szempontjából megalapozott befektetés.

Or. en

Módosítás 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A környezettel kapcsolatos uniós 
joganyag teljes körű és egységes 
végrehajtása a környezet és az egészség, 
illetve a gazdaság szempontjából 
megalapozott befektetés.

(24) A környezettel kapcsolatos uniós 
joganyag teljes körű és egységes 
végrehajtása a Szerződésben előírt 
kötelezettség és a környezet és az egészség, 
illetve a gazdaság szempontjából 
megalapozott befektetés.

Or. en

Módosítás 97
Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A környezettel kapcsolatos uniós 
joganyag teljes körű és egységes 
végrehajtása a környezet és az egészség, 
illetve a gazdaság szempontjából 
megalapozott befektetés.

(24) A környezettel kapcsolatos uniós 
joganyag teljes körű és egységes 
végrehajtása a környezet, a biztonságos 
élelmiszer-ellátás és az egészség, illetve a 
gazdaság szempontjából megalapozott 
befektetés.

Or. en

Módosítás 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Jótékony hatással járnának a 
mezőgazdaság fenntarthatóságát javító 
további intézkedések. Nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a talajminőség vetésforgó, 
hüvelyesek, zöldtrágya és integrált 
növénytermesztési és állattenyésztési 
rendszerek alkalmazásával történő 
javítására. A vízfelhasználás és -
szennyezés csökkenthető lenne, ha az 
állatokat ipari rendszerek helyett vegyes és 
legeltető rendszerben tartanák. A kevésbé 
intenzív mezőgazdasági termelés 
bevezetése előmozdíthatná a biológiai 
sokféleséget.

Or. en

Módosítás 99
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az uniós környezetpolitikát a jövőben 
is helyénvaló megalapozott tudományos 
bizonyítékokra építeni.

(25) Az uniós környezetpolitikát a jövőben 
is helyénvaló megalapozott tudományos 
bizonyítékokra építeni, és az uniós 
költségvetésben ezért – lehetőség szerint –
nem a kutatási alapok csökkentésével kell 
megtakarítást elérni.

Or. en

Módosítás 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az uniós környezetpolitikát a jövőben 
is helyénvaló megalapozott tudományos 
bizonyítékokra építeni.

(25) Az uniós környezetpolitikát a jövőben 
is helyénvaló megalapozott ismeretekre és
tudományos bizonyítékokra építeni, és 
annak reagálnia kell az új tudományos 
eredményekre.

Or. en

Módosítás 101
Karl-Heinz Florenz

Határozatra irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A környezetvédelmi célkitűzések 
teljesítéséhez megfelelő beruházások 
szükségesek.

(26) A környezetvédelmi célkitűzések 
teljesítéséhez megfelelő beruházások 
szükségesek, továbbá – épp a 
hulladékkezelés területén – szükséges az 
uniós strukturális támogatás megfelelő, a 
hulladékokról szóló keretirányelvvel 
összhangban történő orientációja. Az 
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uniós finanszírozásban a 
hulladékhierarchia magasabb szintjeibe 
tartozó tevékenységek számára kell 
elsőbbséget biztosítani (az újrahasznosító 
üzemeknek például elsőbbséget kellene 
kapniuk a hulladék ártalmatlanításával 
szemben).

Or. de

Módosítás 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A környezetvédelmi célkitűzések 
teljesítéséhez megfelelő beruházások 
szükségesek.

(26) A környezetvédelmi célkitűzések 
teljesítéséhez megfelelő beruházások 
szükségesek, és ösztönözni kell a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 103
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az egyéb ágazatok tevékenységei és 
szabályozása kapcsán a környezeti terhelés 
csak úgy enyhíthető, illetve a környezet- és 
éghajlat-politikai célok úgy teljesülhetnek, 
ha a környezetvédelmi megfontolások 
mindenhol érvényre jutnak.

(27) Az egyéb ágazatok tevékenységei és 
szabályozása kapcsán a környezeti terhelés 
csak úgy enyhíthető, illetve a környezet- és 
éghajlat-politikai célok úgy teljesülhetnek, 
ha a környezetvédelmi megfontolások 
minden szakpolitikai területen érvényre 
jutnak.
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Or. en

Módosítás 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az EU egészét tekintve egyelőre nem 
gondoskodtak megfelelően arról, hogy
eredményesen és tisztességesen bevonják 
a lakosságot a környezeti problémák 
megoldásának folyamatába, különösen a 
KHV-eljárás keretében.

Or. lt

Módosítás 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A fenntartható fejlődésről rendezett 
2012. évi ENSZ-konferencián (Rio+20) tett 
vállalások folyományaként az új általános 
uniós környezetvédelmi cselekvési 
programnak célszerű támogatnia azokat a
nemzetközi és regionális folyamatokat, 
amelyek a fenntartható fejlődés és a 
szegénység elleni küzdelem jegyében a 
világgazdaság inkluzív zöld gazdasággá 
való átalakítására irányulnak.

(30) Az új általános cselekvési 
programnak támogatnia kell a
fenntartható fejlődésről rendezett 2012. évi 
ENSZ-konferencián (Rio+20) tett 
vállalások végrehajtását az EU-ban és 
nemzetközi szinten, amelyek a fenntartható 
fejlődés és a szegénység elleni küzdelem 
jegyében a világgazdaság inkluzív zöld 
gazdasággá való átalakítására irányulnak.

Or. en
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Módosítás 106
Karl-Heinz Florenz

Határozatra irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A Bizottság közleményének 
(COM(2012)0095) és az Európai 
Parlament „Az uniós környezetvédelmi 
intézkedések hozadékainak láthatóvá 
tétele: bizalomépítés az ismeretek 
gyarapítása és a reakcióképesség javítása 
révén” című jelentésének 
(2012/2104(INI)) megfelelően különös 
figyelmet kell fordítani a környezettel 
kapcsolatos uniós környezetvédelmi
jogszabályok végrehajtására.

Or. de

Módosítás 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós természeti tőke védelme, 
megőrzése és fejlesztése;

a) az uniós természeti tőke védelme, 
megőrzése és fenntartható 
felhasználásának fejlesztése;

Or. en

Módosítás 108
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) erőforrás-hatékony, környezetbarát és 
versenyképes uniós gazdaság kialakítása;

b) alacsony szén-dioxid kibocsátású, 
erőforrás-hatékony, környezetbarát és
ökoszisztéma-kímélő körkörös gazdaság 
versenyképessé tétele;

Or. it

Módosítás 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) erőforrás-hatékony, környezetbarát és 
versenyképes uniós gazdaság kialakítása;

b) erőforrás-hatékony, környezetbarát, 
innovatív és versenyképes uniós gazdaság 
kialakítása;

Or. en

Módosítás 110
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) erőforrás-hatékony, környezetbarát és 
versenyképes uniós gazdaság kialakítása;

b) erőforrás-hatékony, környezetbarát, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású és 
versenyképes uniós gazdaság kialakítása;

Or. fr

Módosítás 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a környezetpolitika tudományos 
eredményekkel való szilárdabb 
alátámasztása;

e) a környezetpolitika ismeretekkel és
tudományos eredményekkel való 
szilárdabb alátámasztása;

Or. en

Módosítás 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a környezet- és éghajlat-politikai 
beruházások megvalósulásához szükséges 
feltételek megteremtése és megfelelő 
árképzés garantálása;

f) a környezet- és éghajlat-politikai 
beruházások megvalósulásához szükséges 
feltételek megteremtése;

Or. en

Módosítás 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a környezet- és éghajlat-politikai 
beruházások megvalósulásához szükséges 
feltételek megteremtése és megfelelő 
árképzés garantálása;

f) a magán- és közszféra környezet- és 
éghajlat-politikai beruházásainak
megvalósulásához szükséges feltételek 
megteremtése és megfelelő árképzés 
garantálása;

Or. en
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Módosítás 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a környezeti megfontolások fokozottabb 
érvényre juttatása és a politikai koherencia 
növelése;

g) a környezeti megfontolások fokozottabb 
érvényre juttatása, a politikai koherencia
növelése és a lakosság bevonása a 
környezeti problémák megoldásába;

Or. lt

Módosítás 115
João Ferreira

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a természet és a társadalom közötti 
harmonikus és fenntartható kapcsolat 
kialakítása;

Or. pt

Módosítás 116
Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) az egészséges élelmiszerek kínálatának 
és az ezekhez való hozzáférésnek a 
maximalizálása;
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Or. en

Módosítás 117
João Ferreira

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A program a „szennyező fizet” elvén,
az elővigyázatosság elvén és a 
megelőzésen, valamint azon az elven 
alapul, hogy a szennyezést annak 
forrásánál kell megszüntetni.

(2) A program az elővigyázatosság elvén 
és a megelőzésen, valamint azon az elven 
alapul, hogy a szennyezést annak 
forrásánál kell megszüntetni, a gazdasági 
demokrácia elvét minden esetben a piac 
törvényei fölé helyezve.

Or. pt

Módosítás 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A program a polgárok méltányos és 
fenntartható jólétén keresztül biztosítja az 
környezetvédelem és az életminőség 
magas szintjét.

Or. en

Módosítás 119
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A program intézkedéseit, lépéseit és 
célkitűzéseit az intelligens szabályozás 
elvének megfelelően kell kialakítani, és 
adott esetben átfogó hatásvizsgálattal kell 
alátámasztani.

(3) A program intézkedéseit, lépéseit és 
célkitűzéseit az intelligens szabályozás 
elvének megfelelően kell kialakítani, 
megbízható tudományos alapokra kell 
építeni, és adott esetben átfogó 
hatásvizsgálattal kell alátámasztani.

Or. en

Módosítás 120
Ewald Stadler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az elmúlt évtizedekben jelentősen 
csökkent a levegőbe, a vízbe és a talajba 
kerülő szennyezőanyagok mennyisége, az 
utóbbi években pedig az üvegházhatású 
gázkibocsátás is visszaszorult. A vegyi 
anyagokra vonatkozó uniós szabályozás 
korszerűbbé vált, és számos mérgező vagy 
veszélyes anyag – például az ólom, a 
kadmium és a higany – immár csak 
korlátozottan használható a háztartásokban 
előforduló termékek nagy részében. Az 
uniós polgárok a világ egyik legjobb 
vízminőségének örvendenek, és az Európai 
Unió területének 18%-a, tengereinek pedig 
4%-a van természeti védettség alá 
helyezve.

2. Az elmúlt évtizedekben jelentősen 
csökkent a levegőbe, a vízbe és a talajba 
kerülő szennyezőanyagok mennyisége, az 
utóbbi években pedig az üvegházhatású 
gázkibocsátás is visszaszorult. E csökkenés 
részben a gazdasági válság idején 
bekövetkező termeléscsökkenés és kelet-
európai gyárak bezárásának
következménye. A vegyi anyagokra 
vonatkozó uniós szabályozás korszerűbbé 
vált, és számos mérgező vagy veszélyes 
anyag – például az ólom, a kadmium és a 
higany – immár csak korlátozottan 
használható a háztartásokban előforduló 
termékek nagy részében. Az uniós 
polgárok a világ egyik legjobb 
vízminőségének örvendenek, és az Európai 
Unió területének 18%-a, tengereinek pedig 
4%-a van természeti védettség alá 
helyezve.

Or. de
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Módosítás 121
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az elmúlt évtizedekben jelentősen 
csökkent a levegőbe, a vízbe és a talajba 
kerülő szennyezőanyagok mennyisége, az 
utóbbi években pedig az üvegházhatású 
gázkibocsátás is visszaszorult. A vegyi 
anyagokra vonatkozó uniós szabályozás 
korszerűbbé vált, és számos mérgező vagy 
veszélyes anyag – például az ólom, a 
kadmium és a higany – immár csak 
korlátozottan használható a háztartásokban 
előforduló termékek nagy részében. Az 
uniós polgárok a világ egyik legjobb 
vízminőségének örvendenek, és az Európai 
Unió területének 18%-a, tengereinek pedig 
4%-a van természeti védettség alá 
helyezve.

2. Az elmúlt évtizedekben jelentősen 
csökkent a levegőbe, a vízbe és a talajba 
kerülő szennyezőanyagok mennyisége, az 
utóbbi években pedig az üvegházhatású 
gázkibocsátás is visszaszorult. A vegyi 
anyagokra vonatkozó uniós szabályozás 
korszerűbbé vált, és számos mérgező vagy 
veszélyes anyag – például az ólom, a 
kadmium és a higany – immár csak 
korlátozottan használható a háztartásokban 
előforduló termékek nagy részében. Az 
uniós polgárok a világ egyik legjobb 
vízminőségének örvendenek, és az Európai 
Unió területének 18%-a, tengereinek pedig 
4%-a van természeti védettség alá 
helyezve. Ugyanakkor továbbra is nagy 
problémát jelent a tengeri hulladék és a 
tengeri környezet szennyezése.

Or. en

Módosítás 122
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Unió környezetpolitikája 
előmozdította a környezetkímélő 
termékekkel és szolgáltatásokkal 
kapcsolatos innovációt és beruházásokat, s 
ezzel munkahelyeket és 
exportlehetőségeket teremtett. Az Unió 
többszöri bővítése a magas színvonalú 

3. A tagállamok és az Unió 
környezetpolitikái előmozdították a 
környezetkímélő termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos innovációt és 
beruházásokat, s ezzel munkahelyeket és 
exportlehetőségeket teremtettek. Az Unió 
többszöri bővítése a magas színvonalú 
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környezetvédelmi normákat az európai 
kontinens nagy részére kiterjesztette, és az 
Unió erőfeszítéseinek is köszönhető, hogy 
megnőtt a nemzetközi elkötelezettség az 
éghajlatváltozás és a biodiverzitás-
csökkenés elleni küzdelem iránt, és hogy 
világméretű erőfeszítések árán sikerült 
kiküszöbölni az ózonkárosító anyagokat és 
az ólmozott üzemanyagokat. 

környezetvédelmi normákat az európai 
kontinens nagy részére kiterjesztette, és az 
Unió erőfeszítéseinek is köszönhető, hogy 
megnőtt a nemzetközi elkötelezettség az 
éghajlatváltozás és a biodiverzitás-
csökkenés elleni küzdelem iránt, és hogy 
világméretű erőfeszítések árán sikerült 
kiküszöbölni az ózonkárosító anyagokat és 
az ólmozott üzemanyagokat. 

Or. en

Módosítás 123
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A környezetvédelmi célkitűzéseknek a 
többi uniós szakpolitikába és 
tevékenységbe való beépítésében is 
jelentős előrehaladás történt. A Közös 
Agrárpolitika (KAP) 2003. évi reformja óta 
a közvetlen kifizetéseknek feltétele, hogy a 
mezőgazdasági termelők jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotban tartsák a 
termőföldet és betartsák a hatályos 
környezetvédelmi szabályozást. Az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem az 
energiapolitika szerves részévé vált, és más 
kulcsfontosságú ágazatokban – például a 
közlekedésben és az építőiparban – is 
egyre nagyobb súlyt kapnak az erőforrás-
hatékonysági, éghajlat-változási és 
energiahatékonysági megfontolások.

4. A környezetvédelmi célkitűzéseknek a 
többi uniós szakpolitikába és 
tevékenységbe való beépítésében is 
jelentős előrehaladás történt. A Közös 
Agrárpolitika (KAP) 2003. évi reformja óta 
a közvetlen kifizetéseknek feltétele, hogy a 
mezőgazdasági termelők jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotban tartsák a 
termőföldet és betartsák a hatályos 
környezetvédelmi szabályozást. A KAP 
környezetbaráttá tétele terén 
mindazonáltal sajnos még mindig sok a 
tennivaló. Az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem az energiapolitika szerves 
részévé vált, és más kulcsfontosságú 
ágazatokban – például a közlekedésben és 
az építőiparban – is egyre nagyobb súlyt 
kapnak az erőforrás-hatékonysági, 
éghajlat-változási és energiahatékonysági 
megfontolások.

Or. en
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Módosítás 124
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A környezetvédelmi célkitűzéseknek a 
többi uniós szakpolitikába és 
tevékenységbe való beépítésében is 
jelentős előrehaladás történt. A Közös 
Agrárpolitika (KAP) 2003. évi reformja óta 
a közvetlen kifizetéseknek feltétele, hogy a 
mezőgazdasági termelők jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotban tartsák a 
termőföldet és betartsák a hatályos 
környezetvédelmi szabályozást. Az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem az 
energiapolitika szerves részévé vált, és más 
kulcsfontosságú ágazatokban – például a 
közlekedésben és az építőiparban – is 
egyre nagyobb súlyt kapnak az erőforrás-
hatékonysági, éghajlat-változási és 
energiahatékonysági megfontolások.

4. A környezetvédelmi célkitűzéseknek a 
többi uniós szakpolitikába és 
tevékenységbe való beépítésében is 
jelentős előrehaladás történt. A Közös 
Agrárpolitika (KAP) 2003. évi reformja óta 
a közvetlen kifizetéseknek feltétele, hogy a 
mezőgazdasági termelők jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotban tartsák a 
termőföldet és betartsák a hatályos 
környezetvédelmi szabályozást. Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
az energiapolitika szerves részévé vált, és 
más kulcsfontosságú ágazatokban –
például a közlekedésben és az építőiparban 
– is egyre nagyobb súlyt kapnak az 
erőforrás-hatékonysági, éghajlat-változási 
és energiahatékonysági megfontolások.

Or. it

Módosítás 125
Richard Seeber, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A környezetvédelmi célkitűzéseknek a 
többi uniós szakpolitikába és 
tevékenységbe való beépítésében is 
jelentős előrehaladás történt. A Közös 
Agrárpolitika (KAP) 2003. évi reformja óta 
a közvetlen kifizetéseknek feltétele, hogy a 
mezőgazdasági termelők jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotban tartsák a 
termőföldet és betartsák a hatályos 
környezetvédelmi szabályozást. Az 

4. A környezetvédelmi célkitűzéseknek a 
többi uniós szakpolitikába és 
tevékenységbe való beépítésében is 
jelentős előrehaladás történt. A Közös 
Agrárpolitika (KAP) 2003. évi reformja óta 
a közvetlen kifizetéseknek feltétele, hogy a 
mezőgazdasági termelők jó mezőgazdasági 
és környezeti állapotban tartsák a 
termőföldet és betartsák a hatályos 
környezetvédelmi szabályozást. Az 
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éghajlatváltozás elleni küzdelem az 
energiapolitika szerves részévé vált, és más 
kulcsfontosságú ágazatokban – például a 
közlekedésben és az építőiparban – is 
egyre nagyobb súlyt kapnak az erőforrás-
hatékonysági, éghajlat-változási és 
energiahatékonysági megfontolások.

éghajlatváltozás elleni küzdelem az 
energiapolitika szerves részévé vált, és más 
kulcsfontosságú ágazatokban – például a 
közlekedésben és az építőiparban – is 
egyre nagyobb súlyt kapnak az erőforrás-
hatékonysági, éghajlat-változási és 
energiahatékonysági megfontolások. A 
jövőben azonban fokozottabb kell 
figyelmet fordítani a kölcsönös 
megfeleltetés eredményesebb 
végrehajtására.

Or. de

Módosítás 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az Európai Unióban ennek ellenére még 
mindig sok aggasztó környezeti tendencia 
figyelhető meg, nem utolsó sorban a 
meglévő uniós környezetvédelmi 
szabályozás hiányos alkalmazása miatt. Az 
élőhelyvédelmi irányelv alkalmazása 
keretében értékelt élőlényfajoknak és 
élőhelyeknek mindössze 17%-a van jó 
állapotban, és a természeti tőke hanyatlása 
veszélyezteti a biológiai sokféleséggel és 
az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós 
célkitűzések elérésének sikerét. Gazdasági 
vagy társadalmi rendszerünkben ennek 
tetemes járulékos költségei vannak, melyek 
pontos felmérése még hátra van. Az
Európai Unió területének harminc 
százaléka igen szétdarabolt, s ez 
hátrányosan érinti az ökoszisztémák 
területi folytonosságát és egészségét, 
valamint képességét arra, hogy az 
élőlényfajok igényeit kielégítsék és 
számukra élőhelyül szolgáljanak. Noha az 

5. Az Európai Unióban ennek ellenére még 
mindig sok aggasztó környezeti tendencia 
figyelhető meg, nem utolsó sorban a 
meglévő uniós környezetvédelmi 
szabályozás hiányos alkalmazása miatt. Az 
élőhelyvédelmi irányelv alkalmazása 
keretében értékelt élőlényfajoknak és 
élőhelyeknek mindössze 17%-a van jó 
állapotban, és a természeti tőke hanyatlása 
veszélyezteti a biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos uniós célkitűzések elérésének 
sikerét. Gazdasági vagy társadalmi 
rendszerünkben ennek tetemes járulékos 
költségei vannak, melyek pontos felmérése 
még hátra van. Az Európai Unió 
területének harminc százaléka igen 
szétdarabolt, s ez hátrányosan érinti az 
ökoszisztémák területi folytonosságát és 
egészségét, valamint képességét arra, hogy 
az élőlényfajok igényeit kielégítsék és 
számukra élőhelyül szolgáljanak. Noha az 
Európai Unióban már halad a gazdasági 
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Európai Unióban már halad a gazdasági 
növekedés függetlenítése az üvegházhatású 
gázkibocsátástól, az erőforrás-
felhasználástól és a környezeti hatásoktól, 
az erőforrások többnyire még mindig nem 
fenntarthatóan és hatékonyan kerülnek 
felhasználásra, és a hulladékgazdálkodás is 
hagy kívánnivalót. Az uniós vállalkozások 
így elesnek azoktól a jelentős előnyöktől, 
amelyeket az erőforrás-hatékonyság kínál a 
versenyképesség, a költségmegtakarítás, a 
termelékenység javulása és az ellátás 
biztonsága tekintetében. A vízminőség és a 
levegő szennyezettségi szintje még mindig 
aggasztó sok helyütt Európában, és az 
uniós polgárok továbbra is ki vannak téve 
olyan veszélyes anyagoknak, amelyek 
egészségüket és jólétüket veszélyeztetik. A 
fenntarthatatlan talajhasználat 
következtében kimerülnek a megművelhető 
termőterületek, s ez hatással van az 
élelmiszer-biztonságra és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésére is. Ellenőrzések hiányában a 
talajromlás tovább folytatódik.

növekedés függetlenítése az üvegházhatású 
gázkibocsátástól, az erőforrás-
felhasználástól és a környezeti hatásoktól, 
az erőforrások többnyire még mindig nem 
fenntarthatóan és hatékonyan kerülnek 
felhasználásra, és a hulladékgazdálkodás is 
hagy kívánnivalót. Az uniós vállalkozások 
így elesnek azoktól a jelentős előnyöktől, 
amelyeket az erőforrás-hatékonyság kínál a 
versenyképesség, a költségmegtakarítás, a 
termelékenység javulása és az ellátás 
biztonsága tekintetében. A vízminőség és a 
levegő szennyezettségi szintje még mindig 
aggasztó sok helyütt Európában, és az 
uniós polgárok továbbra is ki vannak téve 
olyan veszélyes anyagoknak, amelyek 
egészségüket és jólétüket veszélyeztetik. A 
fenntarthatatlan talajhasználat 
következtében kimerülnek a megművelhető 
termőterületek, s ez hatással van az 
élelmiszer-biztonságra és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésére is. Ellenőrzések hiányában a 
talajromlás tovább folytatódik.

Or. en

Módosítás 127
Margrete Auken, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az Európai Unióban ennek ellenére még 
mindig sok aggasztó környezeti tendencia 
figyelhető meg, nem utolsó sorban a 
meglévő uniós környezetvédelmi 
szabályozás hiányos alkalmazása miatt. Az 
élőhelyvédelmi irányelv alkalmazása 
keretében értékelt élőlényfajoknak és 
élőhelyeknek mindössze 17%-a van jó 
állapotban, és a természeti tőke hanyatlása 

5. Az Európai Unióban ennek ellenére még 
mindig sok aggasztó környezeti tendencia 
figyelhető meg, nem utolsó sorban a 
meglévő uniós környezetvédelmi 
szabályozás hiányos alkalmazása miatt. Az 
élőhelyvédelmi irányelv alkalmazása 
keretében értékelt élőlényfajoknak és 
élőhelyeknek mindössze 17%-a van jó 
állapotban, és a természeti tőke hanyatlása 



AM\931263HU.doc 29/77 PE508.007v01-00

HU

veszélyezteti a biológiai sokféleséggel és 
az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós 
célkitűzések elérésének sikerét. Gazdasági 
vagy társadalmi rendszerünkben ennek 
tetemes járulékos költségei vannak, melyek 
pontos felmérése még hátra van. Az 
Európai Unió területének harminc 
százaléka igen szétdarabolt, s ez 
hátrányosan érinti az ökoszisztémák 
területi folytonosságát és egészségét, 
valamint képességét arra, hogy az 
élőlényfajok igényeit kielégítsék és 
számukra élőhelyül szolgáljanak. Noha az 
Európai Unióban már halad a gazdasági 
növekedés függetlenítése az üvegházhatású 
gázkibocsátástól, az erőforrás-
felhasználástól és a környezeti hatásoktól, 
az erőforrások többnyire még mindig nem 
fenntarthatóan és hatékonyan kerülnek 
felhasználásra, és a hulladékgazdálkodás is 
hagy kívánnivalót. Az uniós vállalkozások 
így elesnek azoktól a jelentős előnyöktől, 
amelyeket az erőforrás-hatékonyság kínál a 
versenyképesség, a költségmegtakarítás, a 
termelékenység javulása és az ellátás 
biztonsága tekintetében. A vízminőség és a 
levegő szennyezettségi szintje még mindig 
aggasztó sok helyütt Európában, és az 
uniós polgárok továbbra is ki vannak téve 
olyan veszélyes anyagoknak, amelyek 
egészségüket és jólétüket veszélyeztetik. A 
fenntarthatatlan talajhasználat 
következtében kimerülnek a megművelhető 
termőterületek, s ez hatással van az
élelmiszer-biztonságra és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésére is. Ellenőrzések hiányában a 
talajromlás tovább folytatódik.

veszélyezteti a biológiai sokféleséggel és 
az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós 
célkitűzések elérésének sikerét. Gazdasági 
vagy társadalmi rendszerünkben ennek 
tetemes járulékos költségei vannak, melyek 
pontos felmérése még hátra van. Az 
Európai Unió területének harminc 
százaléka igen szétdarabolt, s ez 
hátrányosan érinti az ökoszisztémák 
területi folytonosságát és egészségét, 
valamint képességét arra, hogy az 
élőlényfajok igényeit kielégítsék és 
számukra élőhelyül szolgáljanak. Noha az 
Európai Unióban már halad a gazdasági 
növekedés függetlenítése az üvegházhatású 
gázkibocsátástól, az erőforrás-
felhasználástól és a környezeti hatásoktól, 
az erőforrások többnyire még mindig nem 
fenntarthatóan és hatékonyan kerülnek 
felhasználásra, és a hulladékgazdálkodás is 
hagy kívánnivalót. Az uniós vállalkozások 
így elesnek azoktól a jelentős előnyöktől, 
amelyeket az erőforrás-hatékonyság kínál a 
versenyképesség, a költségmegtakarítás, a 
termelékenység javulása és az ellátás 
biztonsága tekintetében. A vízminőség és a 
levegő szennyezettségi szintje még mindig 
aggasztó sok helyütt Európában, és az 
uniós polgárok továbbra is ki vannak téve 
olyan veszélyes anyagoknak, amelyek 
egészségüket és jólétüket rontják. A 
fenntarthatatlan talajhasználat 
következtében kimerülnek a megművelhető 
termőterületek, s ez hatással van a globális
élelmiszer-biztonságra és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésére is. Ellenőrzések hiányában a 
talajromlás tovább folytatódik, és közös 
európai jogi keretet tesz szükségessé.

Or. en

Módosítás 128
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az Európai Unióban ennek ellenére még 
mindig sok aggasztó környezeti tendencia 
figyelhető meg, nem utolsó sorban a 
meglévő uniós környezetvédelmi 
szabályozás hiányos alkalmazása miatt. Az 
élőhelyvédelmi irányelv alkalmazása 
keretében értékelt élőlényfajoknak és 
élőhelyeknek mindössze 17%-a van jó 
állapotban, és a természeti tőke hanyatlása 
veszélyezteti a biológiai sokféleséggel és 
az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós 
célkitűzések elérésének sikerét. Gazdasági 
vagy társadalmi rendszerünkben ennek 
tetemes járulékos költségei vannak, melyek 
pontos felmérése még hátra van. Az 
Európai Unió területének harminc 
százaléka igen szétdarabolt, s ez 
hátrányosan érinti az ökoszisztémák 
területi folytonosságát és egészségét, 
valamint képességét arra, hogy az 
élőlényfajok igényeit kielégítsék és 
számukra élőhelyül szolgáljanak. Noha az 
Európai Unióban már halad a gazdasági 
növekedés függetlenítése az üvegházhatású 
gázkibocsátástól, az erőforrás-
felhasználástól és a környezeti hatásoktól, 
az erőforrások többnyire még mindig nem 
fenntarthatóan és hatékonyan kerülnek 
felhasználásra, és a hulladékgazdálkodás is 
hagy kívánnivalót. Az uniós vállalkozások 
így elesnek azoktól a jelentős előnyöktől, 
amelyeket az erőforrás-hatékonyság kínál a 
versenyképesség, a költségmegtakarítás, a 
termelékenység javulása és az ellátás 
biztonsága tekintetében. A vízminőség és a 
levegő szennyezettségi szintje még mindig 
aggasztó sok helyütt Európában, és az 
uniós polgárok továbbra is ki vannak téve 
olyan veszélyes anyagoknak, amelyek 
egészségüket és jólétüket veszélyeztetik. A 
fenntarthatatlan talajhasználat 
következtében kimerülnek a megművelhető 

5. Az Európai Unióban ennek ellenére még 
mindig sok aggasztó környezeti tendencia 
figyelhető meg, nem utolsó sorban a 
meglévő uniós környezetvédelmi 
szabályozás hiányos alkalmazása miatt. Az 
élőhelyvédelmi irányelv alkalmazása 
keretében értékelt élőlényfajoknak és 
élőhelyeknek mindössze 17%-a van jó 
állapotban, és a természeti tőke hanyatlása 
veszélyezteti a biológiai sokféleséggel és 
az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós 
célkitűzések elérésének sikerét. Gazdasági 
vagy társadalmi rendszerünkben ennek 
tetemes járulékos költségei vannak, melyek 
pontos felmérése még hátra van. Az 
Európai Unió területének harminc 
százaléka igen szétdarabolt, s ez 
hátrányosan érinti az ökoszisztémák 
területi folytonosságát és egészségét, 
valamint képességét arra, hogy az 
élőlényfajok igényeit kielégítsék és 
számukra élőhelyül szolgáljanak. Az uniós 
vizek tengeri élőhelyeit és fajait többféle,
emberi eredetű ok miatt továbbra is a 
hanyatlás és a kihalás veszélye fenyegeti. 
Noha az Európai Unióban már halad a 
gazdasági növekedés függetlenítése az 
üvegházhatású gázkibocsátástól, az 
erőforrás-felhasználástól és a környezeti 
hatásoktól, az erőforrások többnyire még 
mindig nem fenntarthatóan és hatékonyan 
kerülnek felhasználásra, és a 
hulladékgazdálkodás is hagy kívánnivalót. 
Az uniós vállalkozások így elesnek azoktól 
a jelentős előnyöktől, amelyeket az 
erőforrás-hatékonyság kínál a 
versenyképesség, a költségmegtakarítás, a 
termelékenység javulása és az ellátás 
biztonsága tekintetében. A vízminőség és a 
levegő szennyezettségi szintje még mindig 
aggasztó sok helyütt Európában, és az 
uniós polgárok továbbra is ki vannak téve 
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termőterületek, s ez hatással van az 
élelmiszer-biztonságra és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésére is. Ellenőrzések hiányában a 
talajromlás tovább folytatódik.

olyan veszélyes anyagoknak, amelyek 
egészségüket és jólétüket veszélyeztetik. A 
fenntarthatatlan talajhasználat 
következtében kimerülnek a megművelhető 
termőterületek, s ez hatással van az 
élelmiszer-biztonságra és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésére is. Ellenőrzések hiányában a 
talajromlás tovább folytatódik.

Or. en

Módosítás 129
Pavel Poc

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az Európai Unióban ennek ellenére még 
mindig sok aggasztó környezeti tendencia 
figyelhető meg, nem utolsó sorban a 
meglévő uniós környezetvédelmi 
szabályozás hiányos alkalmazása miatt. Az 
élőhelyvédelmi irányelv alkalmazása 
keretében értékelt élőlényfajoknak és 
élőhelyeknek mindössze 17%-a van jó 
állapotban, és a természeti tőke hanyatlása 
veszélyezteti a biológiai sokféleséggel és 
az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós 
célkitűzések elérésének sikerét. Gazdasági 
vagy társadalmi rendszerünkben ennek 
tetemes járulékos költségei vannak, melyek 
pontos felmérése még hátra van. Az 
Európai Unió területének harminc 
százaléka igen szétdarabolt, s ez 
hátrányosan érinti az ökoszisztémák 
területi folytonosságát és egészségét, 
valamint képességét arra, hogy az 
élőlényfajok igényeit kielégítsék és 
számukra élőhelyül szolgáljanak. Noha az 
Európai Unióban már halad a gazdasági 
növekedés függetlenítése az üvegházhatású 
gázkibocsátástól, az erőforrás-

5. Az Európai Unióban ennek ellenére még 
mindig sok aggasztó környezeti tendencia 
figyelhető meg, nem utolsó sorban a 
meglévő uniós környezetvédelmi 
szabályozás hiányos alkalmazása miatt. Az 
élőhelyvédelmi irányelv alkalmazása 
keretében értékelt élőlényfajoknak és 
élőhelyeknek mindössze 17%-a van jó 
állapotban, és a természeti tőke hanyatlása 
veszélyezteti a biológiai sokféleséggel és 
az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós 
célkitűzések elérésének sikerét. Az IUCN 
veszélyeztetett fajok vörös listáján szereplő 
395, Európában honos, különösen 
veszélyeztetett faj közül 110 faj van 
veszélyben idegenhonos özönfajokkal való 
fertőződés miatt. Gazdasági vagy 
társadalmi rendszerünkben ennek tetemes 
járulékos költségei vannak, melyek pontos 
felmérése még hátra van. Az Európai Unió 
területének harminc százaléka igen 
szétdarabolt, s ez hátrányosan érinti az 
ökoszisztémák területi folytonosságát és 
egészségét, valamint képességét arra, hogy 
az élőlényfajok igényeit kielégítsék és 
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felhasználástól és a környezeti hatásoktól, 
az erőforrások többnyire még mindig nem 
fenntarthatóan és hatékonyan kerülnek 
felhasználásra, és a hulladékgazdálkodás is 
hagy kívánnivalót. Az uniós vállalkozások 
így elesnek azoktól a jelentős előnyöktől, 
amelyeket az erőforrás-hatékonyság kínál a 
versenyképesség, a költségmegtakarítás, a 
termelékenység javulása és az ellátás 
biztonsága tekintetében. A vízminőség és a 
levegő szennyezettségi szintje még mindig 
aggasztó sok helyütt Európában, és az 
uniós polgárok továbbra is ki vannak téve 
olyan veszélyes anyagoknak, amelyek 
egészségüket és jólétüket veszélyeztetik. A 
fenntarthatatlan talajhasználat 
következtében kimerülnek a megművelhető 
termőterületek, s ez hatással van az 
élelmiszer-biztonságra és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésére is. Ellenőrzések hiányában a 
talajromlás tovább folytatódik.

számukra élőhelyül szolgáljanak. Noha az 
Európai Unióban már halad a gazdasági
növekedés függetlenítése az üvegházhatású 
gázkibocsátástól, az erőforrás-
felhasználástól és a környezeti hatásoktól, 
az erőforrások többnyire még mindig nem 
fenntarthatóan és hatékonyan kerülnek 
felhasználásra, és a hulladékgazdálkodás is 
hagy kívánnivalót. Az uniós vállalkozások 
így elesnek azoktól a jelentős előnyöktől, 
amelyeket az erőforrás-hatékonyság kínál a 
versenyképesség, a költségmegtakarítás, a 
termelékenység javulása és az ellátás 
biztonsága tekintetében. A vízminőség és a 
levegő szennyezettségi szintje még mindig 
aggasztó sok helyütt Európában, és az 
uniós polgárok továbbra is ki vannak téve 
olyan veszélyes anyagoknak, amelyek 
egészségüket és jólétüket veszélyeztetik. A 
fenntarthatatlan talajhasználat 
következtében kimerülnek a megművelhető 
termőterületek, s ez hatással van az 
élelmiszer-biztonságra és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésére is. Ellenőrzések hiányában a 
talajromlás tovább folytatódik.

Or. en

Indokolás

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Módosítás 130
Ewald Stadler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az Európai Unióban ennek ellenére még 
mindig sok aggasztó környezeti tendencia 
figyelhető meg, nem utolsó sorban a 
meglévő uniós környezetvédelmi 
szabályozás hiányos alkalmazása miatt. Az 
élőhelyvédelmi irányelv alkalmazása 
keretében értékelt élőlényfajoknak és 
élőhelyeknek mindössze 17%-a van jó 
állapotban, és a természeti tőke hanyatlása 
veszélyezteti a biológiai sokféleséggel és 
az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós 
célkitűzések elérésének sikerét. Gazdasági 
vagy társadalmi rendszerünkben ennek 
tetemes járulékos költségei vannak, melyek
pontos felmérése még hátra van. Az 
Európai Unió területének harminc 
százaléka igen szétdarabolt, s ez 
hátrányosan érinti az ökoszisztémák 
területi folytonosságát és egészségét, 
valamint képességét arra, hogy az 
élőlényfajok igényeit kielégítsék és 
számukra élőhelyül szolgáljanak. Noha az 
Európai Unióban már halad a gazdasági 
növekedés függetlenítése az üvegházhatású 
gázkibocsátástól, az erőforrás-
felhasználástól és a környezeti hatásoktól, 
az erőforrások többnyire még mindig nem 
fenntarthatóan és hatékonyan kerülnek 
felhasználásra, és a hulladékgazdálkodás is 
hagy kívánnivalót. Az uniós vállalkozások 
így elesnek azoktól a jelentős előnyöktől, 
amelyeket az erőforrás-hatékonyság kínál a 
versenyképesség, a költségmegtakarítás, a 
termelékenység javulása és az ellátás 
biztonsága tekintetében. A vízminőség és a 
levegő szennyezettségi szintje még mindig 
aggasztó sok helyütt Európában, és az 
uniós polgárok továbbra is ki vannak téve 
olyan veszélyes anyagoknak, amelyek 
egészségüket és jólétüket veszélyeztetik. A 
fenntarthatatlan talajhasználat 
következtében kimerülnek a megművelhető 
termőterületek, s ez hatással van az 
élelmiszer-biztonságra és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések 

5. Az Európai Unióban ennek ellenére még 
mindig sok aggasztó környezeti tendencia 
figyelhető meg, nem utolsó sorban a 
meglévő uniós környezetvédelmi 
szabályozás hiányos alkalmazása miatt. Az 
élőhelyvédelmi irányelv alkalmazása 
keretében értékelt élőlényfajoknak és 
élőhelyeknek mindössze 17%-a van jó 
állapotban, és a természeti tőke hanyatlása 
veszélyezteti a biológiai sokféleséggel és 
az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós 
célkitűzések elérésének sikerét. Gazdasági 
vagy társadalmi rendszerünkben ennek 
tetemes járulékos költségei vannak, 
amelyek pontos felmérése még hátra van, 
feltételezve, hogy ezeket az adatokat a 
természetre vonatkozóan lehetséges 
felmérni. Ezenfelül a mai napig teljes 
mértékben tisztázatlan, hogy az 
éghajlatváltozást mennyiben okozza 
emberi tevékenység és mennyiben változik 
az éghajlat természeti hatások 
következményeként. Az Európai Unió 
területének harminc százaléka igen 
szétdarabolt, s ez hátrányosan érinti az 
ökoszisztémák területi folytonosságát és 
egészségét, valamint képességét arra, hogy 
az élőlényfajok igényeit kielégítsék és 
számukra élőhelyül szolgáljanak. Noha az 
Európai Unióban már halad a gazdasági 
növekedés függetlenítése az üvegházhatású 
gázkibocsátástól, az erőforrás-
felhasználástól és a környezeti hatásoktól, 
az erőforrások többnyire még mindig nem 
fenntarthatóan és hatékonyan kerülnek 
felhasználásra, és a hulladékgazdálkodás is 
hagy kívánnivalót. Az uniós vállalkozások 
így elesnek azoktól a jelentős előnyöktől, 
amelyeket az erőforrás-hatékonyság kínál a 
versenyképesség, a költségmegtakarítás, a 
termelékenység javulása és az ellátás 
biztonsága tekintetében. A vízminőség és a 
levegő szennyezettségi szintje még mindig 
aggasztó sok helyütt Európában, és az 
uniós polgárok továbbra is ki vannak téve 
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teljesítésére is. Ellenőrzések hiányában a 
talajromlás tovább folytatódik.

olyan veszélyes anyagoknak, amelyek 
egészségüket és jólétüket veszélyeztetik. A 
fenntarthatatlan talajhasználat 
következtében kimerülnek a megművelhető 
termőterületek, s ez hatással van az 
élelmiszer-biztonságra és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésére is. Ellenőrzések hiányában a 
talajromlás tovább folytatódik.

Or. de

Módosítás 131
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az Európai Unióban ennek ellenére még 
mindig sok aggasztó környezeti tendencia 
figyelhető meg, nem utolsó sorban a 
meglévő uniós környezetvédelmi 
szabályozás hiányos alkalmazása miatt. Az 
élőhelyvédelmi irányelv alkalmazása 
keretében értékelt élőlényfajoknak és 
élőhelyeknek mindössze 17%-a van jó 
állapotban, és a természeti tőke hanyatlása 
veszélyezteti a biológiai sokféleséggel és 
az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós 
célkitűzések elérésének sikerét. Gazdasági 
vagy társadalmi rendszerünkben ennek 
tetemes járulékos költségei vannak, melyek 
pontos felmérése még hátra van. Az 
Európai Unió területének harminc 
százaléka igen szétdarabolt, s ez 
hátrányosan érinti az ökoszisztémák 
területi folytonosságát és egészségét, 
valamint képességét arra, hogy az 
élőlényfajok igényeit kielégítsék és 
számukra élőhelyül szolgáljanak. Noha az 
Európai Unióban már halad a gazdasági 
növekedés függetlenítése az üvegházhatású 
gázkibocsátástól, az erőforrás-

5. Az Európai Unióban ennek ellenére még 
mindig sok aggasztó környezeti és 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
tendencia figyelhető meg, nem utolsó 
sorban a meglévő uniós környezetvédelmi 
szabályozás hiányos alkalmazása miatt. Az 
élőhelyvédelmi irányelv alkalmazása 
keretében értékelt élőlényfajoknak és 
élőhelyeknek mindössze 17%-a van jó 
állapotban, és a természeti tőke hanyatlása 
veszélyezteti a biológiai sokféleséggel és 
az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós 
célkitűzések elérésének sikerét. Gazdasági 
vagy társadalmi rendszerünkben ennek 
tetemes járulékos költségei vannak, melyek 
pontos felmérése még hátra van. Az 
Európai Unió területének harminc 
százaléka igen szétdarabolt, s ez 
hátrányosan érinti az ökoszisztémák 
területi folytonosságát és egészségét, 
valamint képességét arra, hogy az 
élőlényfajok igényeit kielégítsék és 
számukra élőhelyül szolgáljanak. Noha az 
Európai Unióban már halad a gazdasági 
növekedés függetlenítése az üvegházhatású 
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felhasználástól és a környezeti hatásoktól, 
az erőforrások többnyire még mindig nem 
fenntarthatóan és hatékonyan kerülnek 
felhasználásra, és a hulladékgazdálkodás is 
hagy kívánnivalót. Az uniós vállalkozások 
így elesnek azoktól a jelentős előnyöktől, 
amelyeket az erőforrás-hatékonyság kínál a 
versenyképesség, a költségmegtakarítás, a 
termelékenység javulása és az ellátás 
biztonsága tekintetében. A vízminőség és a 
levegő szennyezettségi szintje még mindig 
aggasztó sok helyütt Európában, és az 
uniós polgárok továbbra is ki vannak téve 
olyan veszélyes anyagoknak, amelyek 
egészségüket és jólétüket veszélyeztetik. A 
fenntarthatatlan talajhasználat 
következtében kimerülnek a megművelhető 
termőterületek, s ez hatással van az 
élelmiszer-biztonságra és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésére is. Ellenőrzések hiányában a 
talajromlás tovább folytatódik.

gázkibocsátástól, az erőforrás-
felhasználástól és a környezeti hatásoktól, 
az erőforrások többnyire még mindig nem 
fenntarthatóan és hatékonyan kerülnek 
felhasználásra, és a hulladékgazdálkodás is 
hagy kívánnivalót. Az uniós vállalkozások 
így elesnek azoktól a jelentős előnyöktől, 
amelyeket az erőforrás-hatékonyság kínál a 
versenyképesség, a költségmegtakarítás, a 
termelékenység javulása és az ellátás 
biztonsága tekintetében. A vízminőség és a 
levegő szennyezettségi szintje még mindig 
aggasztó sok helyütt Európában, és az 
uniós polgárok továbbra is ki vannak téve 
olyan veszélyes anyagoknak, amelyek 
egészségüket és jólétüket veszélyeztetik. A 
fenntarthatatlan talajhasználat 
következtében kimerülnek a megművelhető 
termőterületek, s ez hatással van az 
élelmiszer-biztonságra és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésére is. Ellenőrzések hiányában a 
talajromlás tovább folytatódik.

Or. en

Módosítás 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az Európai Unióban végbemenő 
környezeti változások egyre inkább 
tudhatók be olyan világszintű 
fejleményeknek, mint a demográfiai, 
fogyasztási és kereskedelmi minták 
alakulása és a technológia gyors fejlődése. 
E jelenségek jelentős lehetőségeket 
kínálnak a gazdasági növekedés és a 
társadalmi jólét szempontjából, ám az Unió 
gazdaságát és társadalmát kihívások elé is 
állítják és bizonytalanságoknak teszik ki, s 
ezenkívül világszerte 

6. Az Európai Unióban végbemenő 
környezeti változások egyre inkább 
tudhatók be olyan világszintű 
fejleményeknek, mint a demográfiai, 
fogyasztási és kereskedelmi minták 
alakulása és a technológia gyors fejlődése. 
E jelenségek jelentős lehetőségeket 
kínálnak a gazdasági növekedés és a 
társadalmi jólét szempontjából, ám az Unió 
gazdaságát és társadalmát 
környezetvédelmi szempontból kihívások 
elé is állítják és bizonytalanságoknak teszik 
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környezetkárosodással járnak. ki.

Or. es

Módosítás 133
Ewald Stadler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az EU környezetvédelmi politikája 
nemzetközi vetületének tartalmaznia kell a 
más államközösségekkel folytatott 
tárgyalásokat is; a környezetvédelmi 
célkitűzések a WTO 
kereskedelempolitikájába történő 
bevonásában rejlő lehetőségeket eddig 
még nem merítették ki.

Or. de

Módosítás 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Nemcsak a világgazdaság jelenlegi 
termelési és fogyasztási rendszerei 
pazarlók, hanem az áruk és szolgáltatások 
iránt is nő a kereslet, az erőforrások pedig 
kimerülőben vannak: mindezeknek együtt 
tudható be, hogy egyre drágábbak a 
nélkülözhetetlen nyersanyagok, az ásványi 
anyagok és az energia, egyre több 
szennyezőanyag és hulladék képződik, és 
egyre nő az üvegházhatású gázkibocsátás, 
ami talajromláshoz, erdőpusztuláshoz és a 
biológiai sokféleség csökkenéséhez vezet. 

(7) Nemcsak a világgazdaság jelenlegi 
termelési és fogyasztási rendszerei 
pazarlók, hanem az áruk és szolgáltatások 
iránt is nő a kereslet, az erőforrások pedig 
kimerülőben vannak: mindezeknek együtt 
tudható be, hogy egyre drágábbak a 
nélkülözhetetlen nyersanyagok, az ásványi 
anyagok és az energia, egyre több 
szennyezőanyag és hulladék képződik, és 
egyre nő az üvegházhatású gázkibocsátás, 
ami talajromláshoz, erdőpusztuláshoz és a 
biológiai sokféleség csökkenéséhez vezet. 
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A világ ökoszisztémáinak közel 
kétharmada hanyatlik, és egyes jelek arra 
utalnak, hogy a biológiai sokféleség, az 
éghajlatváltozás és a nitrogénkörforgás 
tekintetében máris túlléptük bolygónk 
tűrőképességét. 2030-ra globálisan 40%-os 
mértékű vízhiány várható, hacsak 
időközben nincs jelentős előrehaladás az 
erőforrás-hatékonyság növelésében. Annak 
is fennáll a kockázata, hogy az 
éghajlatváltozás tovább súlyosbítja ezeket 
a problémákat, ami nagy költségekkel 
járhat. 2011-ben a részben az 
éghajlatváltozásnak betudható katasztrófák 
világszerte 300 milliárd EUR összegű 
gazdasági veszteséget okoztak. Az OECD 
arra figyelmeztetett, hogy a természeti tőke 
további hanyatlása és romlása olyan 
visszafordíthatatlan változásokkal 
fenyeget, amelyek veszélybe sodorhatják 
az elmúlt kétszáz év alatt kivívott 
életszínvonalat, és jelentős költséggel 
járhatnak.

A világ ökoszisztémáinak közel 
kétharmada hanyatlik, és egyes jelek arra 
utalnak, hogy a biológiai sokféleség, az 
éghajlatváltozás és a nitrogénkörforgás 
tekintetében máris túlléptük bolygónk 
tűrőképességét. 2030-ra globálisan 40%-os 
mértékű vízhiány várható, hacsak 
időközben nincs jelentős előrehaladás az 
erőforrás-hatékonyság növelésében. Annak 
is fennáll a kockázata, hogy az 
éghajlatváltozás tovább súlyosbítja ezeket 
a problémákat, ami nagy költségekkel 
járhat.1 2011-ben a részben az 
éghajlatváltozásnak betudható katasztrófák 
világszerte 300 milliárd EUR összegű 
gazdasági veszteséget okoztak. Az OECD 
arra figyelmeztetett, hogy a természeti tőke 
további hanyatlása és romlása olyan 
visszafordíthatatlan változásokkal 
fenyeget, amelyek veszélybe sodorhatják 
az elmúlt kétszáz év alatt kivívott 
életszínvonalat, és jelentős költséggel 
járhatnak.
__________________

1 Az éghajlatváltozás gazdaságtanáról 
szóló Stern-jelentés szerint cselekvés 
nélkül az éghajlatváltozás összes költsége 
a globális bruttó hazai termék (GDP) 
legalább évi 5%-ának kiesésével egyezik 
majd meg. A kockázatok és hatások 
szélesebb körének figyelembevétele esetén 
ez a szám a GDP 20%-ára emelkedhet.

Or. en

Módosítás 135
Richard Seeber, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Életminőségünket csak úgy tudjuk 9. Életminőségünket csak úgy tudjuk 
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megőrizni, ha sürgősen összehangolt 
lépéseket teszünk az ökológiai ellenálló 
képesség növelése és a környezetpolitika 
gazdasági és társadalmi hozadékának 
maximalizálása érdekében, tiszteletben 
tartva bolygónk ökológiai korlátait. Ez a 
program megfelel az Európai Unió azon 
kötelezettségvállalásának, hogy olyan, 
inkluzív zöld gazdasággá válik, amely 
biztosítja a növekedést és a fejlődést, 
megvédi az emberi egészséget és jólétet, 
emberhez méltó munkahelyeket kínál, 
csökkenti az egyenlőtlenségeket, beruház a 
természeti tőkébe és megóvja azt.

megőrizni, ha sürgősen összehangolt 
lépéseket teszünk az ökológiai ellenálló 
képesség növelése és a környezetpolitika 
gazdasági és társadalmi hozadékának 
maximalizálása érdekében, tiszteletben 
tartva bolygónk ökológiai korlátait. Ez a 
program megfelel az Európai Unió azon 
kötelezettségvállalásának, hogy olyan, 
inkluzív zöld gazdasággá válik, amely 
biztosítja a növekedést és a fejlődést, 
megvédi az emberi egészséget és jólétet, 
emberhez méltó munkahelyeket kínál, 
csökkenti az egyenlőtlenségeket, 
önmagában vett értéke és az emberi 
jóléthez és a gazdasági jóléthez való 
alapvető hozzájárulása miatt beruház a
biológiai sokféleségbe és az általa nyújtott 
ökoszisztéma-szolgáltatásokba, és megóvja 
azt.

Or. en

Módosítás 136
Karin Kadenbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Életminőségünket csak úgy tudjuk 
megőrizni, ha sürgősen összehangolt 
lépéseket teszünk az ökológiai ellenálló 
képesség növelése és a környezetpolitika 
gazdasági és társadalmi hozadékának 
maximalizálása érdekében, tiszteletben 
tartva bolygónk ökológiai korlátait. Ez a 
program megfelel az Európai Unió azon 
kötelezettségvállalásának, hogy olyan, 
inkluzív zöld gazdasággá válik, amely 
biztosítja a növekedést és a fejlődést, 
megvédi az emberi egészséget és jólétet, 
emberhez méltó munkahelyeket kínál, 
csökkenti az egyenlőtlenségeket, beruház a 

9. Életminőségünket csak úgy tudjuk 
megőrizni, ha sürgősen összehangolt 
lépéseket teszünk az ökológiai ellenálló 
képesség növelése és a környezetpolitika 
gazdasági és társadalmi hozadékának 
maximalizálása érdekében, tiszteletben 
tartva bolygónk ökológiai korlátait. Ez a 
program megfelel az Európai Unió azon 
kötelezettségvállalásának, hogy olyan, 
inkluzív zöld gazdasággá válik, amely 
biztosítja a növekedést és a fejlődést, 
megvédi az emberi egészséget és jólétet, 
emberhez méltó munkahelyeket kínál, 
csökkenti az egyenlőtlenségeket, 
önmagában vett értéke és az emberi 
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természeti tőkébe és megóvja azt. jóléthez és a gazdasági jóléthez való 
alapvető hozzájárulása miatt beruház a
biológiai sokféleségbe és az általa nyújtott 
ökoszisztéma-szolgáltatásokba – vagyis a 
természeti tőkébe –, és megóvja azt.

Or. en

Módosítás 137
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A 2050. évi helyzetre vonatkozó alábbi 
jövőkép segít meghatározni a cselekvés 
irányát 2020-ig és azután: 2050-ben 
jólétben, bolygónk felélése nélkül élünk. 
Jólétünk és egészséges környezetünk egy 
olyan innovatív és körkörös gazdaságból 
származik, amelyben semmi nem megy 
veszendőbe, és amelyben a természeti 
erőforrásokkal való gazdálkodás módja 
társadalmunk ellenálló képességét 
szolgálja. Karbonszegény növekedésünk 
már régóta független erőforrás-
felhasználásunktól, és megszabja a globális 
fenntartható gazdaság ütemét.

10. A 2050. évi helyzetre vonatkozó alábbi 
jövőkép segít meghatározni a cselekvés 
irányát 2020-ig és azután: 2050-ben 
jólétben, bolygónk felélése nélkül élünk. A 
„semmi sem teremtődik, semmi sem 
szűnik meg, csak átalakul”1 alaptétel 
szerint jólétünk és egészséges 
környezetünk egy olyan innovatív és 
körkörös gazdaságból származik, amelyben 
semmi nem megy veszendőbe, és 
amelyben a természeti erőforrásokkal való 
gazdálkodás módja társadalmunk ellenálló 
képességét szolgálja. Karbonszegény 
növekedésünk – lehetőség szerint –
független lesz erőforrás-felhasználásunktól, 
és megszabja a globális fenntartható 
gazdaság ütemét.

__________________
1 Antoine-Laurent de Lavoisier.

Or. it

Módosítás 138
Erik Bánki

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 10 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A 2050. évi helyzetre vonatkozó alábbi 
jövőkép segít meghatározni a cselekvés 
irányát 2020-ig és azután: 2050-ben 
jólétben, bolygónk felélése nélkül élünk. 
Jólétünk és egészséges környezetünk egy 
olyan innovatív és körkörös gazdaságból 
származik, amelyben semmi nem megy 
veszendőbe, és amelyben a természeti 
erőforrásokkal való gazdálkodás módja 
társadalmunk ellenálló képességét 
szolgálja. Karbonszegény növekedésünk 
már régóta független erőforrás-
felhasználásunktól, és megszabja a globális 
fenntartható gazdaság ütemét.

10. A 2050. évi helyzetre vonatkozó alábbi 
jövőkép segít meghatározni a cselekvés 
irányát 2020-ig és azután: 2050-ben 
jólétben, bolygónk felélése nélkül élünk. 
Jólétünk és egészséges környezetünk egy 
olyan innovatív és körkörös gazdaságból 
származik, amelyben semmi nem megy 
veszendőbe, és amelyben a természeti 
erőforrásokkal való gazdálkodás módja 
társadalmunk ellenálló képességét 
szolgálja. A biológiai sokféleséget és az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokat védik, 
értékelik és megfelelően helyreállítják. 
Karbonszegény növekedésünk már régóta 
független erőforrás-felhasználásunktól, és 
megszabja a globális fenntartható gazdaság 
ütemét.

Or. en

Módosítás 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A 2050. évi helyzetre vonatkozó alábbi 
jövőkép segít meghatározni a cselekvés 
irányát 2020-ig és azután: 2050-ben 
jólétben, bolygónk felélése nélkül élünk. 
Jólétünk és egészséges környezetünk egy 
olyan innovatív és körkörös gazdaságból 
származik, amelyben semmi nem megy 
veszendőbe, és amelyben a természeti 
erőforrásokkal való gazdálkodás módja 
társadalmunk ellenálló képességét 
szolgálja. Karbonszegény növekedésünk 
már régóta független erőforrás-
felhasználásunktól, és megszabja a globális 

10. A 2050. évi helyzetre vonatkozó alábbi 
jövőkép segít meghatározni a cselekvés 
irányát 2020-ig és azután: 2050-ben 
jólétben, bolygónk felélése nélkül élünk. 
Jólétünk és egészséges környezetünk egy 
olyan innovatív és körkörös gazdaságból 
származik, amelyben semmi nem megy 
veszendőbe, és amelyben a természeti 
erőforrásokkal való gazdálkodás módja 
társadalmunk ellenálló képességét 
szolgálja. Karbonszegény növekedésünk 
már régóta független erőforrás-
felhasználásunktól, és megszabja a globális 
fenntartható gazdaság ütemét. Az EU-n 
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fenntartható gazdaság ütemét. belül és az EU-n túl a környezeti 
igazságosság érvényesül. Mindenki 
egyenlő hozzáféréssel rendelkezik a 
környezeti javakhoz. A 
környezetromlásból eredő terheket 
tisztességesen elosztják.

Or. en

Módosítás 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Ez az átalakulás szükségessé teszi, 
hogy a környezettel kapcsolatos kérdések a 
többi szakpolitikának – energiapolitika, 
közlekedéspolitika, agrárpolitika, halászati 
politika, gazdaság- és iparpolitika, kutatási 
és innovációs politika – is szerves részét 
képezzék, s ezáltal egységes és összefüggő 
megközelítés alakuljon ki. Az Európai 
Unión belüli cselekvésen túlmenően a 
globális fellépést és a szomszédos 
országokkal való együttműködést is 
fokozni kell a közös kihívások kezelése 
érdekében.

11. Ez az átalakulás szükségessé teszi, 
hogy a környezettel kapcsolatos kérdések a 
többi szakpolitikának – energiapolitika, 
közlekedéspolitika, agrárpolitika, halászati 
politika, gazdaság- és iparpolitika, kutatási 
és innovációs politika – is szerves részét 
képezzék, s ezáltal egységes és összefüggő 
megközelítés alakuljon ki. Az Európai 
Unión belüli cselekvésen túlmenően a 
globális fellépést és a szomszédos 
országokkal való együttműködést is 
fokozni kell a közös kihívások kezelése 
érdekében. Sőt, a társadalom egészét is a 
lehető legnagyobb mértékben be kell 
vonni e problémák megoldásának 
folyamatába.

Or. lt

Módosítás 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 11 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Ez az átalakulás szükségessé teszi, 
hogy a környezettel kapcsolatos kérdések a 
többi szakpolitikának – energiapolitika, 
közlekedéspolitika, agrárpolitika, halászati 
politika, gazdaság- és iparpolitika, kutatási 
és innovációs politika – is szerves részét 
képezzék, s ezáltal egységes és összefüggő 
megközelítés alakuljon ki. Az Európai 
Unión belüli cselekvésen túlmenően a 
globális fellépést és a szomszédos 
országokkal való együttműködést is 
fokozni kell a közös kihívások kezelése 
érdekében.

11. Ez az átalakulás szükségessé teszi, 
hogy a környezettel kapcsolatos kérdések a 
többi szakpolitikának – energiapolitika, 
közlekedéspolitika, agrárpolitika, halászati 
politika, gazdaság- és iparpolitika, kutatási 
és innovációs politika, 
foglalkoztatáspolitika, 
kereskedelempolitika, fejlesztéspolitika, 
kül- és biztonságpolitika, szociálpolitika –
is szerves részét képezzék, s ezáltal 
egységes és összefüggő megközelítés 
alakuljon ki. Az Európai Unión belüli 
cselekvésen túlmenően a globális fellépést 
és a szomszédos országokkal való 
együttműködést is fokozni kell a közös 
kihívások kezelése érdekében.

Or. en

Módosítás 142
Richard Seeber, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. Az Európai Unió a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítását, az erőforrás-
hatékonyság növelését és a karbonszegény 
gazdaságra való átállást szolgáló hosszú 
távú, integrált stratégiákkal adott lendületet 
ennek az átalakulásnak. A Bizottság 
ezenkívül más kulcsfontosságú politikai 
területeken, köztük az energiapolitika és a 
közlekedéspolitika területén is beépítette a 
környezetpolitikai szempontokat az 
újonnan induló kezdeményezésekbe, és 
arra törekedett, hogy az uniós 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési, illetve 
halászati és kohéziós politika reformja 
révén – az eddigi eredményekből kiindulva 
– további környezetvédelmi eredményeket 

12. Az Európai Unió a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítását, az erőforrás-
hatékonyság növelését és a karbonszegény 
gazdaságra való átállást szolgáló hosszú 
távú, integrált stratégiákkal adott lendületet 
ennek az átalakulásnak. A Bizottság 
ezenkívül más kulcsfontosságú politikai 
területeken, köztük az energiapolitika és a 
közlekedéspolitika területén is beépítette a 
környezetpolitikai szempontokat az 
újonnan induló kezdeményezésekbe, és 
arra törekedett, hogy az uniós 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési, illetve 
halászati és kohéziós politika reformja 
révén – az eddigi eredményekből kiindulva 
– további környezetvédelmi eredményeket 
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érjen el. érjen el. Ehhez azonban fokozottabban 
kell figyelmet fordítani a kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozó rendelkezések 
végrehajtására. 

Or. de

Módosítás 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. Az Európai Unió számos nemzetközi
környezetvédelmi kötelezettségvállalást írt 
alá, beleértve a fenntartható fejlődésről 
rendezett ENSZ-konferencián (Rio+20) tett 
vállalásokat is, melyek kapcsán 
támogatását fejezte ki az iránt, hogy az 
inkluzív zöld gazdaság álljon a 
fenntartható fejlődést szolgáló tágabb 
stratégia középpontjában.

13. Az Európai Unió multilaterális 
környezetvédelmi megállapodások 
keretében számos jogilag kötelező érvényű 
kötelezettségvállalást, valamint 
politikailag kötelező érvényű
környezetvédelmi kötelezettségvállalást írt 
alá, beleértve a fenntartható fejlődésről 
rendezett ENSZ-konferencián (Rio+20) tett 
vállalásokat is. A Rio + 20 konferencia 
záródokumentuma a fenntartható fejlődés 
elérésében fontos eszközként ismeri el az 
inkluzív zöld gazdaságot, és a 
fenntartható fejlődés mindhárom 
dimenzióját felölelő cselekvési keretet 
határoz meg, amelyek nagy részben e 
program kiemelt célkitűzéseiben is 
tükröződnek. Az EU vállalta továbbá, 
hogy fenntartható fejlődési célokat dolgoz 
ki, megerősíti az intézményi keretrendszert 
és a fenntartható fejlődést szolgáló
finanszírozási stratégiát alakít ki. Az EU-
nak és tagállamainak most az a feladatuk, 
hogy belső politikáik révén otthon, illetve 
a nemzetközi fellépésben való 
közreműködés révén világszerte 
biztosítsák ezeknek a 
kötelezettségvállalásoknak a 
végrehajtását.

Or. en
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Módosítás 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. Az említett erőfeszítéseket ez a 
program azzal egészíti ki, hogy kijelöli az 
Európai Unió által a 2020-ig tartó 
időszakban elérendő kiemelt 
célkitűzéseket.

14. Az említett erőfeszítéseket ez a 
program azzal egészíti ki, hogy kijelöli az 
Európai Unió által a 2020-ig tartó 
időszakban elérendő kiemelt célkitűzéseket 
és a 2050-ig követendő indikatív 
irányokat. Biztosítani fogja a végrehajtást, 
ösztönözni fogja a belföldi fellépést, és 
széles körben segíteni fogja a szereplőket 
a költséghatékony beruházási döntések 
meghozatalában.

Or. en

Módosítás 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. A célkitűzések elérése sok esetben – a 
szubszidiaritás elvének megfelelően –
elsősorban országos, regionális vagy helyi 
szintű cselekvést fog igényelni. Más 
esetekben uniós szintű kiegészítő 
intézkedésekre is szükség lesz. Mivel a 
környezetpolitika az Európai Unió 
megosztott hatáskörébe tartozik, e 
programnak egyik célja az, hogy a közös 
célokért és célkitűzésekért egységes legyen 
a fellépés, és hogy valamennyi 
vállalkozásra és közigazgatási szervre 
nézve egyenlő feltételek érvényesüljenek. 
Az egyértelműen kijelölt célok és 

15. A célkitűzések elérése sok esetben – a 
szubszidiaritás elvének megfelelően –
elsősorban országos, regionális vagy helyi 
szintű cselekvést fog igényelni, azzal, hogy 
a lakosságnak megfelelő beleszólást kell 
biztosítani a környezeti kérdésekről 
folytatott vitákba. Más esetekben uniós 
szintű kiegészítő intézkedésekre is szükség 
lesz. Mivel a környezetpolitika az Európai 
Unió megosztott hatáskörébe tartozik, e 
programnak egyik célja az, hogy a közös 
célokért és célkitűzésekért egységes legyen 
a fellépés, és hogy valamennyi 
vállalkozásra és közigazgatási szervre 
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célkitűzések biztos támpontot és 
kiszámítható cselekvési keretet jelentenek 
a politikai döntéshozóknak és a többi 
érdekeltnek: a régióknak, a településeknek, 
a vállalkozásoknak, a szociális 
partnereknek és az egyes 
állampolgároknak.

nézve egyenlő feltételek érvényesüljenek. 
Az egyértelműen kijelölt célok és 
célkitűzések biztos támpontot és 
kiszámítható cselekvési keretet jelentenek 
a politikai döntéshozóknak és a többi 
érdekeltnek: a régióknak, a településeknek, 
a vállalkozásoknak, a szociális 
partnereknek és az egyes 
állampolgároknak.

Or. lt

Módosítás 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. A célkitűzések elérése sok esetben – a 
szubszidiaritás elvének megfelelően –
elsősorban országos, regionális vagy helyi 
szintű cselekvést fog igényelni. Más 
esetekben uniós szintű kiegészítő 
intézkedésekre is szükség lesz. Mivel a 
környezetpolitika az Európai Unió 
megosztott hatáskörébe tartozik, e 
programnak egyik célja az, hogy a közös 
célokért és célkitűzésekért egységes legyen 
a fellépés, és hogy valamennyi 
vállalkozásra és közigazgatási szervre 
nézve egyenlő feltételek érvényesüljenek. 
Az egyértelműen kijelölt célok és 
célkitűzések biztos támpontot és
kiszámítható cselekvési keretet jelentenek 
a politikai döntéshozóknak és a többi 
érdekeltnek: a régióknak, a településeknek, 
a vállalkozásoknak, a szociális 
partnereknek és az egyes 
állampolgároknak.

15. A célkitűzések elérése sok esetben – a 
szubszidiaritás elvének megfelelően –
elsősorban országos, regionális vagy helyi 
szintű cselekvést fog igényelni. Más 
esetekben uniós szintű kiegészítő 
intézkedésekre is szükség lesz. Mivel a 
környezetpolitika az Európai Unió 
megosztott hatáskörébe tartozik, e 
programnak egyik célja az, hogy a közös 
célokért és célkitűzésekért egységes legyen 
a fellépés, és hogy valamennyi 
vállalkozásra és közigazgatási szervre 
nézve egyenlő feltételek érvényesüljenek. 
Az egyértelműen kijelölt célok és 
célkitűzések, valamint a bevált 
gyakorlatok cseréje biztos támpontot és 
kiszámítható cselekvési keretet jelentenek 
a politikai döntéshozóknak és a többi 
érdekeltnek: a régióknak, a településeknek, 
a vállalkozásoknak, a szociális 
partnereknek és az egyes 
állampolgároknak.

Or. en
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Módosítás 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. Az Európai Unió gazdasági jólétének 
alapja a természeti tőke: az ökoszisztémák, 
melyek nélkülözhetetlen termékek és 
szolgáltatások forrásai; a termékeny talaj és 
a többfunkciós erdők, a termőföldek és a
tengerek; az édesvizek, a tiszta levegő és a 
pollinizáció; az árvízvédelem, az éghajlat-
szabályozás és a katasztrófavédelem. 
Jelentős mennyiségű uniós jogi 
szabályozás foglalkozik a természeti tőke 
védelmével, megőrzésével és 
fejlesztésével: a víz-keretirányelv, a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv, a levegőminőségi irányelv és 
egy ahhoz kapcsolódó másik irányelv, 
valamint az élőhelyvédelmi és a 
madárvédelmi irányelv. Az 
éghajlatváltozásra, a vegyi anyagokra, az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátásra és a 
hulladékra vonatkozó szabályozás szintén 
könnyít a biológiai sokféleségre – azon 
belül az ökoszisztémákra, az élőlényfajokra 
és az élőhelyekre – nehezedő terhen.

16. Az Európai Unió gazdasági jólétének 
alapja a természeti tőkéje, azaz a biológiai 
sokfélesége: az ökoszisztémák, melyek 
nélkülözhetetlen termékek és 
szolgáltatások forrásai; a termékeny talaj és 
a többfunkciós erdők, a termőföldek és a 
tengerek; az édesvizek, a tiszta levegő és a 
pollinizáció; az árvízvédelem, az éghajlat-
szabályozás és a katasztrófavédelem. 
Jelentős mennyiségű uniós jogi 
szabályozás foglalkozik a természeti tőke 
védelmével, megőrzésével és 
fejlesztésével: a víz-keretirányelv, a 
települési szennyvíz kezeléséről szóló 
irányelv1, a vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 
szóló irányelv2, a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv, a 
levegőminőségi irányelv és egy ahhoz 
kapcsolódó másik irányelv, valamint az 
élőhelyvédelmi és a madárvédelmi 
irányelv. Az éghajlatváltozásra, a vegyi 
anyagokra, az ipari szennyezőanyag-
kibocsátásra és a hulladékra vonatkozó 
szabályozás szintén könnyít a biológiai 
sokféleségre – azon belül az 
ökoszisztémákra, a talajra, az 
élőlényfajokra és az élőhelyekre –
nehezedő terhen.

__________________

1 A 91/271/EGK irányelv.

2 A 91/676/EGK irányelv.

Or. en
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Módosítás 148
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. Az Európai Unió gazdasági jólétének 
alapja a természeti tőke: az ökoszisztémák, 
melyek nélkülözhetetlen termékek és 
szolgáltatások forrásai; a termékeny talaj és 
a többfunkciós erdők, a termőföldek és a 
tengerek; az édesvizek, a tiszta levegő és a 
pollinizáció; az árvízvédelem, az éghajlat-
szabályozás és a katasztrófavédelem. 
Jelentős mennyiségű uniós jogi 
szabályozás foglalkozik a természeti tőke 
védelmével, megőrzésével és 
fejlesztésével: a víz-keretirányelv, a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv, a levegőminőségi irányelv és 
egy ahhoz kapcsolódó másik irányelv, 
valamint az élőhelyvédelmi és a 
madárvédelmi irányelv. Az 
éghajlatváltozásra, a vegyi anyagokra, az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátásra és a 
hulladékra vonatkozó szabályozás szintén 
könnyít a biológiai sokféleségre – azon 
belül az ökoszisztémákra, az élőlényfajokra 
és az élőhelyekre – nehezedő terhen.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. it

Módosítás 149
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. Az Európai Unió gazdasági jólétének 
alapja a természeti tőke: az ökoszisztémák, 

16. Az Európai Unió gazdasági jólétének 
alapját a polgárok és a természeti tőke 



PE508.007v01-00 48/77 AM\931263HU.doc

HU

melyek nélkülözhetetlen termékek és 
szolgáltatások forrásai; a termékeny talaj és 
a többfunkciós erdők, a termőföldek és a 
tengerek; az édesvizek, a tiszta levegő és a 
pollinizáció; az árvízvédelem, az éghajlat-
szabályozás és a katasztrófavédelem. 
Jelentős mennyiségű uniós jogi 
szabályozás foglalkozik a természeti tőke 
védelmével, megőrzésével és 
fejlesztésével: a víz-keretirányelv, a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv, a levegőminőségi irányelv és 
egy ahhoz kapcsolódó másik irányelv, 
valamint az élőhelyvédelmi és a 
madárvédelmi irányelv. Az 
éghajlatváltozásra, a vegyi anyagokra, az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátásra és a 
hulladékra vonatkozó szabályozás szintén 
könnyít a biológiai sokféleségre – azon 
belül az ökoszisztémákra, az élőlényfajokra 
és az élőhelyekre – nehezedő terhen.

képezi, amely utóbbi a következőket 
foglalja magában: az ökoszisztémák, 
melyek nélkülözhetetlen termékek és 
szolgáltatások forrásai; a termékeny talaj és 
a többfunkciós erdők, a termőföldek és a 
tengerek; az édesvizek, a tiszta levegő és a 
pollinizáció; az árvízvédelem, az éghajlat-
szabályozás és a katasztrófavédelem. 
Jelentős mennyiségű uniós jogi 
szabályozás foglalkozik a természeti tőke 
védelmével, megőrzésével és 
fejlesztésével: a víz-keretirányelv, a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv, a levegőminőségi irányelv és 
egy ahhoz kapcsolódó másik irányelv, 
valamint az élőhelyvédelmi és a 
madárvédelmi irányelv. Az 
éghajlatváltozásra, a vegyi anyagokra, az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátásra és a 
hulladékra vonatkozó szabályozás szintén 
könnyít a biológiai sokféleségre – azon 
belül az ökoszisztémákra, az élőlényfajokra 
és az élőhelyekre – nehezedő terhen.

Or. fr

Módosítás 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. Az Európai Unió gazdasági jólétének 
alapja a természeti tőke: az ökoszisztémák, 
melyek nélkülözhetetlen termékek és 
szolgáltatások forrásai; a termékeny talaj és 
a többfunkciós erdők, a termőföldek és a 
tengerek; az édesvizek, a tiszta levegő és a 
pollinizáció; az árvízvédelem, az éghajlat-
szabályozás és a katasztrófavédelem. 
Jelentős mennyiségű uniós jogi 
szabályozás foglalkozik a természeti tőke 
védelmével, megőrzésével és 

16. Az Európai Unió gazdasági jólétének 
alapja a természeti tőke: az ökoszisztémák, 
melyek nélkülözhetetlen termékek és 
szolgáltatások forrásai; a termékeny talaj és 
a többfunkciós erdők, a termőföldek és a 
tengerek; az édesvizek, a tiszta levegő és a 
pollinizáció; az árvízvédelem, az éghajlat-
szabályozás és a katasztrófavédelem. 
Jelentős mennyiségű uniós jogi 
szabályozás foglalkozik a természeti tőke 
védelmével, megőrzésével és 
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fejlesztésével: a víz-keretirányelv, a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv, a levegőminőségi irányelv és 
egy ahhoz kapcsolódó másik irányelv, 
valamint az élőhelyvédelmi és a 
madárvédelmi irányelv. Az 
éghajlatváltozásra, a vegyi anyagokra, az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátásra és a 
hulladékra vonatkozó szabályozás szintén 
könnyít a biológiai sokféleségre – azon 
belül az ökoszisztémákra, az élőlényfajokra 
és az élőhelyekre – nehezedő terhen.

fejlesztésével: a víz-keretirányelv, a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv, a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló irányelv1, a vizek 
mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 
szóló irányelv2, a levegőminőségi irányelv 
és egy ahhoz kapcsolódó másik irányelv, 
valamint az élőhelyvédelmi és a 
madárvédelmi irányelv. Az 
éghajlatváltozásra, a vegyi anyagokra, az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátásra és a 
hulladékra vonatkozó szabályozás szintén 
könnyít a biológiai sokféleségre – azon 
belül az ökoszisztémákra, az élőlényfajokra 
és az élőhelyekre – nehezedő terhen.

__________________

1 A 91/271/EGK irányelv.

2 A 91/676/EGK irányelv.

Or. en

Módosítás 151
Elena Oana Antonescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. Az Európai Unió gazdasági jólétének 
alapja a természeti tőke: az ökoszisztémák, 
melyek nélkülözhetetlen termékek és 
szolgáltatások forrásai; a termékeny talaj és 
a többfunkciós erdők, a termőföldek és a 
tengerek; az édesvizek, a tiszta levegő és a 
pollinizáció; az árvízvédelem, az éghajlat-
szabályozás és a katasztrófavédelem. 
Jelentős mennyiségű uniós jogi 
szabályozás foglalkozik a természeti tőke 
védelmével, megőrzésével és 
fejlesztésével: a víz-keretirányelv, a 

16. Az Európai Unió gazdasági jólétének 
alapja a természeti tőke: az ökoszisztémák, 
melyek nélkülözhetetlen termékek és 
szolgáltatások forrásai; a termékeny talaj és 
a többfunkciós erdők, a termőföldek és a 
tengerek; az édesvizek, a tiszta levegő és a 
pollinizáció; az árvízvédelem, az éghajlat-
szabályozás és a katasztrófavédelem. 
Jelentős mennyiségű uniós jogi 
szabályozás foglalkozik a természeti tőke 
védelmével, megőrzésével és 
fejlesztésével: a víz-keretirányelv, a 
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tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv, a levegőminőségi irányelv és 
egy ahhoz kapcsolódó másik irányelv, 
valamint az élőhelyvédelmi és a 
madárvédelmi irányelv. Az 
éghajlatváltozásra, a vegyi anyagokra, az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátásra és a 
hulladékra vonatkozó szabályozás szintén 
könnyít a biológiai sokféleségre – azon 
belül az ökoszisztémákra, az élőlényfajokra 
és az élőhelyekre – nehezedő terhen.

tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv, a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló irányelv1, a vizek 
mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 
szóló irányelv2, a levegőminőségi irányelv 
és egy ahhoz kapcsolódó másik irányelv, 
valamint az élőhelyvédelmi és a 
madárvédelmi irányelv. Az 
éghajlatváltozásra, a vegyi anyagokra, az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátásra és a 
hulladékra vonatkozó szabályozás szintén 
könnyít a biológiai sokféleségre – azon 
belül az ökoszisztémákra, az élőlényfajokra 
és az élőhelyekre – nehezedő terhen.
__________________

1 A 91/271/EGK irányelv.

2 A 91/676/EGK irányelv.

Or. en

Módosítás 152
Ewald Stadler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. A legfrissebb felmérések szerint 
azonban az Európai Unióban a biológiai 
sokféleség még mindig csökken, és az 
ökoszisztémák zöme vészesen hanyatlik. A 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia 
célkitűzéseket és cselekvéseket jelöl ki e 
negatív tendenciák visszafordítására és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások 
megerősítésére. A stratégiát teljes 
egészében végre kell hajtani ahhoz, hogy 
az Európai Unió teljesíteni tudja a biológiai 
sokféleség tekintetében 2020-ra kitűzött 
kiemelt célját. A stratégia maga is 

17. A legfrissebb felmérések szerint 
azonban az Európai Unióban a biológiai 
sokféleség még mindig csökken. A 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia 
célkitűzéseket és cselekvéseket jelöl ki e 
negatív tendenciák visszafordítására és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások 
megerősítésére. A stratégiát teljes 
egészében végre kell hajtani ahhoz, hogy 
az Európai Unió teljesíteni tudja a biológiai 
sokféleség tekintetében 2020-ra kitűzött 
kiemelt célját. A stratégia maga is 
tartalmaz intézkedéseket a madárvédelmi 
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tartalmaz intézkedéseket a madárvédelmi 
és az élőhelyvédelmi irányelv 
végrehajtásának javítására – a Natura 2000 
hálózatra is kiterjedően –, ám a kiemelt cél 
eléréséhez teljes egészében és teljes 
mértékben érvényt kell szerezni a 
természeti tőke védelmére irányuló 
szabályozásnak.

és az élőhelyvédelmi irányelv 
végrehajtásának javítására – a Natura 2000 
hálózatra is kiterjedően –, ám a kiemelt cél 
eléréséhez teljes egészében és teljes 
mértékben érvényt kell szerezni a 
természeti tőke védelmére irányuló 
szabályozásnak.

Or. de

Módosítás 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. A legfrissebb felmérések szerint 
azonban az Európai Unióban a biológiai 
sokféleség még mindig csökken, és az 
ökoszisztémák zöme vészesen hanyatlik. A 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia 
célkitűzéseket és cselekvéseket jelöl ki e 
negatív tendenciák visszafordítására és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások 
megerősítésére. A stratégiát teljes 
egészében végre kell hajtani ahhoz, hogy 
az Európai Unió teljesíteni tudja a biológiai 
sokféleség tekintetében 2020-ra kitűzött 
kiemelt célját. A stratégia maga is 
tartalmaz intézkedéseket a madárvédelmi 
és az élőhelyvédelmi irányelv 
végrehajtásának javítására – a Natura 2000 
hálózatra is kiterjedően –, ám a kiemelt cél 
eléréséhez teljes egészében és teljes 
mértékben érvényt kell szerezni a 
természeti tőke védelmére irányuló 
szabályozásnak.

17. A legfrissebb felmérések szerint 
azonban az Európai Unióban a biológiai 
sokféleség még mindig csökken, és az 
ökoszisztémák zöme vészesen hanyatlik. A 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia 
célkitűzéseket és cselekvéseket jelöl ki a 
biológiai sokféleség hanyatlásának 
megállítására és az ökoszisztémák és 
szolgáltatásaik fenntartására, 
helyreállítására és megerősítésére. A 
stratégiát teljes egészében végre kell 
hajtani ahhoz, hogy az Európai Unió 
teljesíteni tudja a biológiai sokféleség 
tekintetében 2020-ra kitűzött kiemelt célját. 
A stratégia maga is tartalmaz 
intézkedéseket a madárvédelmi és az 
élőhelyvédelmi irányelv végrehajtásának 
javítására – a Natura 2000 hálózatra is 
kiterjedően –, ám a kiemelt cél eléréséhez 
teljes egészében és teljes mértékben 
érvényt kell szerezni a természeti tőke 
védelmére irányuló szabályozásnak.

Or. en
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Módosítás 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. A legfrissebb felmérések szerint 
azonban az Európai Unióban a biológiai 
sokféleség még mindig csökken, és az 
ökoszisztémák zöme vészesen hanyatlik. A 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia 
célkitűzéseket és cselekvéseket jelöl ki e 
negatív tendenciák visszafordítására és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások 
megerősítésére. A stratégiát teljes 
egészében végre kell hajtani ahhoz, hogy 
az Európai Unió teljesíteni tudja a biológiai 
sokféleség tekintetében 2020-ra kitűzött 
kiemelt célját. A stratégia maga is 
tartalmaz intézkedéseket a madárvédelmi 
és az élőhelyvédelmi irányelv 
végrehajtásának javítására – a Natura 2000 
hálózatra is kiterjedően –, ám a kiemelt cél 
eléréséhez teljes egészében és teljes 
mértékben érvényt kell szerezni a 
természeti tőke védelmére irányuló 
szabályozásnak.

17. A legfrissebb felmérések szerint 
azonban az Európai Unióban a biológiai 
sokféleség még mindig csökken, és az 
ökoszisztémák zöme vészesen hanyatlik. A 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia 
célkitűzéseket és cselekvéseket jelöl ki e 
negatív tendenciák visszafordítására és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások 
megerősítésére. A stratégiát teljes 
egészében végre kell hajtani ahhoz, hogy 
az Európai Unió teljesíteni tudja a biológiai 
sokféleség tekintetében 2020-ra kitűzött 
kiemelt célját. A stratégia maga is 
tartalmaz intézkedéseket a madárvédelmi 
és az élőhelyvédelmi irányelv 
végrehajtásának javítására – a Natura 2000 
hálózatra is kiterjedően –, ám a kiemelt cél 
eléréséhez teljes egészében és teljes 
mértékben érvényt kell szerezni a 
természeti tőke védelmére irányuló 
szabályozásnak. Ezért a Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy a Natura 2000 
hálózat védelmét célzó kezelési tervek 
eleget tegyenek az élőhelyvédelmi irányelv 
6. cikkében megállapított 
követelményeknek. Biztosítani kell a 
tulajdonosok és a felhasználók bevonását, 
hogy aktívan részt vegyenek a biológiai 
sokféleség megőrzésére vonatkozó 
politikákban.

Or. es

Módosítás 155
Pavel Poc
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. A legfrissebb felmérések szerint 
azonban az Európai Unióban a biológiai 
sokféleség még mindig csökken, és az 
ökoszisztémák zöme vészesen hanyatlik. A 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia 
célkitűzéseket és cselekvéseket jelöl ki e 
negatív tendenciák visszafordítására és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások 
megerősítésére. A stratégiát teljes 
egészében végre kell hajtani ahhoz, hogy 
az Európai Unió teljesíteni tudja a biológiai 
sokféleség tekintetében 2020-ra kitűzött 
kiemelt célját. A stratégia maga is 
tartalmaz intézkedéseket a madárvédelmi 
és az élőhelyvédelmi irányelv 
végrehajtásának javítására – a Natura 2000 
hálózatra is kiterjedően –, ám a kiemelt cél 
eléréséhez teljes egészében és teljes 
mértékben érvényt kell szerezni a 
természeti tőke védelmére irányuló 
szabályozásnak.

17. A legfrissebb felmérések szerint 
azonban az Európai Unióban a biológiai 
sokféleség még mindig csökken, és az 
ökoszisztémák zöme vészesen hanyatlik.
Az idegenhonos özönfajok nagyobb 
veszélyt jelentenek a biológiai 
sokféleségre, az emberi egészségre és a 
gazdaságokra nézve, mint korábban 
feltételezték. A biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós 
stratégia célkitűzéseket és cselekvéseket 
jelöl ki e negatív tendenciák 
visszafordítására és az ökoszisztéma-
szolgáltatások megerősítésére. A stratégiát 
teljes egészében végre kell hajtani ahhoz, 
hogy az Európai Unió teljesíteni tudja a 
biológiai sokféleség tekintetében 2020-ra 
kitűzött kiemelt célját. A stratégia maga is 
tartalmaz intézkedéseket a madárvédelmi 
és az élőhelyvédelmi irányelv 
végrehajtásának javítására – a Natura 2000 
hálózatra is kiterjedően –, ám a kiemelt cél 
eléréséhez teljes egészében és teljes 
mértékben érvényt kell szerezni a 
természeti tőke védelmére irányuló 
szabályozásnak.

Or. en

Indokolás

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.
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Módosítás 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. A tagállamok által végrehajtott 
kezelési tervekben különböző 
szakpolitikák eltérő szempontjait kell 
figyelembe venni. Ezért alapvető 
fontosságú, hogy a tagállamok szem előtt 
tartsák, hogy a víz és egyes 
növénykultúrák jelenléte 
elengedhetetlennek bizonyulhat az 
élőhelyek és a fajok megfelelő védettségi 
állapotának eléréséhez.

Or. es

Módosítás 157
Matthias Groote

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. A már megtett jelentős erőfeszítések 
ellenére az Európai Unió felszíni 
víztesteinek csupán 53%-a fog a víz-
keretirányelvnek megfelelően 2015-re 
megfelelni a „jó ökológiai állapot” 
célkitűzésének. Előfordulhat, hogy a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelvben célul kitűzött „jó 
környezetvédelmi állapotot” sem sikerül 
2020-ig elérni, többek között Európa 
tengereinek nem szűnő túlhalászata és 
tengeri hulladékkal való szennyezettsége 
miatt. És noha a levegőminőséggel és az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátással 
kapcsolatos uniós szakpolitikák 
segítségével a szennyezés számos formáját 
sikerült visszaszorítani, az ökoszisztémák 

18. A már megtett jelentős erőfeszítések 
ellenére az Európai Unió felszíni 
víztesteinek csupán 53%-a fog a víz-
keretirányelvnek megfelelően 2015-re 
megfelelni a „jó ökológiai állapot” 
célkitűzésének. Előfordulhat, hogy a 
tengerek és az óceánok ember által –
többek között a túlhalászat, a 
hulladékártalmatlanítás és a 
tömegturizmus révén – folyamatosan 
okozott túlzott megterhelése miatt a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelvben célul kitűzött „jó 
környezetvédelmi állapotot” sem sikerül 
2020-ig elérni. Elengedhetetlen ezért a 
tengerek és a partvidékek használatának a 
tengerparti övezet integrált kezelésének 
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továbbra is kárát látják a közlekedés, az 
intenzív mezőgazdaság és az 
energiatermelés miatti túlzott 
nitrogénülepedésnek és 
ózonszennyezésnek.

keretén belüli összehangoltabb és 
szigorúbb szabályozása. És noha a 
levegőminőséggel és az ipari 
szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos 
uniós szakpolitikák segítségével a 
szennyezés számos formáját sikerült 
visszaszorítani, az ökoszisztémák továbbra 
is kárát látják a közlekedés, az intenzív 
mezőgazdaság és az energiatermelés miatti 
túlzott nitrogénülepedésnek és 
ózonszennyezésnek.

Or. de

Módosítás 158
Richard Seeber, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. A már megtett jelentős erőfeszítések 
ellenére az Európai Unió felszíni 
víztesteinek csupán 53%-a fog a víz-
keretirányelvnek megfelelően 2015-re 
megfelelni a „jó ökológiai állapot” 
célkitűzésének. Előfordulhat, hogy a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelvben célul kitűzött „jó 
környezetvédelmi állapotot” sem sikerül 
2020-ig elérni, többek között Európa 
tengereinek nem szűnő túlhalászata és 
tengeri hulladékkal való szennyezettsége 
miatt. És noha a levegőminőséggel és az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátással 
kapcsolatos uniós szakpolitikák 
segítségével a szennyezés számos formáját 
sikerült visszaszorítani, az ökoszisztémák 
továbbra is kárát látják a közlekedés, az 
intenzív mezőgazdaság és az 
energiatermelés miatti túlzott 
nitrogénülepedésnek és 
ózonszennyezésnek.

18. A már megtett jelentős erőfeszítések 
ellenére az Európai Unió felszíni 
víztesteinek csupán 53%-a fog a víz-
keretirányelvnek megfelelően 2015-re 
megfelelni a „jó ökológiai állapot” 
célkitűzésének. A kölcsönös 
megfeleltetésre vonatkozó 
rendelkezéseknek ezért a vízügyi 
keretirányelvet is magában kell foglalnia.
Előfordulhat, hogy a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelvben célul 
kitűzött „jó környezetvédelmi állapotot” 
sem sikerül 2020-ig elérni, többek között 
Európa tengereinek nem szűnő túlhalászata 
és tengeri hulladékkal való szennyezettsége 
miatt. És noha a levegőminőséggel és az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátással 
kapcsolatos uniós szakpolitikák 
segítségével a szennyezés számos formáját 
sikerült visszaszorítani, az ökoszisztémák 
továbbra is kárát látják a közlekedés, az 
intenzív mezőgazdaság és az 
energiatermelés miatti túlzott 
nitrogénülepedésnek és 
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ózonszennyezésnek.

Or. de

Módosítás 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. A már megtett jelentős erőfeszítések 
ellenére az Európai Unió felszíni 
víztesteinek csupán 53%-a fog a víz-
keretirányelvnek megfelelően 2015-re 
megfelelni a „jó ökológiai állapot” 
követelményének. Előfordulhat, hogy a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelvben célul kitűzött „jó 
környezetvédelmi állapotot” sem sikerül 
2020-ig elérni, többek között Európa 
tengereinek nem szűnő túlhalászata és 
tengeri hulladékkal való szennyezettsége 
miatt. És noha a levegőminőséggel és az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátással 
kapcsolatos uniós szakpolitikák 
segítségével a szennyezés számos formáját 
sikerült visszaszorítani, az ökoszisztémák 
továbbra is kárát látják a közlekedés, az 
intenzív mezőgazdaság és az 
energiatermelés miatti túlzott 
nitrogénülepedésnek és 
ózonszennyezésnek.

18. A már megtett jelentős erőfeszítések 
ellenére az Európai Unió felszíni 
víztesteinek csupán 53%-a fog a víz-
keretirányelvnek megfelelően 2015-re 
megfelelni a „jó ökológiai állapot” 
követelményének. Előfordulhat, hogy a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelvben célul kitűzött „jó 
környezetvédelmi állapotot” sem sikerül 
2020-ig elérni, többek között Európa 
tengereinek nem szűnő túlhalászata és 
tengeri hulladékkal való szennyezettsége 
miatt. És noha a levegőminőséggel és az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátással 
kapcsolatos uniós szakpolitikák 
segítségével a szennyezés számos formáját 
sikerült visszaszorítani, az ökoszisztémák 
továbbra is kárát látják a közlekedés, az 
intenzív mezőgazdaság és az 
energiatermelés miatti túlzott nitrogén- és 
kénülepedésnek és ózonszennyezésnek.

Or. en

Módosítás 160
Matthias Groote

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 19 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelméhez, megőrzéséhez és 
fejlesztéséhez tehát a forrásuknál kell 
kezelni a problémákat, ami azt is jelenti, 
hogy a természeti tőkével kapcsolatos 
célkitűzéseket más szakpolitikákba is 
fokozottabban be kell építeni, ezzel 
biztosítva, hogy a szakpolitikák ebben a 
tekintetben egyöntetűek legyenek és 
járulékos előnyökkel járjanak. E 
célkitűzések elérését szolgálják a Bizottság 
által előterjesztett – különösen a 
mezőgazdasági, a halászati és a kohéziós 
politikára vonatkozó – reformjavaslatoknak 
a környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevői, s ezek hátterében a 2014–2020-
as többéves pénzügyi keretre vonatkozó, a 
környezetvédelmi szempontoknak az uniós 
költségvetésben való érvényesítésére 
irányuló javaslatok. Így például a vidéki
területek vízi ökoszisztémái szempontjából 
ígéretes, hogy – a Bizottság KAP-
reformjavaslatai értelmében – a 
mezőgazdasági termelők támogatása a víz-
keretirányelv vonatkozó követelményeinek 
teljesítéséhez lesz kötve. A KAP 
környezetbarátabbá tétele azt is jelenti, 
hogy ösztönzésben részesülnek a 
környezeti szempontból előnyös 
mezőgazdasági eljárások: a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó legelők védelme, valamint az 
ökológiai szempontból értékes 
mezőgazdasági területek és erdőterületek 
létrehozása és fenntartása.

19. Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelméhez, megőrzéséhez és 
fejlesztéséhez tehát a forrásuknál kell 
kezelni a problémákat, ami azt is jelenti, 
hogy a természeti tőkével kapcsolatos 
célkitűzéseket más szakpolitikákba is 
fokozottabban be kell építeni, ezzel 
biztosítva, hogy a szakpolitikák ebben a 
tekintetben egyöntetűek legyenek és 
járulékos előnyökkel járjanak. E 
célkitűzések elérését szolgálják a Bizottság 
által előterjesztett – különösen a 
mezőgazdasági, a halászati és a kohéziós 
politikára vonatkozó – reformjavaslatoknak 
a környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevői, s ezek hátterében a 2014–2020-
as többéves pénzügyi keretre vonatkozó, a 
környezetvédelmi szempontoknak az uniós 
költségvetésben való érvényesítésére 
irányuló javaslatok. Különösen a 
mezőgazdasági ágazatban rejlik jelentős 
potenciál az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának, valamint a nitrogén- és 
foszfáttartalmú műtrágyák felszín alatti 
vizekbe történő bevezetésének csökkentése 
terén. A szigorú környezetvédelmi 
előírásoknak való megfeleléshez igazodó 
mezőgazdaság így nemcsak a 
talajminőséget biztosíthatja, illetve 
javíthatja fenntartható módon, és 
nemcsak a biodiverzitást tarthatja fenn a 
vidéki területeken, hanem jelentősen 
hozzájárulhat a levegő és a víz 
minőségének javításához is. A KAP 
környezetbarátabbá tétele ezenkívül azt is 
jelenti, hogy ösztönzésben részesülnek a 
környezeti szempontból előnyös 
mezőgazdasági eljárások: a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó legelők védelme, valamint az 
ökológiai szempontból értékes 
mezőgazdasági területek és erdőterületek 
létrehozása és fenntartása.

Or. de
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Módosítás 161
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelméhez, megőrzéséhez és 
fejlesztéséhez tehát a forrásuknál kell 
kezelni a problémákat, ami azt is jelenti, 
hogy a természeti tőkével kapcsolatos 
célkitűzéseket más szakpolitikákba is 
fokozottabban be kell építeni, ezzel 
biztosítva, hogy a szakpolitikák ebben a 
tekintetben egyöntetűek legyenek és 
járulékos előnyökkel járjanak. E 
célkitűzések elérését szolgálják a Bizottság 
által előterjesztett – különösen a 
mezőgazdasági, a halászati és a kohéziós 
politikára vonatkozó – reformjavaslatoknak 
a környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevői, s ezek hátterében a 2014–2020-
as többéves pénzügyi keretre vonatkozó, a 
környezetvédelmi szempontoknak az uniós 
költségvetésben való érvényesítésére 
irányuló javaslatok. Így például a vidéki 
területek vízi ökoszisztémái szempontjából 
ígéretes, hogy – a Bizottság KAP-
reformjavaslatai40 értelmében – a 
mezőgazdasági termelők támogatása a víz-
keretirányelv vonatkozó követelményeinek 
teljesítéséhez lesz kötve. A KAP 
környezetbarátabbá tétele azt is jelenti, 
hogy ösztönzésben részesülnek a 
környezeti szempontból előnyös 
mezőgazdasági eljárások: a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó legelők védelme, valamint az 
ökológiai szempontból értékes 
mezőgazdasági területek és erdőterületek 
létrehozása és fenntartása.

19. Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelméhez, megőrzéséhez és 
fejlesztéséhez tehát a forrásuknál kell 
kezelni a problémákat, ami azt is jelenti, 
hogy a természeti tőkével kapcsolatos 
célkitűzéseket más szakpolitikákba is 
fokozottabban be kell építeni, ezzel 
biztosítva, hogy a szakpolitikák ebben a 
tekintetben egyöntetűek legyenek és 
járulékos előnyökkel járjanak. E 
célkitűzések elérését szolgálják a Bizottság 
által előterjesztett – különösen a 
mezőgazdasági, a halászati és a kohéziós 
politikára vonatkozó – reformjavaslatoknak 
a környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevői, s ezek hátterében a 2014–2020-
as többéves pénzügyi keretre vonatkozó, a 
környezetvédelmi szempontoknak az uniós 
költségvetésben való érvényesítésére 
irányuló javaslatok. A KAP 
környezetbarátabbá tétele azt is jelenti, 
hogy ösztönzésben részesülnek a 
környezeti szempontból előnyös 
mezőgazdasági eljárások: a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó legelők védelme, valamint az 
ökológiai szempontból értékes 
mezőgazdasági területek és erdőterületek 
létrehozása és fenntartása.

Or. it
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Módosítás 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelméhez, megőrzéséhez és 
fejlesztéséhez tehát a forrásuknál kell 
kezelni a problémákat, ami azt is jelenti, 
hogy a természeti tőkével kapcsolatos 
célkitűzéseket más szakpolitikákba is 
fokozottabban be kell építeni, ezzel 
biztosítva, hogy a szakpolitikák ebben a 
tekintetben egyöntetűek legyenek és 
járulékos előnyökkel járjanak. E 
célkitűzések elérését szolgálják a Bizottság 
által előterjesztett – különösen a 
mezőgazdasági, a halászati és a kohéziós 
politikára vonatkozó – reformjavaslatoknak 
a környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevői, s ezek hátterében a 2014–2020-
as többéves pénzügyi keretre vonatkozó, a 
környezetvédelmi szempontoknak az uniós 
költségvetésben való érvényesítésére 
irányuló javaslatok. Így például a vidéki 
területek vízi ökoszisztémái szempontjából 
ígéretes, hogy – a Bizottság KAP-
reformjavaslatai értelmében – a 
mezőgazdasági termelők támogatása a víz-
keretirányelv vonatkozó követelményeinek
teljesítéséhez lesz kötve. A KAP 
környezetbarátabbá tétele azt is jelenti, 
hogy ösztönzésben részesülnek a 
környezeti szempontból előnyös 
mezőgazdasági eljárások: a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó legelők védelme, valamint az 
ökológiai szempontból értékes 
mezőgazdasági területek és erdőterületek 
létrehozása és fenntartása.

19. Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelméhez, megőrzéséhez és 
fejlesztéséhez tehát a forrásuknál kell 
kezelni a problémákat, ami azt is jelenti, 
hogy a természeti tőkével kapcsolatos 
célkitűzéseket más szakpolitikákba is 
fokozottabban be kell építeni, ezzel 
biztosítva, hogy a szakpolitikák ebben a 
tekintetben egyöntetűek legyenek és 
járulékos előnyökkel járjanak. E 
célkitűzések elérését szolgálják a Bizottság 
által előterjesztett – különösen a 
mezőgazdasági, a halászati és a kohéziós 
politikára vonatkozó – reformjavaslatoknak 
a környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevői, s ezek hátterében a 2014–2020-
as többéves pénzügyi keretre vonatkozó, a 
környezetvédelmi szempontoknak az uniós 
költségvetésben való érvényesítésére 
irányuló javaslatok. Így például a vidéki 
területek vízi ökoszisztémái szempontjából 
ígéretes, hogy a mezőgazdasági termelők 
támogatása a víz-keretirányelv objektív és 
mérhető kritériumainak teljesítéséhez lesz 
kötve. A KAP környezetbarátabbá tétele 
azt is jelenti, hogy ösztönzésben 
részesülnek a környezeti szempontból 
előnyös mezőgazdasági eljárások: a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó legelők védelme, valamint az 
ökológiai szempontból értékes 
mezőgazdasági területek és erdőterületek 
létrehozása és fenntartása. A jövő 
generációkért való felelősség jegyében a 
fenntartható mezőgazdaság szerves része 
az olyan gazdálkodás, amely a magas 
termelékenységet a források kíméletével 
ötvözi.
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Módosítás 163
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelméhez, megőrzéséhez és 
fejlesztéséhez tehát a forrásuknál kell 
kezelni a problémákat, ami azt is jelenti, 
hogy a természeti tőkével kapcsolatos 
célkitűzéseket más szakpolitikákba is 
fokozottabban be kell építeni, ezzel 
biztosítva, hogy a szakpolitikák ebben a 
tekintetben egyöntetűek legyenek és 
járulékos előnyökkel járjanak. E 
célkitűzések elérését szolgálják a Bizottság 
által előterjesztett – különösen a 
mezőgazdasági, a halászati és a kohéziós 
politikára vonatkozó – reformjavaslatoknak 
a környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevői, s ezek hátterében a 2014–2020-
as többéves pénzügyi keretre vonatkozó, a 
környezetvédelmi szempontoknak az uniós 
költségvetésben való érvényesítésére 
irányuló javaslatok. Így például a vidéki 
területek vízi ökoszisztémái szempontjából 
ígéretes, hogy – a Bizottság KAP-
reformjavaslatai értelmében – a 
mezőgazdasági termelők támogatása a víz-
keretirányelv vonatkozó követelményeinek 
teljesítéséhez lesz kötve. A KAP 
környezetbarátabbá tétele azt is jelenti, 
hogy ösztönzésben részesülnek a 
környezeti szempontból előnyös 
mezőgazdasági eljárások: a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó legelők védelme, valamint az 
ökológiai szempontból értékes 
mezőgazdasági területek és erdőterületek 
létrehozása és fenntartása.

19. Az Európai Unió természeti tőkéje
fenntartható felhasználásának 
fejlesztéséhez tehát a forrásuknál kell 
kezelni a problémákat, ami azt is jelenti, 
hogy a természeti tőkével kapcsolatos 
célkitűzéseket más szakpolitikákba is 
fokozottabban be kell építeni, ezzel 
biztosítva, hogy a szakpolitikák ebben a 
tekintetben egyöntetűek legyenek és 
járulékos előnyökkel járjanak. E 
célkitűzések elérését szolgálják a Bizottság 
által előterjesztett – különösen a 
mezőgazdasági, a halászati és a kohéziós 
politikára vonatkozó – reformjavaslatoknak 
a környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevői, s ezek hátterében a 2014–2020-
as többéves pénzügyi keretre vonatkozó, a 
környezetvédelmi szempontoknak az uniós 
költségvetésben való érvényesítésére 
irányuló javaslatok. Így például a vidéki 
területek vízi ökoszisztémái szempontjából 
ígéretes, hogy – a Bizottság KAP-
reformjavaslatai értelmében – a 
mezőgazdasági termelők támogatása a víz-
keretirányelv vonatkozó követelményeinek 
teljesítéséhez lesz kötve. A KAP 
környezetbarátabbá tétele azt is jelenti, 
hogy ösztönzésben részesülnek a 
környezeti szempontból előnyös 
mezőgazdasági eljárások: a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó legelők védelme, valamint az 
ökológiai szempontból értékes 
mezőgazdasági területek és erdőterületek 
létrehozása és fenntartása.
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Módosítás 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelméhez, megőrzéséhez és 
fejlesztéséhez tehát a forrásuknál kell 
kezelni a problémákat, ami azt is jelenti, 
hogy a természeti tőkével kapcsolatos 
célkitűzéseket más szakpolitikákba is 
fokozottabban be kell építeni, ezzel 
biztosítva, hogy a szakpolitikák ebben a 
tekintetben egyöntetűek legyenek és 
járulékos előnyökkel járjanak. E 
célkitűzések elérését szolgálják a Bizottság 
által előterjesztett – különösen a 
mezőgazdasági, a halászati és a kohéziós 
politikára vonatkozó – reformjavaslatoknak 
a környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevői, s ezek hátterében a 2014–2020-
as többéves pénzügyi keretre vonatkozó, a 
környezetvédelmi szempontoknak az uniós 
költségvetésben való érvényesítésére 
irányuló javaslatok. Így például a vidéki 
területek vízi ökoszisztémái szempontjából 
ígéretes, hogy – a Bizottság KAP-
reformjavaslatai értelmében – a 
mezőgazdasági termelők támogatása a víz-
keretirányelv vonatkozó követelményeinek 
teljesítéséhez lesz kötve. A KAP 
környezetbarátabbá tétele azt is jelenti, 
hogy ösztönzésben részesülnek a 
környezeti szempontból előnyös 
mezőgazdasági eljárások: a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó legelők védelme, valamint az 
ökológiai szempontból értékes 
mezőgazdasági területek és erdőterületek 
létrehozása és fenntartása.

19. Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelméhez, megőrzéséhez és 
fejlesztéséhez tehát a forrásuknál kell 
kezelni a problémákat, ami azt is jelenti, 
hogy a természeti tőkével kapcsolatos 
célkitűzéseket más szakpolitikák
fejlesztésébe és végrehajtásába is 
fokozottabban be kell építeni, ezzel 
biztosítva, hogy a szakpolitikák ebben a 
tekintetben egyöntetűek legyenek és 
járulékos előnyökkel járjanak. E 
célkitűzések elérését szolgálják a Bizottság 
által előterjesztett – különösen a 
mezőgazdasági, a halászati és a kohéziós 
politikára vonatkozó – reformjavaslatoknak 
a környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevői, s ezek hátterében a 2014–2020-
as többéves pénzügyi keretre vonatkozó, a 
környezetvédelmi szempontoknak az uniós 
költségvetésben való érvényesítésére 
irányuló javaslatok. Így például a vidéki 
területek vízi ökoszisztémái szempontjából 
ígéretes, hogy – a Bizottság KAP-
reformjavaslatai értelmében – a 
mezőgazdasági termelők támogatása a víz-
keretirányelv vonatkozó követelményeinek 
teljesítéséhez lesz kötve. A KAP 
környezetbarátabbá tétele azt is jelenti, 
hogy ösztönzésben részesülnek a 
környezeti szempontból előnyös 
mezőgazdasági eljárások: a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó legelők védelme, valamint az 
ökológiai szempontból értékes 
mezőgazdasági területek és erdőterületek 
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létrehozása és fenntartása.

Or. en

Módosítás 165
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. A tengeri környezet esetében, noha a 
tengeri ágazatban gazdasági lehetőségek 
rejlenek a halászat, szállítás, akvakultúra, 
nyersanyagok, tengeri energia, tengeri 
biotechnológiák révén, gondosan meg kell 
győződni arról, hogy ezen erőforrások 
hasznosítása összhangban van a tengeri és 
part menti ökoszisztémák megőrzésével és 
fenntartható kezelésével.

20. A tengeri környezet esetében, noha a 
tengeri ágazatban gazdasági lehetőségek 
rejlenek a halászat, szállítás, akvakultúra, 
nyersanyagok, tengeri energia, tengeri 
biotechnológiák révén, gondosan meg kell 
győződni arról, hogy ezen erőforrások 
hasznosítása összhangban van a tengeri és 
part menti ökoszisztémák megőrzésével és 
fenntartható kezelésével. Amennyiben 
lehetséges, az érintett feleket fel kell kérni 
arra, hogy terjesszenek elő új 
módszereket, amelyek segíthetnek a 
tengeri környezet védelmében.

Or. en

Módosítás 166
Matthias Groote

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. A tengeri környezet esetében, noha a 
tengeri ágazatban gazdasági lehetőségek 
rejlenek a halászat, szállítás, akvakultúra, 
nyersanyagok, tengeri energia, tengeri 
biotechnológiák révén, gondosan meg kell 
győződni arról, hogy ezen erőforrások 
hasznosítása összhangban van a tengeri és 

20. A tengeri környezet esetében, noha a 
tengeri ágazatban gazdasági lehetőségek 
rejlenek a halászat, szállítás, akvakultúra, 
nyersanyagok, tengeri energia, tengeri 
biotechnológiák révén, gondosan meg kell 
győződni arról, hogy ezen erőforrások 
hasznosítása összhangban van a tengeri és 
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part menti ökoszisztémák megőrzésével és 
fenntartható kezelésével.

part menti ökoszisztémák megőrzésével és 
fenntartható kezelésével. A tengerparti 
övezet integrált európai kezelése a 
fenntartható tengeri területrendezéssel 
együtt hatékony eszközt nyújthat a tengert 
és a tengerpartot érintő tevékenységek 
kezeléséhez és a tengeri térség különböző 
funkciói közötti egyensúly eléréséhez.

Or. de

Módosítás 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. A tengeri környezet esetében, noha a 
tengeri ágazatban gazdasági lehetőségek 
rejlenek a halászat, szállítás, akvakultúra, 
nyersanyagok, tengeri energia, tengeri 
biotechnológiák révén, gondosan meg kell 
győződni arról, hogy ezen erőforrások 
hasznosítása összhangban van a tengeri és 
part menti ökoszisztémák megőrzésével és 
fenntartható kezelésével.

20. A tengeri környezet esetében, noha a 
tengeri ágazatban gazdasági lehetőségek 
rejlenek a halászat, szállítás, akvakultúra, 
nyersanyagok, tengeri energia, tengeri 
biotechnológiák révén, gondosan meg kell 
győződni arról, hogy ezen erőforrások 
hasznosítása összhangban van a tengeri és 
part menti ökoszisztémák megőrzésével és 
fenntartható kezelésével. A tenger 
természeti erőforrásainak védelméhez a 
tagállamoknak és a Bizottságnak meg kell 
állapodniuk arról, hogy elkészítik az uniós 
vizek a védett területeket és fajokat 
feltüntető digitális térképét. E térképnek 
fel kell tüntetnie a Szerződések, valamint 
a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó 
jogszabályok alapján védettséget élvező 
elemeket, így a természeti erőforrásokat, a 
biológiai sokféleséget és a kulturális 
örökséget. A Bizottságnak szorgalmaznia 
kellene az integrált tengerpolitika 
keretében a nemzetközi vizek - különösen 
a Földközi-tenger – tanulmányozását.

Or. es
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Módosítás 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. Az uniós éghajlat-politikának szélesebb 
körben kell olyan megközelítéseket 
alkalmaznia, amelyek az éghajlatváltozás 
enyhítését és az ahhoz való alkalmazkodást 
az ökoszisztémákra alapozzák, és így a 
biológiai sokféleségre és más 
ökoszisztéma-szolgáltatásokra is kedvező 
hatással vannak; a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
döntéshozatalkor pedig messzemenően 
szem előtt kell tartani az egyéb 
környezetvédelmi célkitűzéseket, így a 
biológiai sokféleség megőrzését és a 
vízvédelmet is. Ezenkívül intézkedéseket 
kell tenni a közlekedéssel összefüggő 
levegőszennyezés és szén-dioxid-
kibocsátás ellen is41.

21. Az uniós éghajlat-politikának szélesebb 
körben kell olyan megközelítéseket 
alkalmaznia, amelyek az éghajlatváltozás 
enyhítését és az ahhoz való alkalmazkodást 
az ökoszisztémákra alapozzák, és így a 
biológiai sokféleségre és más 
ökoszisztéma-szolgáltatásokra is kedvező 
hatással vannak; a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos 
döntéshozatalkor pedig messzemenően 
szem előtt kell tartani az egyéb 
környezetvédelmi célkitűzéseket, így a 
biológiai sokféleség megőrzését és a talaj-
és vízvédelmet is. Ezenkívül 
intézkedéseket kell tenni a közlekedéssel 
összefüggő levegőszennyezés és szén-
dioxid-kibocsátás ellen is41.

Or. en

Módosítás 169
Matthias Groote

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. Az Európai Unió földterületeinek 
romlása, elaprózódása és fenntarthatatlan 
használata számos kulcsfontosságú 
ökoszisztéma-szolgáltatást veszélyeztet, 
fenyegeti a biológiai sokféleséget, és 
Európát kiszolgáltatottabbá teszi az 
éghajlatváltozással és a természeti 
katasztrófákkal szemben. Ezenkívül 
talajromláshoz is vezet. Az Európai Unió 

22. Az Európai Unió földterületeinek 
romlása, elaprózódása és fenntarthatatlan 
használata számos kulcsfontosságú 
ökoszisztéma-szolgáltatást veszélyeztet, 
fenyegeti a biológiai sokféleséget, és 
Európát kiszolgáltatottabbá teszi az 
éghajlatváltozással és a természeti 
katasztrófákkal szemben. Ezenkívül 
talajromláshoz is vezet. Az Európai Unió 
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területének több mint 25%-át sújtja
vízerózió: ez veszélyt jelent a 
talajfunkciókra nézve és károsan 
befolyásolja az édesvizek minőségét. 
További megoldatlan probléma a talajok 
szennyezettsége és lezáródása. Az Európai 
Unióban vélhetően több mint félmillió 
helyszínen szennyezett a talaj, márpedig e 
helyszínek súlyos környezeti és 
egészségügyi kockázatokat rejthetnek 
magukban mindaddig, amíg nem kerül sor 
azonosításukra és értékelésükre. Minden 
évben több mint ezer négyzetkilométer 
nagyságú földterület kerül felhasználásra 
lakásépítési, ipari, közlekedési vagy 
szabadidős célokra. E hosszú távú 
változások nehezen vagy csak igen 
költségesen fordíthatók vissza, és többnyire 
a társadalmi, gazdasági és környezeti 
szükségletek közötti alku eredményei. A 
földhasználattal kapcsolatos tagállami 
döntéseket fenntarthatóbban kell 
megtervezni.

területének több mint 25%-át sújtja 
vízerózió: ez veszélyt jelent a 
talajfunkciókra nézve és károsan 
befolyásolja az édesvizek minőségét. 
További megoldatlan probléma a talajok 
szennyezettsége és lezáródása. Az Európai 
Unióban vélhetően több mint félmillió 
helyszínen szennyezett a talaj, márpedig e 
helyszínek súlyos környezeti és 
egészségügyi kockázatokat rejthetnek 
magukban mindaddig, amíg nem kerül sor 
azonosításukra és értékelésükre. Minden 
évben több mint ezer négyzetkilométer 
nagyságú földterület kerül felhasználásra 
lakásépítési, ipari, közlekedési vagy 
szabadidős célokra. A talajok e 
mesterségesen előidézett lezáródása 
kedvezőtlen hatást gyakorol a természetes 
vízháztartásra, mivel a felszíni víz már 
nem tud elszivárogni és a felszín alatti 
vizekbe jutni. Mivel a talaj így többek 
között nem képes felvenni és tárolni az 
esővizet, a fokozott vízmennyiség árvizeket 
és ivóvízhiányt okoz. E hosszú távú 
változások nehezen vagy csak igen 
költségesen fordíthatók vissza, és többnyire 
a társadalmi, gazdasági és környezeti 
szükségletek közötti alku eredményei. A 
földhasználattal kapcsolatos tagállami 
döntéseknek ezért pontosan meg kell
határozniuk azokat a területeket, 
amelyeken építési tevékenységet lehet 
végezni és korlátozniuk kell azok 
terjedelmét. A nagy kiterjedésű területek 
elkerülhetetlen lezáródása 
ellensúlyozásának céljából megfelelő 
területű ökológiai kompenzációs zónákat 
kell kialakítani.

Or. de

Módosítás 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. Az Európai Unió földterületeinek 
romlása, elaprózódása és fenntarthatatlan 
használata számos kulcsfontosságú 
ökoszisztéma-szolgáltatást veszélyeztet, 
fenyegeti a biológiai sokféleséget, és 
Európát kiszolgáltatottabbá teszi az 
éghajlatváltozással és a természeti 
katasztrófákkal szemben. Ezenkívül 
talajromláshoz is vezet. Az Európai Unió 
területének több mint 25%-át sújtja 
vízerózió: ez veszélyt jelent a 
talajfunkciókra nézve és károsan 
befolyásolja az édesvizek minőségét. 
További megoldatlan probléma a talajok 
szennyezettsége és lezáródása. Az Európai 
Unióban vélhetően több mint félmillió 
helyszínen szennyezett a talaj, márpedig e 
helyszínek súlyos környezeti és 
egészségügyi kockázatokat rejthetnek 
magukban mindaddig, amíg nem kerül sor 
azonosításukra és értékelésükre. Minden 
évben több mint ezer négyzetkilométer 
nagyságú földterület kerül felhasználásra 
lakásépítési, ipari, közlekedési vagy 
szabadidős célokra. E hosszú távú 
változások nehezen vagy csak igen 
költségesen fordíthatók vissza, és többnyire 
a társadalmi, gazdasági és környezeti 
szükségletek közötti alku eredményei. A 
földhasználattal kapcsolatos tagállami 
döntéseket fenntarthatóbban kell 
megtervezni.

22. Az Európai Unió földterületeinek 
romlása, elaprózódása és fenntarthatatlan 
használata számos kulcsfontosságú 
ökoszisztéma-szolgáltatást veszélyeztet, 
fenyegeti a biológiai sokféleséget, és 
Európát kiszolgáltatottabbá teszi az 
éghajlatváltozással és a természeti 
katasztrófákkal szemben. Ezenkívül 
talajromláshoz és elsivatagosodáshoz is 
vezet. Az Európai Unió területének több 
mint 25%-át sújtja vízerózió: ez veszélyt 
jelent a talajfunkciókra nézve és károsan 
befolyásolja az édesvizek minőségét. 
További megoldatlan probléma a talajok 
szennyezettsége és lezáródása. Az Európai 
Unióban vélhetően több mint félmillió 
helyszínen szennyezett a talaj, márpedig e 
helyszínek súlyos környezeti, gazdasági és 
társadalmi, többek között egészségügyi 
kockázatokat rejthetnek magukban 
mindaddig, amíg nem kerül sor 
azonosításukra és értékelésükre. Minden 
évben több mint ezer négyzetkilométer 
nagyságú földterület kerül felhasználásra 
lakásépítési, ipari, közlekedési vagy 
szabadidős célokra. E hosszú távú 
változások nehezen vagy csak igen 
költségesen fordíthatók vissza, és többnyire 
a társadalmi, gazdasági és környezeti 
szükségletek közötti alku eredményei. A 
földhasználattal kapcsolatos tagállami 
döntéseket fenntarthatóbban kell 
megtervezni, figyelembe véve különösen a 
biológiai sokféleség megőrzését és a 
vízvédelmet.

Or. en

Módosítás 171
Margrete Auken, Jo Leinen
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. Az Európai Unió földterületeinek 
romlása, elaprózódása és fenntarthatatlan 
használata számos kulcsfontosságú 
ökoszisztéma-szolgáltatást veszélyeztet, 
fenyegeti a biológiai sokféleséget, és 
Európát kiszolgáltatottabbá teszi az 
éghajlatváltozással és a természeti 
katasztrófákkal szemben. Ezenkívül 
talajromláshoz is vezet. Az Európai Unió 
területének több mint 25%-át sújtja 
vízerózió: ez veszélyt jelent a 
talajfunkciókra nézve és károsan 
befolyásolja az édesvizek minőségét. 
További megoldatlan probléma a talajok 
szennyezettsége és lezáródása. Az Európai 
Unióban vélhetően több mint félmillió 
helyszínen szennyezett a talaj, márpedig e 
helyszínek súlyos környezeti és 
egészségügyi kockázatokat rejthetnek 
magukban mindaddig, amíg nem kerül sor 
azonosításukra és értékelésükre. Minden 
évben több mint ezer négyzetkilométer 
nagyságú földterület kerül felhasználásra 
lakásépítési, ipari, közlekedési vagy 
szabadidős célokra. E hosszú távú 
változások nehezen vagy csak igen 
költségesen fordíthatók vissza, és többnyire 
a társadalmi, gazdasági és környezeti 
szükségletek közötti alku eredményei. A 
földhasználattal kapcsolatos tagállami 
döntéseket fenntarthatóbban kell 
megtervezni.

22. A földterületek romlása, elaprózódása 
és fenntarthatatlan használata számos 
kulcsfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatást 
veszélyeztet az EU-n belül és kívül, 
fenyegeti a biológiai sokféleséget, és 
Európát kiszolgáltatottabbá teszi az 
éghajlatváltozással és a természeti 
katasztrófákkal szemben. Ezenkívül 
talajromláshoz és elsivatagosodáshoz is 
vezet. Az Európai Unió területének több 
mint 25%-át sújtja vízerózió: ez veszélyt 
jelent a talajfunkciókra nézve és károsan 
befolyásolja az édesvizek minőségét. 
További megoldatlan probléma a talajok 
szennyezettsége és lezáródása. Az Európai 
Unióban vélhetően több mint félmillió 
helyszínen szennyezett a talaj, márpedig e 
helyszínek súlyos környezeti és 
egészségügyi kockázatokat rejthetnek 
magukban mindaddig, amíg nem kerül sor 
azonosításukra és értékelésükre. Minden 
évben több mint ezer négyzetkilométer 
nagyságú földterület kerül felhasználásra 
lakásépítési, ipari, közlekedési vagy 
szabadidős célokra. E hosszú távú 
változások nehezen vagy csak igen 
költségesen fordíthatók vissza, és többnyire 
a társadalmi, gazdasági és környezeti 
szükségletek közötti alku eredményei. A 
földhasználattal kapcsolatos tagállami 
döntéseket fenntarthatóbban kell 
megtervezni, abból a célból, hogy 2050-ig 
összességében ne növekedjen az összes 
lefedett terület nagysága.

Or. en
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. Az Európai Unió földterületeinek 
romlása, elaprózódása és fenntarthatatlan 
használata számos kulcsfontosságú 
ökoszisztéma-szolgáltatást veszélyeztet, 
fenyegeti a biológiai sokféleséget, és 
Európát kiszolgáltatottabbá teszi az 
éghajlatváltozással és a természeti 
katasztrófákkal szemben. Ezenkívül 
talajromláshoz is vezet. Az Európai Unió 
területének több mint 25%-át sújtja 
vízerózió: ez veszélyt jelent a 
talajfunkciókra nézve és károsan 
befolyásolja az édesvizek minőségét. 
További megoldatlan probléma a talajok 
szennyezettsége és lezáródása. Az Európai 
Unióban vélhetően több mint félmillió 
helyszínen szennyezett a talaj, márpedig e 
helyszínek súlyos környezeti és 
egészségügyi kockázatokat rejthetnek 
magukban mindaddig, amíg nem kerül sor 
azonosításukra és értékelésükre. Minden 
évben több mint ezer négyzetkilométer 
nagyságú földterület kerül felhasználásra 
lakásépítési, ipari, közlekedési vagy 
szabadidős célokra. E hosszú távú 
változások nehezen vagy csak igen 
költségesen fordíthatók vissza, és többnyire 
a társadalmi, gazdasági és környezeti 
szükségletek közötti alku eredményei. A 
földhasználattal kapcsolatos tagállami 
döntéseket fenntarthatóbban kell 
megtervezni.

22. Az Európai Unió földterületeinek 
romlása, elaprózódása és fenntarthatatlan 
használata számos kulcsfontosságú 
ökoszisztéma-szolgáltatást veszélyeztet, 
fenyegeti a biológiai sokféleséget, és 
Európát kiszolgáltatottabbá teszi az 
éghajlatváltozással és a természeti 
katasztrófákkal szemben. Ezenkívül 
talajromláshoz is vezet. Az Európai Unió 
területének több mint 25%-át sújtja 
vízerózió: ez veszélyt jelent a 
talajfunkciókra nézve és károsan 
befolyásolja az édesvizek minőségét. 
További megoldatlan probléma a talajok 
szennyezettsége és lezáródása. Az Európai 
Unióban vélhetően több mint félmillió 
helyszínen szennyezett a talaj, márpedig e 
helyszínek súlyos környezeti, gazdasági és 
szociális, többek között egészségügyi 
kockázatokat rejthetnek magukban 
mindaddig, amíg nem kerül sor 
azonosításukra és értékelésükre. Minden 
évben több mint ezer négyzetkilométer 
nagyságú földterület kerül felhasználásra 
lakásépítési, ipari, közlekedési vagy 
szabadidős célokra. E hosszú távú 
változások nehezen vagy csak igen 
költségesen fordíthatók vissza, és többnyire 
a társadalmi, gazdasági és környezeti 
szükségletek közötti alku eredményei. A 
földhasználattal kapcsolatos tagállami 
döntéseket fenntarthatóbban kell 
megtervezni.

Or. en
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. Az Európai Unió földterületeinek 
romlása, elaprózódása és fenntarthatatlan 
használata számos kulcsfontosságú 
ökoszisztéma-szolgáltatást veszélyeztet, 
fenyegeti a biológiai sokféleséget, és 
Európát kiszolgáltatottabbá teszi az 
éghajlatváltozással és a természeti 
katasztrófákkal szemben. Ezenkívül 
talajromláshoz is vezet. Az Európai Unió 
területének több mint 25%-át sújtja 
vízerózió: ez veszélyt jelent a 
talajfunkciókra nézve és károsan 
befolyásolja az édesvizek minőségét. 
További megoldatlan probléma a talajok 
szennyezettsége és lezáródása. Az Európai 
Unióban vélhetően több mint félmillió 
helyszínen szennyezett a talaj, márpedig e 
helyszínek súlyos környezeti és 
egészségügyi kockázatokat rejthetnek 
magukban mindaddig, amíg nem kerül sor 
azonosításukra és értékelésükre. Minden 
évben több mint ezer négyzetkilométer 
nagyságú földterület kerül felhasználásra 
lakásépítési, ipari, közlekedési vagy 
szabadidős célokra. E hosszú távú 
változások nehezen vagy csak igen 
költségesen fordíthatók vissza, és többnyire 
a társadalmi, gazdasági és környezeti 
szükségletek közötti alku eredményei. A 
földhasználattal kapcsolatos tagállami 
döntéseket fenntarthatóbban kell 
megtervezni.

22. Az Európai Unió földterületeinek 
romlása, elaprózódása és fenntarthatatlan 
használata számos kulcsfontosságú 
ökoszisztéma-szolgáltatást veszélyeztet, 
fenyegeti a biológiai sokféleséget, és 
Európát kiszolgáltatottabbá teszi az 
éghajlatváltozással és a természeti 
katasztrófákkal szemben. Ezenkívül 
talajromláshoz is vezet. Az Európai Unió 
területének több mint 25%-át sújtja 
vízerózió: ez veszélyt jelent a 
talajfunkciókra nézve és károsan 
befolyásolja az édesvizek minőségét. 
További megoldatlan probléma a talajok 
szennyezettsége és lezáródása. Az Európai 
Unióban vélhetően több mint félmillió 
helyszínen szennyezett a talaj, márpedig e 
helyszínek súlyos környezeti és 
egészségügyi kockázatokat rejthetnek 
magukban mindaddig, amíg nem kerül sor 
azonosításukra és értékelésükre. Minden 
évben több mint ezer négyzetkilométer 
nagyságú földterület kerül felhasználásra 
lakásépítési, ipari, közlekedési vagy 
szabadidős célokra. E hosszú távú 
változások nehezen vagy csak igen 
költségesen fordíthatók vissza, és többnyire 
a társadalmi, gazdasági és környezeti 
szükségletek közötti alku eredményei. A 
földhasználattal kapcsolatos tagállami 
döntéseket fenntarthatóbban kell
megtervezni.

A talajlezáródás súlyos problémájának 
kezeléséhez arra kell ösztönözni az 
Európai Unió tagállamait, hogy tegyenek 
lépéseket a földhasználat csökkentése és 
az élelmiszerek, takarmányok és megújuló 
nyersanyagok termesztésére szolgáló 
mezőgazdasági földterületek 
megőrzésének előmozdítása érdekében.

Or. de
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Módosítás 174
Anja Weisgerber

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 
legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében lépésekre kerül sor annak 
biztosítására, hogy amikor a 
földhasználatról különböző szinteken 
döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A 
Rio+20 csúcstalálkozó résztvevői a világ 
romló földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Az 
Európai Uniónak és a tagállamoknak át 
kell gondolniuk, hogy saját hatásköreiken 
belül mi a legjobb módja e 
kötelezettségvállalások teljesítésének, és 
hogy a talajminőséggel kapcsolatos 
problémákat milyen kötelező jogi kerettel 
orvosolják1 . A fenntartható föld- és 
talajhasználat célértékeit is meg kell 
határozni.

törölve

__________________
1 A Bizottság a COM(2006) 232 
dokumentummal (HL C 332., 2006.12.30.) 
javaslatot terjesztett elő a talajvédelem 
kereteinek meghatározásáról, valamint a 
2004/35/EK irányelv módosításáról szóló 
irányelvre.

Or. de

Indokolás

A talajvédelem helyi, regionális és nemzeti szinten célzottabban, hatékonyabban és kevésbé 
bürokratikusan érhető el, mint közösségi szinten. A jogilag kötelező erejű uniós szabályozás 
összeegyeztethetetlen lenne a szubszidiaritás elvével.
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Módosítás 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 
legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében lépésekre kerül sor annak 
biztosítására, hogy amikor a 
földhasználatról különböző szinteken 
döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A Rio+20 
csúcstalálkozó résztvevői a világ romló 
földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Az 
Európai Uniónak és a tagállamoknak át 
kell gondolniuk, hogy saját hatásköreiken 
belül mi a legjobb módja e 
kötelezettségvállalások teljesítésének, és 
hogy a talajminőséggel kapcsolatos 
problémákat milyen kötelező jogi kerettel 
orvosolják. A fenntartható föld- és 
talajhasználat célértékeit is meg kell 
határozni.

23. Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 
legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében nemzeti szinten lépésekre kerül 
sor annak biztosítására, hogy amikor a 
földhasználatról különböző szinteken 
döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A Rio+20 
csúcstalálkozó résztvevői a világ romló 
földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Egy 
ilyen jellegű kötelezettségvállalás az 
Európai Unió tagállamain belül 
teljesíthető a legjobban.

A talajminőséggel kapcsolatos kérdések a 
szubszidiaritás elve alapján az Európai 
Unió tagállamainak szintjén, kötelező 
erejű jogszabályi kereteken belül 
szabályozhatók a legjobban. A 
fenntartható föld- és talajhasználat 
célértékeit is meg kell határozni.

Or. de

Módosítás 176
Matthias Groote

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 23 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 
legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében lépésekre kerül sor annak 
biztosítására, hogy amikor a 
földhasználatról különböző szinteken 
döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A Rio+20 
csúcstalálkozó résztvevői a világ romló 
földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Az 
Európai Uniónak és a tagállamoknak át 
kell gondolniuk, hogy saját hatásköreiken 
belül mi a legjobb módja e 
kötelezettségvállalások teljesítésének, és 
hogy a talajminőséggel kapcsolatos 
problémákat milyen kötelező jogi kerettel 
orvosolják. A fenntartható föld- és 
talajhasználat célértékeit is meg kell
határozni.

23. Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 
legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében lépésekre kerül sor annak 
biztosítására, hogy amikor a 
földhasználatról különböző szinteken 
döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A Rio+20 
csúcstalálkozó résztvevői a világ romló 
földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Az 
Európai Uniónak és a tagállamoknak át 
kell gondolniuk, hogy saját hatásköreiken 
belül mi a legjobb módja e 
kötelezettségvállalások teljesítésének. A 
fenntartható föld- és talajhasználatnak a 
talajvédelemre és a fenntartható 
talajhasználatra vonatkozó átfogó és 
kötelező európai keretrendszer szilárd 
alkotóelemét kell képeznie. Mivel a talaj-
és a környezetvédelem, valamint az 
éghajlatváltozás mérséklése 
elválaszthatatlanul kapcsolódik 
egymáshoz, az éghajlatváltozással 
kapcsolatos uniós célkitűzés elérése, a 
biológiai sokféleség megőrzése és a 
mezőgazdasági termelékenység biztosítása 
érdekében alapvető az Európa-szerte 
kötelező erejű szabályozás elfogadása.

Or. de

Módosítás 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 

23. Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 
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legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében lépésekre kerül sor annak 
biztosítására, hogy amikor a 
földhasználatról különböző szinteken 
döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A Rio+20 
csúcstalálkozó résztvevői a világ romló 
földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Az 
Európai Uniónak és a tagállamoknak át 
kell gondolniuk, hogy saját hatásköreiken 
belül mi a legjobb módja e 
kötelezettségvállalások teljesítésének, és 
hogy a talajminőséggel kapcsolatos 
problémákat milyen kötelező jogi kerettel 
orvosolják. A fenntartható föld- és 
talajhasználat célértékeit is meg kell 
határozni.

legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében lépésekre kerül sor annak 
biztosítására, hogy amikor a 
földhasználatról különböző szinteken 
döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A Rio+20 
csúcstalálkozó résztvevői a világ romló 
földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Az 
Európai Uniónak és a tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk, amelyek a 
talajminőséggel kapcsolatos problémákat 
kötelező jogi kerettel orvosolják. A 
fenntartható föld- és talajhasználat 
célértékeit is meg kell határozni.

Or. es

Módosítás 178
Margrete Auken, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 
legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében lépésekre kerül sor annak 
biztosítására, hogy amikor a 
földhasználatról különböző szinteken 
döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A Rio+20 
csúcstalálkozó résztvevői a világ romló 
földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Az 
Európai Uniónak és a tagállamoknak át 
kell gondolniuk, hogy saját hatásköreiken 
belül mi a legjobb módja e 

23. Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 
legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében lépésekre kerül sor annak 
biztosítására, hogy amikor a 
földhasználatról különböző szinteken 
döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A Rio+20 
csúcstalálkozó résztvevői, felismerve a 
helyes földhasználat gazdasági és 
társadalmi jelentőségét, a világ romló 
földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Az 
Európai Uniónak és a tagállamoknak saját 
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kötelezettségvállalások teljesítésének, és 
hogy a talajminőséggel kapcsolatos 
problémákat milyen kötelező jogi kerettel 
orvosolják. A fenntartható föld- és 
talajhasználat célértékeit is meg kell 
határozni.

hatásköreiken belül biztosítaniuk kell e 
kötelezettségvállalások teljesítését, és hogy 
a talajminőséggel kapcsolatos problémákat 
kötelező jogi kerettel orvosolják, előnyben 
részesítve a talajvédelem kereteinek 
meghatározásáról szóló irányelvre 
irányuló bizottsági javaslatot. A 
fenntartható föld- és talajhasználat 
célértékeit is meg kell határozni.

Or. en

Módosítás 179
Richard Seeber, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 
legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében lépésekre kerül sor annak 
biztosítására, hogy amikor a 
földhasználatról különböző szinteken 
döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A Rio+20 
csúcstalálkozó résztvevői a világ romló
földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Az 
Európai Uniónak és a tagállamoknak át 
kell gondolniuk, hogy saját hatásköreiken 
belül mi a legjobb módja e 
kötelezettségvállalások teljesítésének, és 
hogy a talajminőséggel kapcsolatos 
problémákat milyen kötelező jogi kerettel 
orvosolják1. A fenntartható föld- és 
talajhasználat célértékeit is meg kell 
határozni.

23. Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 
legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében lépésekre kerül sor annak 
biztosítására, hogy amikor a 
földhasználatról különböző szinteken 
döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A Rio+20 
csúcstalálkozó résztvevői a világ romló 
földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Az 
Európai Uniónak és a tagállamoknak át 
kell gondolniuk, hogy saját hatásköreiken 
belül mi a legjobb módja e 
kötelezettségvállalások teljesítésének, és 
hogy a talajminőséggel kapcsolatos 
problémákat milyen meglévő jogi kerettel 
orvosolják. A fenntartható föld- és 
talajhasználat célértékeit is meg kell 
határozni.

__________________
1 A Bizottság a COM(2006) 232 
dokumentummal (HL C 332., 2006.12.30.) 
javaslatot terjesztett elő a talajvédelem 
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kereteinek meghatározásáról, valamint a 
2004/35/EK irányelv módosításáról szóló 
irányelvre.

Or. de

Módosítás 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 
legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében lépésekre kerül sor annak 
biztosítására, hogy amikor a 
földhasználatról különböző szinteken 
döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A Rio+20 
csúcstalálkozó résztvevői a világ romló 
földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Az 
Európai Uniónak és a tagállamoknak át 
kell gondolniuk, hogy saját hatásköreiken 
belül mi a legjobb módja e 
kötelezettségvállalások teljesítésének, és 
hogy a talajminőséggel kapcsolatos 
problémákat milyen kötelező jogi kerettel 
orvosolják. A fenntartható föld- és 
talajhasználat célértékeit is meg kell 
határozni.

23. Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 
legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében lépésekre kerül sor annak 
biztosítására, hogy amikor a 
földhasználatról különböző szinteken 
döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A Rio+20 
csúcstalálkozó résztvevői, felismerve a 
helyes földhasználat gazdasági és 
társadalmi jelentőségét, a világ romló 
földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Az 
Európai Uniónak és a tagállamoknak át 
kell gondolniuk, hogy saját hatásköreiken 
belül mi a legjobb módja e 
kötelezettségvállalások teljesítésének, és 
hogy a talajminőséggel kapcsolatos 
problémákat kockázat-alapú megközelítés 
alkalmazásával milyen kötelező jogi 
kerettel orvosolják, támaszkodva a 
talajvédelem kereteinek 
meghatározásáról, valamint a 2004/35/EK 
irányelv módosításáról szóló irányelvre 
irányuló bizottsági javaslat idevágó 
szempontjaira. A fenntartható föld- és 
talajhasználat célértékeit is meg kell 
határozni.

Or. en
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Módosítás 181
Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 
legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében lépésekre kerül sor annak 
biztosítására, hogy amikor a 
földhasználatról különböző szinteken 
döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A Rio+20 
csúcstalálkozó résztvevői a világ romló 
földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Az 
Európai Uniónak és a tagállamoknak át 
kell gondolniuk, hogy saját hatásköreiken 
belül mi a legjobb módja e 
kötelezettségvállalások teljesítésének, és 
hogy a talajminőséggel kapcsolatos 
problémákat milyen kötelező jogi kerettel
orvosolják. A fenntartható föld- és 
talajhasználat célértékeit is meg kell 
határozni.

23. Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 
legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében lépésekre kerül sor annak 
biztosítására, hogy amikor a 
földhasználatról különböző szinteken 
döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A Rio+20 
csúcstalálkozó résztvevői a világ romló
földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Az 
Európai Uniónak és a tagállamoknak át 
kell gondolniuk, hogy saját hatásköreiken 
belül mi a legjobb módja e 
kötelezettségvállalások teljesítésének, és 
hogyan orvosolják a talajminőséggel 
kapcsolatos problémákat.

Or. nl

Módosítás 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 23 pont – 42 lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

42. A Bizottság a COM(2006) 232 
dokumentummal (HL C 332., 2006.12.30.) 
javaslatot terjesztett elő a talajvédelem 
kereteinek meghatározásáról, valamint a 

törölve
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2004/35/EK irányelv módosításáról szóló 
irányelvre.

Or. de

Indokolás

A talajvédelem helyi, regionális és nemzeti szinten célzottabban, hatékonyabban és kevésbé 
bürokratikusan elérhető, mint közösségi szinten. A jogilag kötelező erejű uniós szabályozás 
összeegyeztethetetlen lenne a szubszidiaritás elvével.


