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Módosítás 405
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 71 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

71. A környezetpolitika tudományos 
alapjának fejlesztése érdekében a 
program biztosítani fogja, hogy 2020-ra:

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. it

Módosítás 406
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 71 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

71. A környezetpolitika tudományos 
alapjának fejlesztése érdekében a program 
biztosítani fogja, hogy 2020-ra:

71. A környezetpolitika ismereti és
tudományos alapjának fejlesztése 
érdekében a program biztosítani fogja, 
hogy 2020-ra:

Or. en

Módosítás 407
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 71 pont – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a politikai döntéshozók és a 
vállalkozások szilárdabb alappal 
rendelkezzenek környezet- és éghajlat-
politikájuk kialakításához és 
végrehajtásához, a költségek és hasznok 

a) a politikai döntéshozók és a 
vállalkozások szilárdabb alappal 
rendelkezzenek környezet- és éghajlat-
politikájuk kialakításához és 
végrehajtásához, a fellépésből vagy az 
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mérése tekintetében is; annak elmaradásából fakadó költségek és 
hasznok mérése tekintetében is;

Or. en

Indokolás

Az előadó által benyújtott közös módosítások alternatív változata. A szövegben máshol is 
megjelenő, a fellépésből vagy annak elmaradásából fakadó költségekről és hasznokról szóló 
megfogalmazások összehangolása.

Módosítás 408
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 71 pont – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) növekedjen az új termékek, 
folyamatok és technológiák kockázatainak 
felmérésére szánt uniós kutatási források 
aránya.

Or. en

Módosítás 409
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 71 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós és tagállami szintű 
erőfeszítések össze legyenek hangolva és a 
környezettel kapcsolatos ismeretek fő 
hiányosságaira összpontosuljanak, a 
környezeti fordulópontok kockázataira is 
kiterjedően;

a) az uniós és tagállami szintű 
erőfeszítések össze legyenek hangolva és a 
környezettel kapcsolatos ismeretek fő 
hiányosságaira összpontosuljanak, a 
környezeti fordulópontok kockázataira is 
kiterjedően, a bolygó tűrőképességének 
koncepciójában hangsúlyozottaknak 
megfelelően;

Or. en
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Módosítás 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 71 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós és tagállami szintű 
erőfeszítések össze legyenek hangolva és a 
környezettel kapcsolatos ismeretek fő 
hiányosságaira összpontosuljanak, a 
környezeti fordulópontok kockázataira is 
kiterjedően;

a) az uniós és tagállami szintű 
erőfeszítéseket hangolják össze és 
mozdítsák elő, és azokat összpontosítsák a 
környezettel kapcsolatos ismeretek fő 
hiányosságaira, a környezeti fordulópontok 
kockázataira is kiterjedően;

Or. en

Módosítás 411
Elena Oana Antonescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 71 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós és tagállami szintű 
erőfeszítések össze legyenek hangolva és a 
környezettel kapcsolatos ismeretek fő
hiányosságaira összpontosuljanak, a 
környezeti fordulópontok kockázataira is 
kiterjedően;

a) az uniós és tagállami szintű 
erőfeszítéseket hangolják össze és 
mozdítsák elő, és azokat összpontosítsák a 
környezettel kapcsolatos ismeretek fő 
hiányosságaira, a környezeti fordulópontok 
kockázataira is kiterjedően;

Or. en

Módosítás 412
Andrés Perelló Rodríguez

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 71 pont – 2 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós és tagállami szintű 
erőfeszítések össze legyenek hangolva és a 
környezettel kapcsolatos ismeretek fő 
hiányosságaira összpontosuljanak, a 
környezeti fordulópontok kockázataira is 
kiterjedően;

a) kerüljék el a kutatásokat érintő 
költségvetési megszorításokat,
mindeközben pedig az uniós és tagállami 
szintű erőfeszítések legyenek 
összehangolva, és a környezettel 
kapcsolatos ismeretek fő hiányosságaira 
összpontosuljanak, a környezeti 
fordulópontok kockázataira is kiterjedően;

Or. es

Módosítás 413
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 71 pont – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) következetes megközelítés jusson 
érvényre a kockázatkezelésben;

b) következetes és integrált megközelítés 
jusson érvényre a kockázatkezelésben, 
amely az elővigyázatosság elvén és a 
megelőző intézkedéseken, „a szennyező 
fizet” elvén, a szennyezés forrásnál 
történő megszüntetésének elvén, valamint 
az arányosság elvén alapul;

Or. en

Indokolás

A módosítás megegyezik az előadó által benyújtott közös módosítások szövegével.

Módosítás 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 71 pont – 2 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) következetes megközelítés jusson 
érvényre a kockázatkezelésben;

b) következetes és integrált megközelítés 
jusson érvényre a kockázatkezelésben;

Or. en

Módosítás 415
Elena Oana Antonescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 71 pont – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) következetes megközelítés jusson 
érvényre a kockázatkezelésben;

b) következetes és integrált megközelítés 
jusson érvényre a kockázatkezelésben;

Or. en

Módosítás 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 71 pont – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egyszerűbbé, ésszerűbbé és korszerűbbé 
váljon a környezeti és éghajlat-változási 
adatok és információk gyűjtése, kezelése és 
megosztása.

c) az Unió környezetvédelmi és éghajlat-
politikai ciklusának valamennyi 
szakaszában egyszerűbbé, ésszerűbbé és 
korszerűbbé váljon a környezeti és 
éghajlat-változási adatok és információk 
gyűjtése, kezelése és megosztása.

Or. en

Módosítás 417
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach



PE508.029v01-00 8/65 AM\931429HU.doc

HU

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 71 pont – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egyszerűbbé, ésszerűbbé és korszerűbbé 
váljon a környezeti és éghajlat-változási 
adatok és információk gyűjtése, kezelése és 
megosztása.

c) egyszerűbbé, ésszerűbbé és korszerűbbé 
váljon a környezeti és éghajlat-változási 
adatok és információk gyűjtése, kezelése és 
megosztása, beleértve egy közös európai 
környezetvédelmi információs rendszer 
kialakítását és alkalmazását is.

Or. en

Indokolás

Az előadó közös módosításaiban javasoltak szerint.

Módosítás 418
Elena Oana Antonescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 71 pont – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egyszerűbbé, ésszerűbbé és korszerűbbé 
váljon a környezeti és éghajlat-változási 
adatok és információk gyűjtése, kezelése és 
megosztása.

c) az Unió környezetvédelmi és éghajlat-
politikai ciklusának valamennyi 
szakaszában egyszerűbbé, ésszerűbbé és 
korszerűbbé váljon a környezeti és 
éghajlat-változási adatok és információk 
gyűjtése, kezelése és megosztása.

Or. en

Módosítás 419
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 71 pont – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) végezzék el a fenntartható biomassza-
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ellátás rendelkezésre állásának, valamint
az egymással versengő felhasználási 
módoknak és szükségleteknek az átfogó 
értékelését.

Or. en

Módosítás 420
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 71 pont – 2 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a vegyianyag-expozícióra és 
toxicitásra vonatkozóan átfogó tudásbázist 
hozzanak létre a nem toxikus környezetre 
irányuló stratégia támogatására.

Or. en

(Ugyanazon szerzők által az 52. pont (2) albekezdésének d) pontjához benyújtott 
módosításhoz kapcsolódik.)

Indokolás

A környezetpolitika tudásalapjának fejlesztésével kapcsolatos követelményeket ki kell 
egészíteni azzal, hogy a nem toxikus környezetre irányuló stratégia támogatása érdekében egy 
vegyianyag-expozícióra és toxicitásra vonatkozó átfogó tudásbázis létrehozására van szükség.

Módosítás 421
João Ferreira, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 72 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

72. A fentiekben részletezett célkitűzések 
eléréséhez szükséges erőfeszítések 
megfelelő köz- és magánfinanszírozású 
beruházásokat igényelnek. Ugyanakkor, 
miközben sok ország küzd nehézségekkel 

törölve
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a gazdasági és pénzügyi válság miatt, a 
gazdasági reformok és az államadósság-
csökkentés kényszere új lehetőségeket is 
teremt arra, hogy gyors léptekkel 
haladjunk az erőforrás-hatékony, 
karbonszegény gazdaság felé.

Or. pt

Módosítás 422
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 72 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

72. A fentiekben részletezett célkitűzések 
eléréséhez szükséges erőfeszítések 
megfelelő köz- és magánfinanszírozású 
beruházásokat igényelnek. Ugyanakkor, 
miközben sok ország küzd nehézségekkel a 
gazdasági és pénzügyi válság miatt, a 
gazdasági reformok és az államadósság-
csökkentés kényszere új lehetőségeket is 
teremt arra, hogy gyors léptekkel 
haladjunk az erőforrás-hatékony, 
karbonszegény gazdaság felé.

72. A fentiekben részletezett célkitűzések 
eléréséhez szükséges erőfeszítések 
megfelelő köz- és magánfinanszírozású 
beruházásokat igényelnek. Ugyanakkor, 
miközben sok ország küzd nehézségekkel a 
gazdasági és pénzügyi válság miatt, az 
erőforrás-hatékony, karbonszegény 
gazdaság felé történő elmozdulás a 
végrehajtandó reformok keretében új 
lehetőségeket is teremt a gazdasági 
növekedés fellendítésére és 
következésképpen az államadósság
csökkentésére.

Or. it

Módosítás 423
João Ferreira, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 73 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

73. Jelenleg nehéz beruházásokat vonzani 
bizonyos területekre, mivel a piaci 
árjelzések hiányoznak, vagy torzulnak 

73. A környezetvédelmi politikák 
végrehajtásához állami költségvetésre van 
szükség, továbbá növelni kell a megfelelő 
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azáltal, hogy a környezeti költségek 
nincsenek kellően figyelembe véve, vagy 
hogy köztámogatásban részesülnek a 
környezetre nézve káros tevékenységek.

képzettségű szakemberek létszámát a 
nemzeti, regionális és helyi szintű 
közigazgatásban, ami lehetetlenné vált az 
egyes tagállamoknak előírt megszorító 
intézkedések és költségvetési csökkentések 
miatt. Az Európai Uniónak felül kell 
vizsgálnia e politikákat a 
környezetvédelmi célok teljesítése 
érdekében.

Or. pt

Módosítás 424
João Ferreira, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 74 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

74. Az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak megfelelő körülményeket 
kell kialakítaniuk a piaci externáliák 
megfelelő kezelése és a magánszektor 
megfelelő árjelzésekkel való ellátása 
érdekében, figyelemmel a lehetséges 
kedvezőtlen társadalmi hatásokra is. 
Ehhez következetesebben kell alkalmazni 
a „szennyező fizet” elvét, vagyis 
fokozatosan meg kell szüntetni a 
környezetileg káros támogatásokat, és
egyre inkább a szennyezésnek, nem pedig 
a munkának kell az adózás alapjául 
szolgálnia. Ahogy merülnek ki a 
természeti erőforrások, úgy nő a 
tulajdonlásukkal vagy kizárólagos 
használatukkal járó gazdasági hozam és 
haszon. A túlzott hozam megakadályozása 
és az externáliák figyelembevétele 
érdekében történő közbeavatkozás
hatékonyabbá teheti ezen erőforrások
használatát, hozzájárulhat a 
piactorzulások elkerüléséhez, és
gyarapíthatja a közbevételeket. A 
környezet- és éghajlat-politika kiemelt 
célkitűzései az európai szemeszter

74. Az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak megfelelő körülményeket 
kell kialakítaniuk a természet és a közösség 
érdekeinek a magántőke-felhalmozás elé 
történő helyezése érdekében, ami a 
társadalmi egyenlőség és igazságosság 
záloga, a gazdasági demokrácia elveit a 
piac törvényei elé helyezve, továbbá 
biztosítaniuk kell az ahhoz szükséges 
feltételeket, hogy a külső környezeti 
tényezőket is kellő mértékben figyelembe 
vegyék, és hogy a magánszféra egy 
helyesen szabályozott piacról kapjon
visszajelzést, kellő figyelmet fordítva a 
lehetséges kedvezőtlen társadalmi 
hatásokra. Ahogy merülnek ki a természeti 
erőforrások, úgy válik egyre fontosabbá, 
hogy azok a minőségi közszolgáltatásokat 
jellemző egyetemes és környezetbarát 
hozzáférés biztosítása érdekében 
köztulajdonban legyenek, vagy 
fokozatosan köztulajdonba menjenek át.
Az állami beavatkozás szavatolja, hogy e 
szolgáltatásokból ne származzanak túlzott 
bevételek, ugyanakkor biztosítják ezen 
erőforrások hatékony és mindenki 
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keretében is előmozdításra kerülnek 
olyankor, amikor azok relevánsak azon 
tagállam fenntartható növekedési kilátásai 
szempontjából, amelyik az ajánlások 
címzettje. Más, piaci alapú eszközöket is –
például az ökoszisztéma-szolgáltatások 
utáni díjfizetést – szélesebb körben kellene 
alkalmazni uniós és nemzeti szinten a 
magánszektor érdekeltté tétele és a 
természeti tőkével való fenntartható 
gazdálkodás érdekében.

számára hozzáférhető kiaknázását. A 
környezet- és éghajlat-politika kiemelt 
célkitűzései előmozdításra kerülnek azon 
tagállam szükséges és fenntartható 
növekedési kilátásai szempontjából, 
amelyik az ajánlások címzettje. Más 
piacszabályozó eszközöket is szélesebb 
körben kellene alkalmazni uniós és nemzeti 
szinten a közszféra érdekeltté tétele és a 
természeti erőforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodás érdekében.

Or. pt

Módosítás 425
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 74 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

74. Az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak megfelelő körülményeket 
kell kialakítaniuk a piaci externáliák 
megfelelő kezelése és a magánszektor 
megfelelő árjelzésekkel való ellátása 
érdekében, figyelemmel a lehetséges 
kedvezőtlen társadalmi hatásokra is. Ehhez 
következetesebben kell alkalmazni a 
„szennyező fizet” elvét, vagyis fokozatosan 
meg kell szüntetni a környezetileg káros 
támogatásokat, és egyre inkább a 
szennyezésnek, nem pedig a munkának 
kell az adózás alapjául szolgálnia. Ahogy 
merülnek ki a természeti erőforrások, úgy 
nő a tulajdonlásukkal vagy kizárólagos 
használatukkal járó gazdasági hozam és 
haszon. A túlzott hozam megakadályozása 
és az externáliák figyelembevétele 
érdekében történő közbeavatkozás 
hatékonyabbá teheti ezen erőforrások 
használatát, hozzájárulhat a piactorzulások 
elkerüléséhez, és gyarapíthatja a 
közbevételeket. A környezet- és éghajlat-
politika kiemelt célkitűzései az európai 

74. Az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak megfelelő körülményeket 
kell kialakítaniuk a piaci externáliák 
megfelelő kezelése és a magánszektor 
megfelelő árjelzésekkel való ellátása 
érdekében, figyelemmel a lehetséges 
kedvezőtlen társadalmi hatásokra is. Ehhez 
következetesebben kell alkalmazni a 
„szennyező fizet” elvét, vagyis fokozatosan 
meg kell szüntetni a környezetileg káros 
támogatásokat. Ahogy merülnek ki a 
természeti erőforrások, úgy nő a 
tulajdonlásukkal vagy kizárólagos 
használatukkal járó gazdasági hozam és 
haszon. A túlzott hozam megakadályozása 
és az externáliák figyelembevétele 
érdekében történő közbeavatkozás 
hatékonyabbá teheti ezen erőforrások 
használatát, hozzájárulhat a piactorzulások 
elkerüléséhez, és gyarapíthatja a 
közbevételeket. A környezet- és éghajlat-
politika kiemelt célkitűzései az európai 
szemeszter keretében is előmozdításra 
kerülnek olyankor, amikor azok relevánsak 
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szemeszter keretében is előmozdításra 
kerülnek olyankor, amikor azok relevánsak 
azon tagállam fenntartható növekedési 
kilátásai szempontjából, amelyik az 
ajánlások címzettje. Más, piaci alapú 
eszközöket is – például az ökoszisztéma-
szolgáltatások utáni díjfizetést – szélesebb 
körben kellene alkalmazni uniós és 
nemzeti szinten a magánszektor érdekeltté 
tétele és a természeti tőkével való 
fenntartható gazdálkodás érdekében.

azon tagállam fenntartható növekedési 
kilátásai szempontjából, amelyik az 
ajánlások címzettje. Alkalmazni kellene 
uniós és nemzeti szinten a magánszektor 
érdekeltté tételét és a természeti tőkével 
való fenntartható gazdálkodást.

Or. it

Módosítás 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 74 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

74. Az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak megfelelő körülményeket 
kell kialakítaniuk a piaci externáliák 
megfelelő kezelése és a magánszektor 
megfelelő árjelzésekkel való ellátása 
érdekében, figyelemmel a lehetséges 
kedvezőtlen társadalmi hatásokra is. Ehhez 
következetesebben kell alkalmazni a 
„szennyező fizet” elvét, vagyis fokozatosan 
meg kell szüntetni a környezetileg káros 
támogatásokat, és egyre inkább a 
szennyezésnek, nem pedig a munkának 
kell az adózás alapjául szolgálnia. Ahogy 
merülnek ki a természeti erőforrások, úgy 
nő a tulajdonlásukkal vagy kizárólagos 
használatukkal járó gazdasági hozam és 
haszon. A túlzott hozam megakadályozása 
és az externáliák figyelembevétele 
érdekében történő közbeavatkozás 
hatékonyabbá teheti ezen erőforrások 
használatát, hozzájárulhat a piactorzulások 
elkerüléséhez, és gyarapíthatja a 
közbevételeket. A környezet- és éghajlat-
politika kiemelt célkitűzései az európai 

74. Az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak fontolóra kell venniük 
olyan megfelelő feltételek kialakítását, 
amelyek mellett megfelelően kezelhetők a 
piaci externáliák, a magánszektor pedig
megfelelő árjelzésekkel látható el, 
figyelemmel a lehetséges kedvezőtlen 
gazdasági és társadalmi hatásokra is. Ez 
magában foglalhatja a „szennyező fizet” 
elvének következetesebb alkalmazását, 
vagyis fokozatosan meg kell szüntetni a 
környezetileg káros támogatásokat, és 
egyre inkább a szennyezésnek, nem pedig a 
munkának kell az adózás alapjául 
szolgálnia, semleges módon. Ahogy 
merülnek ki a természeti erőforrások, úgy 
nő a tulajdonlásukkal vagy kizárólagos 
használatukkal járó gazdasági hozam és 
haszon. A túlzott hozam megakadályozása 
és az externáliák figyelembevétele 
érdekében történő közbeavatkozás 
hatékonyabbá teheti ezen erőforrások 
használatát, hozzájárulhat a piactorzulások 
elkerüléséhez, és gyarapíthatja a 
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szemeszter keretében is előmozdításra 
kerülnek olyankor, amikor azok relevánsak 
azon tagállam fenntartható növekedési 
kilátásai szempontjából, amelyik az 
ajánlások címzettje. Más, piaci alapú 
eszközöket is – például az ökoszisztéma-
szolgáltatások utáni díjfizetést – szélesebb 
körben kellene alkalmazni uniós és nemzeti 
szinten a magánszektor érdekeltté tétele és 
a természeti tőkével való fenntartható 
gazdálkodás érdekében.

közbevételeket. A környezet- és éghajlat-
politika kiemelt célkitűzései az európai 
szemeszter keretében is előmozdításra 
kerülnek olyankor, amikor azok relevánsak 
azon tagállam fenntartható növekedési 
kilátásai szempontjából, amelyik az 
ajánlások címzettje. Más, piaci alapú 
eszközöket is – például az ökoszisztéma-
szolgáltatások utáni díjfizetést – szélesebb 
körben kellene alkalmazni uniós és nemzeti 
szinten a magánszektor érdekeltté tétele és 
a természeti tőkével való fenntartható 
gazdálkodás érdekében.

Or. en

Módosítás 427
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 74 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

74. Az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak megfelelő körülményeket 
kell kialakítaniuk a piaci externáliák 
megfelelő kezelése és a magánszektor 
megfelelő árjelzésekkel való ellátása 
érdekében, figyelemmel a lehetséges 
kedvezőtlen társadalmi hatásokra is. Ehhez 
következetesebben kell alkalmazni a 
„szennyező fizet” elvét, vagyis fokozatosan 
meg kell szüntetni a környezetileg káros 
támogatásokat, és egyre inkább a 
szennyezésnek, nem pedig a munkának 
kell az adózás alapjául szolgálnia. Ahogy 
merülnek ki a természeti erőforrások, úgy 
nő a tulajdonlásukkal vagy kizárólagos 
használatukkal járó gazdasági hozam és 
haszon. A túlzott hozam megakadályozása 
és az externáliák figyelembevétele 
érdekében történő közbeavatkozás 
hatékonyabbá teheti ezen erőforrások 
használatát, hozzájárulhat a piactorzulások 
elkerüléséhez, és gyarapíthatja a 

74. Az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak megfelelő körülményeket 
kell kialakítaniuk a piaci externáliák 
megfelelő kezelése és a magánszektor 
megfelelő árjelzésekkel való ellátása 
érdekében, figyelemmel a lehetséges 
kedvezőtlen társadalmi hatásokra is. Ehhez 
következetesebben kell alkalmazni a 
„szennyező fizet” elvét, vagyis fokozatosan 
meg kell szüntetni a környezetileg káros 
támogatásokat, és egyre inkább a 
szennyezésnek, nem pedig a munkának 
kell az adózás alapjául szolgálnia. Ahogy 
merülnek ki a természeti erőforrások, úgy 
nő a tulajdonlásukkal vagy kizárólagos 
használatukkal járó gazdasági hozam és 
haszon. Az externáliák figyelembevétele 
érdekében történő közbeavatkozás 
hatékonyabbá teheti ezen erőforrások 
használatát, hozzájárulhat a piactorzulások 
elkerüléséhez, és gyarapíthatja a 
közbevételeket. A környezet- és éghajlat-
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közbevételeket. A környezet- és éghajlat-
politika kiemelt célkitűzései az európai 
szemeszter keretében is előmozdításra 
kerülnek olyankor, amikor azok relevánsak 
azon tagállam fenntartható növekedési 
kilátásai szempontjából, amelyik az 
ajánlások címzettje. Más, piaci alapú 
eszközöket is – például az ökoszisztéma-
szolgáltatások utáni díjfizetést – szélesebb 
körben kellene alkalmazni uniós és nemzeti 
szinten a magánszektor érdekeltté tétele és 
a természeti tőkével való fenntartható 
gazdálkodás érdekében.

politika kiemelt célkitűzései az európai 
szemeszter keretében is előmozdításra 
kerülnek olyankor, amikor azok relevánsak 
azon tagállam fenntartható növekedési 
kilátásai szempontjából, amelyik az 
ajánlások címzettje. Más, piaci alapú 
eszközöket is – például az ökoszisztéma-
szolgáltatások utáni díjfizetést – szélesebb 
körben kellene alkalmazni uniós és nemzeti 
szinten a magánszektor érdekeltté tétele és 
a természeti tőkével való fenntartható 
gazdálkodás érdekében.

Or. fr

Módosítás 428
Margrete Auken

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 74 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

74. Az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak megfelelő körülményeket 
kell kialakítaniuk a piaci externáliák 
megfelelő kezelése és a magánszektor 
megfelelő árjelzésekkel való ellátása 
érdekében, figyelemmel a lehetséges 
kedvezőtlen társadalmi hatásokra is. Ehhez 
következetesebben kell alkalmazni a 
„szennyező fizet” elvét, vagyis fokozatosan 
meg kell szüntetni a környezetileg káros 
támogatásokat, és egyre inkább a 
szennyezésnek, nem pedig a munkának 
kell az adózás alapjául szolgálnia. Ahogy 
merülnek ki a természeti erőforrások, úgy 
nő a tulajdonlásukkal vagy kizárólagos 
használatukkal járó gazdasági hozam és 
haszon. A túlzott hozam megakadályozása 
és az externáliák figyelembevétele 
érdekében történő közbeavatkozás 
hatékonyabbá teheti ezen erőforrások 
használatát, hozzájárulhat a piactorzulások 
elkerüléséhez, és gyarapíthatja a 

74. Az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak megfelelő körülményeket 
kell kialakítaniuk a piaci externáliák 
megfelelő kezelése és a magánszektor 
megfelelő árjelzésekkel való ellátása 
érdekében, figyelemmel a lehetséges 
kedvezőtlen társadalmi hatásokra is. Ehhez 
következetesebben kell alkalmazni a 
„szennyező fizet” elvét, vagyis fokozatosan 
meg kell szüntetni a környezetileg káros 
támogatásokat, és egyre inkább a 
szennyezésnek, nem pedig a munkának 
kell az adózás alapjául szolgálnia, valamint 
dolgozni kell annak biztosításán, hogy 
Unió-szerte egységes mértékű 
környezetvédelmi adókat alkalmazzanak. 
Ahogy merülnek ki a természeti 
erőforrások, úgy nő a tulajdonlásukkal 
vagy kizárólagos használatukkal járó 
gazdasági hozam és haszon. A túlzott 
hozam megakadályozása és az externáliák 
figyelembevétele érdekében történő 
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közbevételeket. A környezet- és éghajlat-
politika kiemelt célkitűzései az európai 
szemeszter keretében is előmozdításra 
kerülnek olyankor, amikor azok relevánsak 
azon tagállam fenntartható növekedési 
kilátásai szempontjából, amelyik az 
ajánlások címzettje. Más, piaci alapú 
eszközöket is – például az ökoszisztéma-
szolgáltatások utáni díjfizetést – szélesebb 
körben kellene alkalmazni uniós és nemzeti 
szinten a magánszektor érdekeltté tétele és 
a természeti tőkével való fenntartható 
gazdálkodás érdekében.

közbeavatkozás hatékonyabbá teheti ezen 
erőforrások használatát, hozzájárulhat a 
piactorzulások elkerüléséhez, és 
gyarapíthatja a közbevételeket. A 
környezet- és éghajlat-politika kiemelt 
célkitűzései az európai szemeszter 
keretében is előmozdításra kerülnek 
olyankor, amikor azok relevánsak azon 
tagállam fenntartható növekedési kilátásai 
szempontjából, amelyik az ajánlások 
címzettje. Más, piaci alapú eszközöket is –
például az ökoszisztéma-szolgáltatások 
utáni díjfizetést – szélesebb körben kellene 
alkalmazni uniós és nemzeti szinten a 
magánszektor érdekeltté tétele és a 
természeti tőkével való fenntartható 
gazdálkodás érdekében.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy visszaszorítsák a környezetre káros magatartásokat, a vállalkozások 
számára pedig egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak, Unió-szerte egységes mértékű 
környezetvédelmi adókat kell bevezetni.

Módosítás 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 74 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

74. Az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak megfelelő körülményeket 
kell kialakítaniuk a piaci externáliák 
megfelelő kezelése és a magánszektor 
megfelelő árjelzésekkel való ellátása 
érdekében, figyelemmel a lehetséges 
kedvezőtlen társadalmi hatásokra is. Ehhez 
következetesebben kell alkalmazni a 
„szennyező fizet” elvét, vagyis fokozatosan 
meg kell szüntetni a környezetileg káros 
támogatásokat, és egyre inkább a 
szennyezésnek, nem pedig a munkának 

74. Az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak megfelelő körülményeket 
kell kialakítaniuk a piaci externáliák 
megfelelő kezelése és a magánszektor 
megfelelő árjelzésekkel való ellátása 
érdekében, figyelemmel a lehetséges 
kedvezőtlen társadalmi hatásokra is. Ehhez 
következetesebben kell alkalmazni a 
„szennyező fizet” elvét, vagyis fokozatosan 
meg kell szüntetni a környezetileg káros 
támogatásokat, és egyre inkább a 
szennyezésnek és az erőforrások 
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kell az adózás alapjául szolgálnia. Ahogy 
merülnek ki a természeti erőforrások, úgy 
nő a tulajdonlásukkal vagy kizárólagos 
használatukkal járó gazdasági hozam és 
haszon. A túlzott hozam megakadályozása 
és az externáliák figyelembevétele 
érdekében történő közbeavatkozás 
hatékonyabbá teheti ezen erőforrások 
használatát, hozzájárulhat a piactorzulások 
elkerüléséhez, és gyarapíthatja a 
közbevételeket. A környezet- és éghajlat-
politika kiemelt célkitűzései az európai 
szemeszter keretében is előmozdításra 
kerülnek olyankor, amikor azok relevánsak 
azon tagállam fenntartható növekedési 
kilátásai szempontjából, amelyik az 
ajánlások címzettje. Más, piaci alapú 
eszközöket is – például az ökoszisztéma-
szolgáltatások utáni díjfizetést – szélesebb 
körben kellene alkalmazni uniós és nemzeti 
szinten a magánszektor érdekeltté tétele és 
a természeti tőkével való fenntartható 
gazdálkodás érdekében.

felhasználásának, nem pedig a munkának 
kell az adózás alapjául szolgálnia. Ahogy 
merülnek ki a természeti erőforrások, úgy 
nő a tulajdonlásukkal vagy kizárólagos 
használatukkal járó gazdasági hozam és 
haszon. A túlzott hozam megakadályozása 
és az externáliák figyelembevétele 
érdekében történő közbeavatkozás 
hatékonyabbá teheti ezen erőforrások 
használatát, hozzájárulhat a piactorzulások 
elkerüléséhez, és gyarapíthatja a 
közbevételeket. A környezet- és éghajlat-
politika kiemelt célkitűzései a 
kulcsmutatók bevezetése révén az európai 
szemeszter keretében is előmozdításra 
kerülnek olyankor, amikor azok relevánsak 
azon tagállam fenntartható növekedési 
kilátásai szempontjából, amelyik az 
ajánlások címzettje. Más, piaci alapú 
eszközöket is – például az ökoszisztéma-
szolgáltatások utáni díjfizetést – szélesebb 
körben kellene alkalmazni uniós és nemzeti 
szinten a magánszektor érdekeltté tétele és 
a természeti tőkével való fenntartható 
gazdálkodás érdekében.

Or. en

Módosítás 430
Ewald Stadler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 74 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

74. Az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak megfelelő körülményeket 
kell kialakítaniuk a piaci externáliák 
megfelelő kezelése és a magánszektor 
megfelelő árjelzésekkel való ellátása 
érdekében, figyelemmel a lehetséges 
kedvezőtlen társadalmi hatásokra is. Ehhez 
következetesebben kell alkalmazni a 
„szennyező fizet” elvét, vagyis fokozatosan 
meg kell szüntetni a környezetileg káros 

74. Az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak megfelelő körülményeket 
kell kialakítaniuk a piaci externáliák 
megfelelő kezelése és a magánszektor 
megfelelő árjelzésekkel való ellátása 
érdekében, figyelemmel a lehetséges 
kedvezőtlen társadalmi hatásokra is. Ehhez 
következetesebben kell alkalmazni a 
„szennyező fizet” elvét, vagyis fokozatosan 
meg kell szüntetni a környezetileg káros 



PE508.029v01-00 18/65 AM\931429HU.doc

HU

támogatásokat, és egyre inkább a 
szennyezésnek, nem pedig a munkának 
kell az adózás alapjául szolgálnia. Ahogy 
merülnek ki a természeti erőforrások, úgy 
nő a tulajdonlásukkal vagy kizárólagos 
használatukkal járó gazdasági hozam és 
haszon. A túlzott hozam megakadályozása 
és az externáliák figyelembevétele 
érdekében történő közbeavatkozás 
hatékonyabbá teheti ezen erőforrások 
használatát, hozzájárulhat a piactorzulások 
elkerüléséhez, és gyarapíthatja a 
közbevételeket. A környezet- és éghajlat-
politika kiemelt célkitűzései az európai 
szemeszter keretében is előmozdításra 
kerülnek olyankor, amikor azok relevánsak 
azon tagállam fenntartható növekedési 
kilátásai szempontjából, amelyik az 
ajánlások címzettje. Más, piaci alapú 
eszközöket is – például az ökoszisztéma-
szolgáltatások utáni díjfizetést – szélesebb 
körben kellene alkalmazni uniós és nemzeti 
szinten a magánszektor érdekeltté tétele és 
a természeti tőkével való fenntartható 
gazdálkodás érdekében.

támogatásokat, és egyre inkább a 
szennyezésnek, nem pedig a munkának 
kell az adózás alapjául szolgálnia. Ez az 
eltolódás azonban nem vonhatja maga 
után munkahelyek áthelyezését. Ahogy 
merülnek ki a természeti erőforrások, úgy 
nő a tulajdonlásukkal vagy kizárólagos 
használatukkal járó gazdasági hozam és 
haszon. A túlzott hozam megakadályozása 
és az externáliák figyelembevétele 
érdekében történő közbeavatkozás 
hatékonyabbá teheti ezen erőforrások 
használatát, hozzájárulhat a piactorzulások 
elkerüléséhez, és gyarapíthatja a 
közbevételeket. A környezet- és éghajlat-
politika kiemelt célkitűzései az európai 
szemeszter keretében is előmozdításra 
kerülnek olyankor, amikor azok relevánsak 
azon tagállam fenntartható növekedési 
kilátásai szempontjából, amelyik az 
ajánlások címzettje. Más, piaci alapú 
eszközöket is – például az ökoszisztéma-
szolgáltatások utáni díjfizetést – szélesebb 
körben kellene alkalmazni uniós és nemzeti 
szinten a magánszektor érdekeltté tétele és 
a természeti tőkével való fenntartható 
gazdálkodás érdekében.

Or. de

Indokolás

A magas adóterhek már most a munkaadók elvándorlását eredményezik. A környezetvédelmi 
intézkedések nem élezhetik tovább ezt a helyzetet.

Módosítás 431
João Ferreira

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 75 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

75. A magánszektort arra is ösztönözni kell 
– különös tekintettel a kkv-kra –, hogy az 
Európai Unió új pénzügyi kerete adta 

75. A magánszektort arra is ösztönözni kell 
– különös tekintettel a kkv-kra –, hogy az 
Európai Unió új pénzügyi kerete adta 
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lehetőségekkel élve fokozza részvételét a 
környezeti és éghajlat-politikai 
célkitűzések elérésére irányuló 
erőfeszítésekben, különösen az 
ökoinnovációs cselekvéseket és az új 
technológiák bevezetését illetően. 
Ezenkívül az ökoinnovációs köz-
magánkezdeményezéseket olyan európai 
innovációs partnerségekkel kell 
előmozdítani, mint amilyen például a 
vízzel kapcsolatos európai innovációs 
partnerség. A magánszektornak a 
környezeti – különösen a biológiai 
sokféleséggel és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos – beruházások 
finanszírozásához való hozzáférését 
várhatóan megkönnyíti az innovációs 
finanszírozási eszközök új kerete. Az 
európai vállalkozásokat még inkább arra 
kell ösztönözni, hogy pénzügyi 
beszámolójuk részeként a meglévő uniós
szabályozásban előírtakon túlmenően is 
közöljenek környezeti információkat.

lehetőségekkel élve fokozza részvételét a 
környezeti és éghajlat-politikai 
célkitűzések elérésére irányuló 
erőfeszítésekben, különösen az 
ökoinnovációs cselekvéseket és az új 
technológiák bevezetését illetően. 
Ezenkívül az ökoinnovációs köz-
magánkezdeményezéseket olyan európai 
innovációs partnerségekkel kell 
előmozdítani, mint amilyen például a 
vízzel kapcsolatos európai innovációs 
partnerség. Az európai vállalkozásokat 
még inkább arra kell ösztönözni, hogy 
pénzügyi beszámolójuk részeként a 
meglévő uniós szabályozásban előírtakon 
túlmenően is közöljenek környezeti 
információkat.

Or. pt

Módosítás 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 77 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

77. A környezeti és éghajlat-változási 
megfontolások említett általános érvényre 
juttatásán túlmenően a LIFE program 
„integrált projekteket” fog tartalmazni, így 
a finanszírozások kombinálhatók lesznek, 
jobban igazodhatnak a politikai 
prioritásokhoz, s ezáltal céltudatosabban és 
költséghatékonyabban állíthatók a 
környezeti és éghajlat-változási 
intézkedések szolgálatába.

77. A környezeti és éghajlat-változási 
megfontolások említett általános érvényre 
juttatásán túlmenően a LIFE program 
„integrált projekteket” fog tartalmazni, így 
a finanszírozások kombinálhatók lesznek, 
jobban igazodhatnak a politikai 
prioritásokhoz, s ezáltal céltudatosabban és 
költséghatékonyabban állíthatók a 
környezeti és éghajlat-változási 
intézkedések szolgálatába számos 
különböző projekt, köztük integrált 
projektek végrehajtása révén, feltéve, 
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hogy teljesülnek az integrált projektekre 
és a végrehajtásukra irányadó 
szabályokhoz kapcsolódó egyedi feltételek.

Or. en

Módosítás 433
Margrete Auken

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 77 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

77a. 2020-ra az Unió által nyújtott 
kohéziós és strukturális finanszírozást a 
környezetet nem károsító projektekre kell 
korlátozni. Ezzel egyidejűleg a kohéziós 
vagy strukturális alapokból finanszírozott 
azon projektek esetében, amelyekről 
bebizonyosodik, hogy károsították a 
környezetet, vissza kell fizetni az
eredetileg odaítélt uniós forrásokat.

Or. en

Indokolás

Az Unióban a környezet megóvásának, védelmének és állapotjavításának célkitűzésével 
összhangban uniós forrásokból nem lenne szabad pénzügyi támogatást nyújtani az e 
célkitűzéssel ellentétes projektek számára. Ha egy uniós finanszírozású projekt vizsgálata 
környezetromlást mutat, a forrásokat vissza kell fizetni az Unió számára.

Módosítás 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 78 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

78. További beruházási forrást jelent a 
2012-es Növekedési és Munkahely-
teremtési Paktum részeként az Európai 

78. További beruházási forrást jelent a 
2012-es Növekedési és Munkahely-
teremtési Paktum részeként az Európai 
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Beruházási Banknak (EBB) juttatott 
többlettőke.

Beruházási Banknak (EBB) juttatott 
többlettőke, amelyet az Unió 
környezetvédelmi és éghajlat-változási 
célkitűzéseivel összhangban kell 
felhasználni.

Or. en

Módosítás 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 80 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

80. Ezenkívül nehéznek bizonyult a 
biológiai sokféleséggel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások 
nyomon követése. Az e célkitűzések felé 
tett előrehaladás értékelésére az OECD 
módszertanán (az úgynevezett „riói 
mutatókon”) alapuló nyomonkövetési és 
jelentéstételi rendszert kell létrehozni. Ez 
fontos az éghajlatváltozásra és a biológiai 
sokféleségre vonatkozó többoldalú 
megállapodások kapcsán az Európai Unió 
által összességében tett erőfeszítések 
szempontjából. Ezzel összefüggésben az 
Európai Unió részt fog venni abban a 
kormányközi folyamatban, amely a Rio+20 
konferencián indult, és amelynek célja a 
finanszírozási igények felmérése és a 
fenntartható fejlődés finanszírozásának 
eredményes stratégiájára vonatkozó 
javaslatok előterjesztése.

80. Ezenkívül nehéznek bizonyult a 
biológiai sokféleséggel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások 
nyomon követése. Az e célkitűzések felé 
tett előrehaladás értékelésére elsősorban az 
OECD módszertanán alapuló 
nyomonkövetési és jelentéstételi rendszert 
kell létrehozni. Ez fontos az 
éghajlatváltozásra és a biológiai 
sokféleségre vonatkozó többoldalú 
megállapodások kapcsán az Európai Unió 
által összességében tett erőfeszítések 
szempontjából. Ezzel összefüggésben az 
Európai Unió részt fog venni abban a 
kormányközi folyamatban, amely a Rio+20 
konferencián indult, és amelynek célja a 
finanszírozási igények felmérése és a 
fenntartható fejlődés finanszírozásának 
eredményes stratégiájára vonatkozó 
javaslatok előterjesztése.

Or. en

Módosítás 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 82 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

82. A környezet- és éghajlat-politikai 
beruházások és a megfelelő árképzés 
biztosítása érdekében a program biztosítani 
fogja, hogy 2020-ra:

82. A környezet- és éghajlat-politikai 
beruházások biztosítása érdekében a 
program biztosítani fogja, hogy 2020-ra:

Or. en

Módosítás 437
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 82 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

82. A környezet- és éghajlat-politikai 
beruházások és a megfelelő árképzés 
biztosítása érdekében a program biztosítani 
fogja, hogy 2020-ra:

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. it

Módosítás 438
João Ferreira

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 82 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) fokozatosan megszűnjenek a 
környezetileg káros támogatások, egyre 
inkább olyan piaci alapú eszközök 
kerüljenek alkalmazásra, mint az adók, az 
árképzés és a díjkötelezettség, és bővüljön 
a környezetbarát termékek és 
szolgáltatások piaca, kellő tekintettel a
lehetséges kedvezőtlen társadalmi 
hatásokra;

törölve

Or. pt
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Módosítás 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 82 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) fokozatosan megszűnjenek a 
környezetileg káros támogatások, egyre 
inkább olyan piaci alapú eszközök 
kerüljenek alkalmazásra, mint az adók, az 
árképzés és a díjkötelezettség, és bővüljön 
a környezetbarát termékek és 
szolgáltatások piaca, kellő tekintettel a 
lehetséges kedvezőtlen társadalmi 
hatásokra;

a) a Bizottság és a tagállamok
haladéktalanul, de legkésőbb 2014-ig 
fogadjanak el az I. melléklet 82. 
pontjának a) pontja szerinti 
fogalommeghatározáson alapuló konkrét 
terveket minden környezetileg káros
támogatás – köztük a megújuló 
energiaforrások nem hatékony 
felhasználását ösztönző támogatások –
2020-ig való fokozatos megszüntetésére,
és a nemzeti reformprogramokban 
számoljanak be az elért előrelépésekről;
egyre inkább olyan piaci alapú eszközök 
kerüljenek alkalmazásra, mint a munkát 
terhelő adók helyett a környezetvédelmi 
adók arányának legalább tíz százalékkal 
való növelése, az árképzés és a 
díjkötelezettség, és bővüljön a 
környezetbarát termékek és szolgáltatások 
piaca, kellő tekintettel a lehetséges 
kedvezőtlen társadalmi hatásokra;

Or. en

Módosítás 440
Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 82 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) fokozatosan megszűnjenek a 
környezetileg káros támogatások, egyre 
inkább olyan piaci alapú eszközök 
kerüljenek alkalmazásra, mint az adók, az 

a) a Bizottság és a tagállamok
haladéktalanul, de legkésőbb 2014-ig 
fogadjanak el az I. melléklet 82. 
pontjának a) pontja szerinti 
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árképzés és a díjkötelezettség, és bővüljön 
a környezetbarát termékek és 
szolgáltatások piaca, kellő tekintettel a 
lehetséges kedvezőtlen társadalmi 
hatásokra;

fogalommeghatározáson alapuló konkrét 
terveket minden környezetileg káros
támogatás 2020-ig való fokozatos 
megszüntetésére, és a nemzeti 
reformprogramokban számoljanak be az 
elért előrelépésekről; egyre inkább olyan 
piaci alapú eszközök kerüljenek 
alkalmazásra, mint a munkát terhelő adók 
helyett a környezetvédelmi adók 
arányának legalább tíz százalékkal való 
növelése, az árképzés és a díjkötelezettség, 
és bővüljön a környezetbarát termékek és 
szolgáltatások piaca, kellő tekintettel a 
lehetséges kedvezőtlen társadalmi 
hatásokra;

Or. en

Módosítás 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 82 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) fokozatosan megszűnjenek a 
környezetileg káros támogatások, egyre 
inkább olyan piaci alapú eszközök 
kerüljenek alkalmazásra, mint az adók, az 
árképzés és a díjkötelezettség, és bővüljön 
a környezetbarát termékek és 
szolgáltatások piaca, kellő tekintettel a 
lehetséges kedvezőtlen társadalmi 
hatásokra;

a) fokozatosan megszűnjenek a 
környezetileg káros támogatások, egyre 
inkább olyan piaci alapú eszközök 
kerüljenek alkalmazásra, mint az adók, az 
árképzés és a díjkötelezettség, és bővüljön 
a környezetbarát termékek és 
szolgáltatások piaca, kellő tekintettel a 
lehetséges kedvezőtlen gazdasági és
társadalmi hatásokra;

Or. en

Módosítás 442
Margrete Auken

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 82 pont – 2 albekezdés – a pont – i pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. 2020-ig szűnjön meg a környezetet 
károsító projektek kohéziós vagy 
strukturális alapokból való 
finanszírozása, ezzel egyidejűleg pedig 
írják elő a kohéziós és strukturális 
alapokból nyújtott finanszírozás teljes 
körű visszafizetését azon projektek 
esetében, amelyek károsították a 
környezetet.

Or. en

Indokolás

Az Unióban a környezet megóvásának, védelmének és állapotjavításának célkitűzésével 
összhangban uniós forrásokból nem lenne szabad pénzügyi támogatást nyújtani az e 
célkitűzéssel ellentétes projektek számára. Ha egy uniós finanszírozású projekt vizsgálata 
környezetromlást mutat, a forrásokat vissza kell fizetni az Unió számára.

Módosítás 443
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 82 pont – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A Bizottságnak a környezetileg káros 
támogatásokat olyan támogatásokként 
kell meghatároznia, amelyek „olyan 
állami fellépés eredményei, amely 
jövedelmük kiegészítése vagy költségeik 
csökkentése érdekében előnyben részesíti 
a fogyasztókat vagy a gyártókat, de 
eközben hátrányos helyzetbe hozza a tiszta 
környezetvédelmi gyakorlatokat.”1

__________________
1Az OECD fogalommeghatározása 
alapján (1998 és 2005), forrás: IEEP és 
mások, 2007, lásd: 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm 
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Or. en

Módosítás 444
Andrés Perelló Rodríguez

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 82 pont – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) nemzeti és uniós támogatásokkal 
fokozottan járuljanak hozzá a háztartások 
energiahatékonyságának javítására – így 
például a hőszigetelésre, az 
energiatakarékos háztartási készülékek 
beszerzésére vagy a megújuló energiát 
hasznosító energiatermelő 
kisberendezések telepítésére – irányuló 
erőfeszítésekhez;

Or. es

Módosítás 445
João Ferreira

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 82 pont – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a környezeti és éghajlat-változási 
megfontolások az európai szemeszter 
folyamatában is érvényre jussanak 
olyankor, amikor relevánsak egy adott 
tagállam fenntartható növekedési 
kilátásai szempontjából, és alkalmasak 
arra, hogy országspecifikus ajánlások 
részét képezzék;

törölve

Or. pt
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Módosítás 446
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 86 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

86. A környezeti megfontolások 
fokozottabb érvényre juttatása és a politikai 
koherencia növelése érdekében a program 
biztosítani fogja, hogy 2020-ra:

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. it

Módosítás 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 86 pont – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) teljes körűen végrehajtsák a stratégiai 
környezeti vizsgálatról1 és a környezeti 
hatásvizsgálatról2 szóló irányelvet.
__________________
12001/42/EK irányelv
285/337/EK irányelv

Or. en

Módosítás 448
Ewald Stadler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 87 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

87. Az Európai Unióban nagy a 
népsűrűség, és 2020-ra várhatóan az uniós 
lakosság 80%-a városi és városkörnyéki 

87. Az Európai Unióban nagy a 
népsűrűség, és 2020-ra várhatóan az uniós 
lakosság 80%-a városi és városkörnyéki 
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területeken fog élni. Vagyis az 
életminőséget közvetlenül fogja 
befolyásolni a városi környezet állapota. A 
városok környezeti hatása ráadásul messze 
túllép fizikai határaikon, hiszen élelmiszer-
, energia-, terület- és erőforrás-
szükségleteik kielégítése, valamint 
hulladékkezelésük nagyban függ a 
városkörnyéki és vidéki térségektől.

területeken fog élni. Vagyis az 
életminőséget közvetlenül fogja 
befolyásolni a városi környezet állapota. A 
városok környezeti hatása ráadásul messze 
túllép fizikai határaikon, hiszen élelmiszer-
, energia-, terület- és erőforrás-
szükségleteik kielégítése, valamint 
hulladékkezelésük nagyban függ a 
városkörnyéki és vidéki térségektől. Ezért 
különös figyelmet kell fordítani a vidéki 
térségek fejlesztésére és a vidéki 
ágazatban a munkahelyteremtésre.

Or. de

Módosítás 449
Andrés Perelló Rodríguez

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 88 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

88. A városok nagy része ugyanazoktól a 
környezeti problémáktól szenved: rossz 
levegőminőség, nagyfokú zajszennyezés, 
üvegházhatású gázkibocsátás, vízhiány, 
árvizek és viharok, szennyezett helyszínek, 
rozsdaövezetek és hulladék. Ugyanakkor 
az Európai Unió városai diktálják a városi 
fenntarthatóság normáit, és gyakran járnak 
élen a környezeti kihívások innovatív 
megoldásában. A környezeti 
fenntarthatóság egyre több európai város 
városfejlesztési stratégiájának központi 
eleme.

88. A városok nagy része ugyanazoktól a 
környezeti problémáktól szenved: rossz 
levegőminőség, a lakosság egészségét 
veszélyeztető túlságosan magas zajszintek,
üvegházhatású gázkibocsátás, vízhiány, 
árvizek és viharok, szennyezett helyszínek, 
rozsdaövezetek és hulladék. Ugyanakkor 
az Európai Unió városai diktálják a városi 
fenntarthatóság normáit, és gyakran járnak 
élen a környezeti kihívások innovatív 
megoldásában. A környezeti 
fenntarthatóság egyre több európai város 
városfejlesztési stratégiájának központi 
eleme.

Or. es

Módosítás 450
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 88 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

88a. Hosszú távon az Uniónak átfogó 
stratégiát kell kidolgoznia arra 
vonatkozóan, hogy a környezetbarát és 
inkluzív gazdaság miként járulhat hozzá a 
városi környezet javításához, ennek 
keretében pedig a várostervezés olyan
célkitűzésekkel való integrálására kell 
összpontosítania, amelyek az erőforrás-
hatékonysággal, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdasággal, az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással, a fenntartható városi 
területhasználattal, a 
hulladékgazdálkodással, az ökoszisztéma 
ellenálló képességével, a 
vízgazdálkodással, az emberi egészséggel, 
a nyilvánosság döntéshozatalban való 
részvételével, valamint a környezetvédelmi 
neveléssel és a környezettudatossággal 
kapcsolatosak.

Or. en

Módosítás 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 89 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

89a. Az Unió élelmezésbiztonsági 
politikáját a fenntartható mezőgazdaságra 
és a méltányos kereskedelemre kell 
alapozni. Az éghajlatváltozás miatt 
nyomás nehezedik a természeti 
erőforrásokra, mivel kellő mennyiségű 
élelmiszert kell a világ változó fogyasztói 
magatartást tanúsító, növekvő népessége 
számára rendelkezésre bocsátani. Az 
Unióban a fehérjenövények 
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termesztésének támogatása révén 
csökkenthető lenne a fehérjeimport olyan 
harmadik országokból, ahol elégtelen a 
környezetvédelem szintje. Emellett az 
Unió elkötelezte magát aziránt, hogy az 
érintett nagy kockázatú térségekben 
megfelelő két- és többoldalú 
környezetvédelmi szabályozási 
intézkedéseket ír elő.

Or. de

Módosítás 452
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 89 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

89a. A városokra irányuló stratégiákban 
össze kell gyűjteni a számos szakértői 
tanulmányban felvetett javaslatokat egy 
olyan integrált módszertan kidolgozására, 
amely elismeri a városi területeken 
tapasztalt különféle problémák és 
megoldások kölcsönhatását. Ez magában 
foglalja többek között az éghajlatváltozást, 
az energiaellátást, a megközelíthetőséget, 
a vízellátást, a hulladékkezelést és a 
zajszennyezést, az egészségüggyel, jóléttel, 
kultúrával, természeti erőforrásokkal és az 
épített környezettel kapcsolatos 
kérdéseket, valamint annak 
szükségességét, hogy a várost olyan 
gazdasági és társadalmi térnek tekintsék, 
amelynek tevékenysége anyagi és fizikai 
jólétet biztosít.

Or. es

Módosítás 453
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 89 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

89b. A városi fenntarthatóságot vizsgáló 
valamennyi értékelésnek ki kell térnie a 
műemlékek, az épített örökség és a 
meglévő épületek kihasználására, 
valamint az Európa-szerte fellelhető üres, 
elhagyatott vagy lakatlan épületek 
szükségszerű újrahasznosítására, mivel az 
új lakások építése a zöldfelületek 
csökkenésével, új építőanyagok 
kitermelésével és energiafogyasztással jár 
az építési folyamat során.

Or. es

Módosítás 454
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 91 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

91. Az Európai Unió városainak 
fenntarthatóbbá tétele érdekében a program 
biztosítani fogja, hogy 2020-ra:

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. it

Módosítás 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 91 pont – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unió városainak többsége a 
fenntartható várostervezés és -rendezés 
érdekében célirányos politikát hajtson 

a) az Európai Unió városainak többsége a 
fenntartható városokról szóló hosszú távú, 
átfogó stratégiával összhangban a 
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végre; fenntartható várostervezés és -rendezés 
érdekében célirányos politikát hajtson 
végre;

Or. en

Módosítás 456
Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 91 pont – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unió városainak többsége a 
fenntartható várostervezés és -rendezés 
érdekében célirányos politikát hajtson 
végre;

a) az Európai Unió városainak többsége a 
fenntartható várostervezés és -rendezés 
érdekében célirányos politikát hajtson 
végre, a fenntartható élelmiszerellátást is 
ideértve;

Or. en

Módosítás 457
Andrés Perelló Rodríguez

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 91 pont – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) rendelkezésre álljanak a 
szennyezettség – különösen a zaj- és 
levegőszennyezés – méréséhez szükséges 
jóváhagyott alapkövetelmények, amelyek 
iránymutatásokat is tartalmaznak a 
mérőeszközök legjobb elhelyezésére 
vonatkozóan annak érdekében, hogy 
elkerülhetővé váljanak a mérési hibák, 
illetve a nem megfelelő helyszínen végzett 
mérések adatainak felhasználásával 
elkövetett csalások;

Or. es
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Módosítás 458
Marit Paulsen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 91 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a városok környezeti teljesítményének 
értékelése céljából, a gazdasági és 
társadalmi hatások figyelembevételével 
kritériumrendszer kerüljön meghatározásra 
és elfogadásra;

a) a városok környezeti teljesítményének 
értékelése céljából, a gazdasági és 
társadalmi hatások, valamint a környező 
vidéki területekkel fennálló kölcsönös 
függőség figyelembevételével 
kritériumrendszer kerüljön meghatározásra 
és elfogadásra;

Or. en

Módosítás 459
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 91 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a városok környezeti teljesítményének 
értékelése céljából, a gazdasági és 
társadalmi hatások figyelembevételével 
kritériumrendszer kerüljön meghatározásra 
és elfogadásra;

a) a városok környezeti teljesítményének 
értékelése céljából, a gazdasági és 
társadalmi hatások, valamint az épített és a 
természeti környezet értékeinek
figyelembevételével kritériumrendszer 
kerüljön meghatározásra és elfogadásra;

Or. es

Módosítás 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 91 pont – 2 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a városok tájékoztatást kapjanak a városi 
fenntarthatóság javítását szolgáló 
intézkedések finanszírozásáról, és ilyen 
finanszírozáshoz juthassanak.

b) a városok lakói és a helyi hatóságok 
tájékoztatást kapjanak a városi 
fenntarthatóság javítását szolgáló 
intézkedések finanszírozásáról, és ilyen 
finanszírozáshoz juthassanak.

Or. en

Módosítás 461
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 91 pont – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) támogassák az egészséges és 
fenntartható városi mobilitást, valamint
csökkentsék a levegő- és zajszennyezést; 
fejlesszék és korszerűsítsék a városi 
tömegközlekedési hálózatokat; a 
villamosenergia-alapú mobilitást építsék 
be a helyi közlekedési rendszerekbe, és az 
uniós városok szintjén dolgozzanak ki az 
elektromos járművekre vonatkozó 
terveket; alakítsanak ki biztonságos 
infrastruktúrát a gyalogosok és a 
kerékpárosok számára annak érdekében, 
hogy megduplázzák az aktív közlekedési 
módokat – így például a gyaloglást vagy a 
kerékpározást – választó személyek 
számát.

Or. en

Indokolás

A Parlament az „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy 
versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé” című, 2011. decemberi 
állásfoglalásában (2011/2096(INI)) felszólított az aktív közlekedési módok – így például a
kerékpározás – használatának megduplázására.
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Módosítás 462
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 91 pont – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) előrelépések történjenek egy arról 
szóló átfogó stratégia kidolgozása terén, 
hogy a környezetbarát és inkluzív 
gazdaság miként járulhat hozzá a városi 
környezet javításához.

Or. en

Módosítás 463
Cristina Gutiérrez-Cortines

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 91 pont – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a városok olyan nyílt terekkel
rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik a 
gyalogos közlekedést, a társadalmi 
érintkezést és a természettel való 
kapcsolatot.

Or. es

Módosítás 464
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 91 pont – 2 albekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) uniós és nemzetközi szinten osszák 
meg a városok között az innovatív 
fejlesztésekkel és a fenntartható városi 
élettel kapcsolatos bevált gyakorlatokat.
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Or. en

Módosítás 465
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 92 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

92. A környezeti fenntarthatóság 
kulcsfontosságú a szegénység 
visszaszorítása, valamint az életminőség és 
a gazdasági növekedés biztosítása 
szempontjából. A Rio+20 konferencián a 
világ vezetői megerősítették a fenntartható 
fejlődés iránti elkötelezettségüket, és 
elismerték, hogy az inkluzív zöld gazdaság 
a fenntartható fejlődés megvalósításának 
fontos eszköze, és hogy az egészséges 
környezetnek döntő szerepe van az 
élelmiszer-biztonság garantálásában és a 
szegénység visszaszorításában. Tekintettel 
a népesség növekedésére és a világ 
urbanizálódására, e kihívások kezeléséhez 
cselekedni kell a vizek, az óceánok, a 
földterületek és az ökoszisztémák 
fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság 
(és különösen a hulladékgazdálkodás), az 
energetikai fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás ügyében, amihez 
hozzátartozik a fosszilis üzemanyagok 
támogatásának fokozatos felszámolása is. 
A kihívások kezeléséhez testre szabott
helyi, nemzeti és uniós szintű 
megközelítésekre és a fejlődés 
fenntarthatóságát globálisan biztosító 
megoldás kidolgozása érdekében tett
nemzetközi erőfeszítésekben való 
elkötelezett részvételre van szükség.

92. A fenntarthatóság biztosítása jelenleg a 
világ előtt álló egyik legsürgetőbb kihívás, 
egyúttal pedig kulcsfontosságú a 
szegénység felszámolása, illetve minden 
egyén fejlődésének és jólétének biztosítása
szempontjából. A Rio+20 konferencián a 
világ vezetői megerősítették egyrészt a 
fenntartható fejlődés, másrészt pedig az 
iránti elkötelezettségüket, hogy gazdasági, 
társadalmi és környezeti szempontból 
egyaránt biztosítják a bolygó fenntartható 
jövőjét a jelenlegi és a jövőbeli
nemzedékek számára. Egyúttal elismerték, 
hogy az inkluzív zöld gazdaság a 
fenntartható fejlődés megvalósításának 
fontos eszköze, és hogy az egészséges 
környezetnek döntő szerepe van az 
élelmiszer-biztonság garantálásában és a 
szegénység visszaszorításában. Tekintettel 
a népesség növekedésére és a világ 
urbanizálódására, e kihívások kezeléséhez 
nemzetközi szinten kell cselekedni számos 
olyan területen, mint például a vizek, az 
óceánok, a földterületek és az 
ökoszisztémák fenntarthatósága, az 
erőforrás-hatékonyság (és különösen a 
hulladékgazdálkodás), az energetikai 
fenntarthatóság és az éghajlatváltozás, 
amihez hozzátartozik a környezetileg káros 
támogatások, köztük a fosszilis 
üzemanyagok támogatásának fokozatos 
felszámolása is. E kötelezettségvállalások 
helyi, nemzeti és uniós szintű fellépések 
útján történő végrehajtásán felül az Unió 
proaktívan részt vesz azokban a
nemzetközi erőfeszítésekben is, amelyek a 
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fejlődés fenntarthatóságát globálisan 
biztosító megoldások kidolgozására 
irányulnak.

Or. en

Módosítás 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 92 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

92. A környezeti fenntarthatóság 
kulcsfontosságú a szegénység 
visszaszorítása, valamint az életminőség és 
a gazdasági növekedés biztosítása 
szempontjából. A Rio+20 konferencián a 
világ vezetői megerősítették a fenntartható 
fejlődés iránti elkötelezettségüket, és 
elismerték, hogy az inkluzív zöld gazdaság 
a fenntartható fejlődés megvalósításának 
fontos eszköze, és hogy az egészséges 
környezetnek döntő szerepe van az 
élelmiszer-biztonság garantálásában és a 
szegénység visszaszorításában. Tekintettel 
a népesség növekedésére és a világ 
urbanizálódására, e kihívások kezeléséhez 
cselekedni kell a vizek, az óceánok, a 
földterületek és az ökoszisztémák 
fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság 
(és különösen a hulladékgazdálkodás), az 
energetikai fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás ügyében, amihez 
hozzátartozik a fosszilis üzemanyagok 
támogatásának fokozatos felszámolása is. 
A kihívások kezeléséhez testre szabott 
helyi, nemzeti és uniós szintű 
megközelítésekre és a fejlődés 
fenntarthatóságát globálisan biztosító 
megoldás kidolgozása érdekében tett 
nemzetközi erőfeszítésekben való 
elkötelezett részvételre van szükség.

92. A környezeti fenntarthatóság 
kulcsfontosságú a szegénység 
visszaszorítása, valamint az életminőség és 
a gazdasági növekedés biztosítása 
szempontjából. A Rio+20 konferencián a 
világ vezetői megerősítették a fenntartható 
fejlődés iránti elkötelezettségüket, és 
elismerték, hogy az inkluzív zöld gazdaság 
a fenntartható fejlődés megvalósításának 
fontos eszköze, és hogy az egészséges 
környezetnek döntő szerepe van az 
élelmiszer-biztonság garantálásában és a 
szegénység visszaszorításában. Tekintettel 
a népesség növekedésére és a világ 
urbanizálódására, e kihívások kezeléséhez 
cselekedni kell a vizek, az óceánok, a 
földterületek és az ökoszisztémák 
fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság 
(és különösen a hulladékgazdálkodás), az 
energetikai fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás ügyében, amihez 
hozzátartozik a környezetileg káros 
támogatások azonosítása és fokozatos
felszámolása is. A kihívások kezeléséhez 
testre szabott helyi, nemzeti és uniós szintű 
megközelítésekre és a fejlődés 
fenntarthatóságát globálisan biztosító 
megoldás kidolgozása érdekében tett 
nemzetközi erőfeszítésekben való 
elkötelezett részvételre van szükség.

Or. en
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Módosítás 467
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 93 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

93. A Rio+20 csúcstalálkozó eredményeit 
be kell építeni az Unió és tagállamai belső 
és külső politikai prioritásaiba. Az Uniónak 
továbbá támogatnia kellene egy, a 
„Fenntartható fejlődés” szakbizottság 
szerepét fokozatosan átvevő magas szintű 
politikai fórum létrehozását a Rio+20 
konferencián született eredmények valóra 
váltásának nyomon követésére.

93. A Rio+20 csúcstalálkozó eredményeit 
be kell építeni az Unió és tagállamai belső 
és külső politikai prioritásaiba. Az Uniónak 
továbbá támogatnia kellene a „Fenntartható 
fejlődés” szakbizottság szerepét átvevő és 
a Rio+20 konferencián született 
eredmények valóra váltását nyomon 
követő magas szintű politikai fórum 
működését.

Or. en

Módosítás 468
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 94 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

94. E programnak számos kiemelt 
célkitűzését csak egy globális megközelítés 
részeként, a partnerországokkal 
együttműködésben lehet maradéktalanul 
végrehajtani. Ezért az Uniónak és a 
tagállamoknak erélyesen, céltudatosan, 
egységesen és koherensen kell részt 
venniük a releváns nemzetközi, regionális 
és kétoldalú folyamatokban. Továbbra is a 
globális környezetpolitikának egy olyan, 
szabályokon alapuló szilárd keretbe 
foglalásán kell munkálkodniuk, amely egy, 
az Unió stratégiai partnereivel, a tagjelölt 
és szomszédos országokkal, valamint a 
fejlődő országokkal kétoldalú és regionális 
politikai párbeszédre és együttműködésre 

94. E programnak számos kiemelt 
célkitűzését csak egy globális megközelítés 
részeként, a partnerországokkal 
együttműködésben lehet maradéktalanul 
végrehajtani. Ezért az Uniónak és a 
tagállamoknak erélyesen, céltudatosan, 
egységesen és koherensen kell részt 
venniük a releváns nemzetközi, regionális 
és kétoldalú folyamatokban, így például a 
kétoldalú kereskedelmi 
megállapodásokban. Továbbra is a 
globális környezetpolitikának egy olyan, 
szabályokon alapuló szilárd keretbe 
foglalásán kell munkálkodniuk, amely egy, 
az Unió stratégiai partnereivel, a tagjelölt 
és szomszédos országokkal, valamint a 
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módot adó hatékonyabb, stratégiaibb 
megközelítéssel egészül ki, és megfelelő 
finanszírozásban részesül.

fejlődő országokkal kétoldalú és regionális 
politikai párbeszédre és együttműködésre 
módot adó hatékonyabb, stratégiaibb 
megközelítéssel egészül ki, és megfelelő 
finanszírozásban részesül.

Or. en

Módosítás 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 94 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

94. E programnak számos kiemelt 
célkitűzését csak egy globális megközelítés 
részeként, a partnerországokkal 
együttműködésben lehet maradéktalanul 
végrehajtani. Ezért az Uniónak és a 
tagállamoknak erélyesen, céltudatosan, 
egységesen és koherensen kell részt 
venniük a releváns nemzetközi, regionális 
és kétoldalú folyamatokban. Továbbra is a 
globális környezetpolitikának egy olyan, 
szabályokon alapuló szilárd keretbe 
foglalásán kell munkálkodniuk, amely egy, 
az Unió stratégiai partnereivel, a tagjelölt 
és szomszédos országokkal, valamint a 
fejlődő országokkal kétoldalú és regionális 
politikai párbeszédre és együttműködésre 
módot adó hatékonyabb, stratégiaibb 
megközelítéssel egészül ki, és megfelelő 
finanszírozásban részesül.

94. E programnak számos kiemelt 
célkitűzését csak egy globális megközelítés 
részeként, a partnerországokkal 
együttműködésben lehet maradéktalanul 
végrehajtani. Ezért az Uniónak és a 
tagállamoknak erélyesen, céltudatosan, 
egységesen és koherensen kell részt
venniük a releváns nemzetközi, regionális 
és kétoldalú folyamatokban. Továbbra is a 
globális környezetpolitikának egy olyan, 
szabályokon alapuló szilárd keretbe 
foglalásán kell munkálkodniuk, amely egy, 
az Unió stratégiai partnereivel, a tagjelölt 
és szomszédos országokkal, valamint a 
fejlődő országokkal kétoldalú és regionális 
politikai párbeszédre és együttműködésre 
módot adó hatékonyabb, stratégiaibb 
megközelítéssel egészül ki, és megfelelő 
finanszírozásban részesül. Különös 
hangsúlyt kell helyezni a Fekete-tengerre.

Or. en

Módosítás 470
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 95 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

95. E program időtartama alatt 
kulcsfontosságú nemzetközi politikai 
fejlemények várhatók az éghajlatváltozás, a 
biológiai sokféleség és a vegyi anyagok 
tárgyában. A globális felmelegedés csak 
akkor tartható 2 °C alatt, ha az 
üvegházhatású gázkibocsátás 2050-ig az 
1990-es szinthez képest legalább 50%-kal 
csökken. Az UNFCCC részes feleinek 
vállalásai azonban a 2020-ig szükséges 
kibocsátáscsökkentésnek csak a felére 
elegendők. Határozottabb globális fellépés 
híján aligha szorítható vissza az 
éghajlatváltozás. A múltbeli 
üvegházhatású gázkibocsátások miatt az 
országok még a legderűlátóbb 
forgatókönyv szerint sem kerülhetik el, 
hogy szembesüljenek az éghajlatváltozás 
hatásaival, és stratégiákat dolgozzanak ki 
az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra. A fokozott fellépést 
célzó durbani platform keretében 2015-ig 
átfogó, robusztus és minden félre 
alkalmazandó megállapodásnak kell 
születnie, és azt 2020-tól végre kell hajtani. 
Az Európai Unió ezután is tevékeny és
elkötelezett résztvevője lesz e folyamatnak 
– beleértve a fejlett és a fejlődő országok 
kibocsátás-csökkentési vállalásai közötti 
szakadék áthidalásáról folytatott 
tárgyalásokat is – és azon cselekvéseknek, 
amelyekre azért van szükség, hogy a 
kibocsátások továbbra is a 2 °C-os 
célkitűzés teljesítésével összeegyeztethető 
módon alakuljanak. A Rio+20 
csúcstalálkozó nyomán teendő 
intézkedések is hozzá fognak járulni az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez, és ezáltal az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Ezzel 
párhuzamosan az Európai Uniónak 
folytatnia és fokoznia kellene a stratégiai 
partnerekkel kötött éghajlat-változási 
partnerségeket, és további lépéseket 
kellene tennie, hogy fejlesztéspolitikájában

95. E program időtartama alatt 
kulcsfontosságú nemzetközi politikai 
fejlemények várhatók az éghajlatváltozás, a 
biológiai sokféleség és a vegyi anyagok 
tárgyában. Az Éghajlat-változási 
Kormányközi Testület szerint a globális 
felmelegedés csak akkor tartható 2 °C alatt, 
ha az üvegházhatású gázkibocsátás 2050-ig 
az 1990-es szinthez képest legalább 50%-
kal csökken. Az UNFCCC részes feleinek 
vállalásai azonban a 2020-ig szükséges 
kibocsátáscsökkentésnek csak a felére 
elegendők. Határozottabb globális fellépés 
híján aligha mérsékelhető az 
éghajlatváltozás. Az országok még a 
legderűlátóbb forgatókönyv szerint sem 
kerülhetik el, hogy szembesüljenek az 
éghajlatváltozás hatásaival, és stratégiákat 
dolgozzanak ki az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra. A fokozott fellépést 
célzó durbani platform keretében 2015-ig 
átfogó, robusztus és minden félre 
alkalmazandó megállapodásnak kell 
születnie, és azt 2020-tól végre kell hajtani. 
Az Európai Unió ezután is tevékeny és 
elkötelezett résztvevője lesz e folyamatnak 
– beleértve a fejlett és a fejlődő országok 
kibocsátás-csökkentési vállalásai közötti 
szakadék áthidalásáról folytatott 
tárgyalásokat is – és azon cselekvéseknek, 
amelyekre azért van szükség, hogy a 
kibocsátások továbbra is a 2 °C-os 
célkitűzés teljesítésével összeegyeztethető 
módon alakuljanak. A Rio+20 
csúcstalálkozó nyomán teendő 
intézkedések is hozzá fognak járulni az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez, és ezáltal az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz. Ezzel párhuzamosan az 
Európai Uniónak folytatnia és fokoznia 
kellene a stratégiai partnerekkel kötött 
éghajlat-változási partnerségeket, és 
további lépéseket kellene tennie, hogy a 
viszonosság és feltételesség elve alapján
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érvényre jussanak a környezeti és éghajlat-
változási megfontolások.

külső politikájában érvényre jussanak a 
környezeti és éghajlat-változási 
megfontolások.

Or. it

Módosítás 471
Margrete Auken, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 95 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

95. E program időtartama alatt 
kulcsfontosságú nemzetközi politikai 
fejlemények várhatók az éghajlatváltozás, a 
biológiai sokféleség és a vegyi anyagok 
tárgyában. A globális felmelegedés csak 
akkor tartható 2 °C alatt, ha az 
üvegházhatású gázkibocsátás 2050-ig az 
1990-es szinthez képest legalább 50%-kal 
csökken. Az UNFCCC részes feleinek 
vállalásai azonban a 2020-ig szükséges 
kibocsátáscsökkentésnek csak a felére 
elegendők. Határozottabb globális fellépés 
híján aligha szorítható vissza az 
éghajlatváltozás. A múltbeli üvegházhatású 
gázkibocsátások miatt az országok még a 
legderűlátóbb forgatókönyv szerint sem 
kerülhetik el, hogy szembesüljenek az 
éghajlatváltozás hatásaival, és stratégiákat 
dolgozzanak ki az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra. A fokozott fellépést 
célzó durbani platform keretében 2015-ig 
átfogó, robusztus és minden félre 
alkalmazandó megállapodásnak kell 
születnie, és azt 2020-tól végre kell hajtani. 
Az Európai Unió ezután is tevékeny és 
elkötelezett résztvevője lesz e folyamatnak 
– beleértve a fejlett és a fejlődő országok 
kibocsátás-csökkentési vállalásai közötti 
szakadék áthidalásáról folytatott 
tárgyalásokat is – és azon cselekvéseknek, 
amelyekre azért van szükség, hogy a 
kibocsátások továbbra is a 2 °C-os 

95. E program időtartama alatt 
kulcsfontosságú nemzetközi politikai 
fejlemények várhatók az éghajlatváltozás, a 
biológiai sokféleség és a vegyi anyagok 
tárgyában. A globális felmelegedés csak 
akkor tartható 2 °C alatt, ha az 
üvegházhatású gázkibocsátás 2050-ig az 
1990-es szinthez képest legalább 50%-kal 
csökken. Az UNFCCC részes feleinek 
vállalásai azonban a 2020-ig szükséges 
kibocsátáscsökkentésnek csak a felére 
elegendők. Határozottabb globális fellépés 
híján aligha szorítható vissza az 
éghajlatváltozás. A múltbeli üvegházhatású 
gázkibocsátások miatt az országok még a 
legderűlátóbb forgatókönyv szerint sem 
kerülhetik el, hogy szembesüljenek az 
éghajlatváltozás hatásaival, és stratégiákat 
dolgozzanak ki az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra. A fokozott fellépést 
célzó durbani platform keretében 2015-ig 
átfogó, robusztus és minden félre 
alkalmazandó megállapodásnak kell 
születnie, és azt 2020-tól végre kell hajtani. 
Az Európai Unió ezután is tevékeny és 
elkötelezett résztvevője lesz e folyamatnak 
– beleértve a fejlett és a fejlődő országok 
kibocsátás-csökkentési vállalásai közötti 
szakadék áthidalásáról folytatott 
tárgyalásokat is – és azon cselekvéseknek, 
amelyekre azért van szükség, hogy a 
kibocsátások továbbra is a 2 °C-os 
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célkitűzés teljesítésével összeegyeztethető 
módon alakuljanak. A Rio+20 
csúcstalálkozó nyomán teendő 
intézkedések is hozzá fognak járulni az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez, és ezáltal az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. . 
Ezzel párhuzamosan az Európai Uniónak 
folytatnia és fokoznia kellene a stratégiai 
partnerekkel kötött éghajlat-változási 
partnerségeket, és további lépéseket 
kellene tennie, hogy fejlesztéspolitikájában 
érvényre jussanak a környezeti és éghajlat-
változási megfontolások.

célkitűzés teljesítésével összeegyeztethető 
módon alakuljanak, ugyanakkor szem előtt 
tartva, hogy a legsérülékenyebb 
országokra gyakorolt súlyos hatások 
elkerülése érdekében a tudomány 
álláspontja szerint 1,5 °C-os célkitűzésre 
van szükség. A Rio+20 csúcstalálkozó 
nyomán teendő intézkedések is hozzá 
fognak járulni az üvegházhatású 
gázkibocsátás csökkentéséhez, és ezáltal az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Ezzel 
párhuzamosan az Európai Uniónak 
folytatnia és fokoznia kellene a stratégiai 
partnerekkel kötött éghajlat-változási 
partnerségeket a kapacitásépítéssel, az 
éghajlatváltozással szembeni küzdelem 
finanszírozásával és a technológiai 
támogatással kapcsolatos vállalások 
teljesítése révén, és további lépéseket 
kellene tennie, hogy fejlesztéspolitikájában 
érvényre jussanak a környezeti és éghajlat-
változási megfontolások. Az Uniónak 
emellett az Éghajlat-változási 
Keretegyezmény szerinti 
kötelezettségvállalással összefüggésben 
meg kell határoznia forrásai mértékét és 
azt a méltányos összeget, amellyel hozzá 
kíván járulni az Éghajlat-változási 
Alaphoz.

Or. en

Módosítás 472
Andrés Perelló Rodríguez

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 95 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

95. E program időtartama alatt 
kulcsfontosságú nemzetközi politikai 
fejlemények várhatók az éghajlatváltozás, a 
biológiai sokféleség és a vegyi anyagok 
tárgyában. A globális felmelegedés csak 
akkor tartható 2 C alatt, ha az 

95. E program időtartama alatt 
kulcsfontosságú nemzetközi politikai 
fejlemények várhatók az éghajlatváltozás, a 
biológiai sokféleség és a vegyi anyagok 
tárgyában. A globális felmelegedés csak 
akkor tartható 2 C alatt, ha az 
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üvegházhatású gázkibocsátás 2050-ig az 
1990-es szinthez képest legalább 50%-kal 
csökken. Az UNFCCC részes feleinek 
vállalásai azonban a 2020-ig szükséges 
kibocsátáscsökkentésnek csak a felére 
elegendők. Határozottabb globális fellépés 
híján aligha szorítható vissza az 
éghajlatváltozás. A múltbeli üvegházhatású 
gázkibocsátások miatt az országok még a 
legderűlátóbb forgatókönyv szerint sem 
kerülhetik el, hogy szembesüljenek az 
éghajlatváltozás hatásaival, és stratégiákat 
dolgozzanak ki az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra. A fokozott fellépést 
célzó durbani platform keretében 2015-ig 
átfogó, robusztus és minden félre 
alkalmazandó megállapodásnak kell 
születnie, és azt 2020-tól végre kell hajtani. 
Az Európai Unió ezután is tevékeny és 
elkötelezett résztvevője lesz e folyamatnak 
– beleértve a fejlett és a fejlődő országok 
kibocsátás-csökkentési vállalásai közötti 
szakadék áthidalásáról folytatott 
tárgyalásokat is – és azon cselekvéseknek, 
amelyekre azért van szükség, hogy a 
kibocsátások továbbra is a 2 C-os 
célkitűzés teljesítésével összeegyeztethető 
módon alakuljanak. A Rio+20 
csúcstalálkozó nyomán teendő 
intézkedések is hozzá fognak járulni az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez, és ezáltal az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Ezzel 
párhuzamosan az Európai Uniónak 
folytatnia és fokoznia kellene a stratégiai 
partnerekkel kötött éghajlat-változási 
partnerségeket, és további lépéseket 
kellene tennie, hogy fejlesztéspolitikájában 
érvényre jussanak a környezeti és éghajlat-
változási megfontolások.

üvegházhatású gázkibocsátás 2050-ig az 
1990-es szinthez képest legalább 50%-kal 
csökken. Az UNFCCC részes feleinek 
vállalásai azonban a 2020-ig szükséges 
kibocsátáscsökkentésnek csak a felére 
elegendők. Határozottabb globális fellépés 
híján aligha szorítható vissza az 
éghajlatváltozás. A múltbeli üvegházhatású 
gázkibocsátások miatt az országok még a 
legderűlátóbb forgatókönyv szerint sem 
kerülhetik el, hogy szembesüljenek az 
éghajlatváltozás hatásaival, és stratégiákat 
dolgozzanak ki az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra. A fokozott fellépést 
célzó durbani platform keretében 2015-ig 
átfogó, robusztus és minden félre 
alkalmazandó megállapodásnak kell 
születnie, és azt 2020-tól végre kell hajtani. 
Az Európai Unió ezután is tevékeny és 
elkötelezett résztvevője lesz e folyamatnak 
– beleértve a fejlett és a fejlődő országok 
kibocsátás-csökkentési vállalásai közötti 
szakadék áthidalásáról folytatott 
tárgyalásokat is – és azon cselekvéseknek, 
amelyekre azért van szükség, hogy a 
kibocsátások továbbra is a 2 C-os 
célkitűzés teljesítésével összeegyeztethető 
módon alakuljanak. A Rio+20 
csúcstalálkozó nyomán teendő 
intézkedések is hozzá fognak járulni az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez, és ezáltal az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Ezzel 
párhuzamosan az Európai Uniónak 
folytatnia és fokoznia kellene a stratégiai 
partnerekkel kötött éghajlat-változási 
partnerségeket, és további lépéseket 
kellene tennie, hogy fejlesztéspolitikájában 
érvényre jussanak a környezeti és éghajlat-
változási megfontolások. Az Európai 
Uniónak a nemzetközi tárgyalások élére 
kell állnia, hogy ösztönözze az uniós és a 
többi kibocsátás-kereskedelmi rendszer 
közötti kölcsönhatást, annak érdekében, 
hogy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) tagországai 
és a legfontosabb feltörekvő gazdaságok 
között a közeljövőben létrejöhessen egy
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globális szén-dioxid-piac.

Or. es

Módosítás 473
Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 96 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

96. A Biológiai Sokféleség Egyezményben 
foglalt biodiverzitási célértékeket 2020-ig 
el kell érni ahhoz, hogy a biológiai 
sokféleség világméretű hanyatlása 
feltartóztatható és esetlegesen 
visszafordítható legyen. Az Európai Unió 
az erőfeszítésekből méltó részt vállal, 
többek között azáltal is, hogy 2015-ig 
megkétszerezi a fejlődő országoknak szánt, 
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
finanszírozást, és ezt a szintet 2020-ig 
fenntartja. A vegyi anyagokban rejlő 
kockázatok kezelését illetően már van 
2020-ra szóló globális célkitűzés. Az 
Európai Unió továbbra is tevékeny és 
konstruktív szerepet fog vállalni abban, 
hogy ezek a folyamatok elérhessék 
célkitűzéseiket.

96. A Biológiai Sokféleség Egyezményben 
foglalt biodiverzitási célértékeket 2020-ig 
el kell érni ahhoz, hogy a biológiai 
sokféleség világméretű hanyatlása 
feltartóztatható és esetlegesen 
visszafordítható legyen. Az Európai Unió 
az erőfeszítésekből méltó részt vállal, 
többek között azáltal is, hogy 2015-ig 
megkétszerezi a fejlődő országoknak szánt, 
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
finanszírozást, és ezt a szintet 2020-ig 
fenntartja. Az Unió továbbra is támogatja 
az elsivatagosodással szembeni 
küzdelemről szóló ENSZ-egyezmény 
végrehajtását, különösen a talajromlás-
semleges világ megvalósítására irányuló, 
a Rio+20 konferencián megállapodott
intézkedések révén. Egyúttal fokozott 
erőfeszítéseket tesz a 2020-ra szóló, a 
Rio+20 konferencia által is megerősített 
globális célkitűzés elérésére – miszerint 
teljes életciklusuk során megfelelően 
gazdálkodnak a vegyi anyagokkal és a 
veszélyes hulladékokkal –, valamint a 
vonatkozó egyezmények támogatására. Az 
Európai Unió továbbra is tevékeny és 
konstruktív szerepet fog vállalni abban, 
hogy ezek a folyamatok elérhessék 
célkitűzéseiket.

Or. en
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Módosítás 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 96 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

96a. Az Uniónak proaktívan részt kell 
vennie az újonnan felmerülő kérdésekről, 
különösen az új egyezményekről, 
megállapodásokról és értékelésekről 
folytatott nemzetközi tárgyalásokban, így 
például az UNCLOS keretében a nemzeti 
joghatóságon kívül eső területekre 
vonatkozó végrehajtási megállapodásról 
és az óceánok állapotának globális 
értékeléséről szóló tárgyalásokban.

Or. en

Módosítás 475
Ewald Stadler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 97 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

97. Az Európai Unió mérlege kedvező a 
multilaterális környezetvédelmi 
megállapodásokban való részvételt 
illetően, ám egyes tagállamok 
kulcsfontosságú megállapodásokat nem 
erősítettek még meg. Ez aláássa az Európai 
Unió hitelét a kapcsolódó tárgyalásokon. A 
tagállamoknak és az Európai Uniónak 
gondoskodniuk kell arról, hogy kellő 
időben megerősítsék az általuk aláírt 
multilaterális környezetvédelmi 
megállapodásokat.

97. Az Európai Unió mérlege kedvező a 
multilaterális környezetvédelmi 
megállapodásokban való részvételt 
illetően, ám egyes tagállamok 
kulcsfontosságú megállapodásokat nem 
erősítettek még meg. Ez aláássa az Európai 
Unió hitelét a kapcsolódó tárgyalásokon. A 
tagállamoknak és az Európai Uniónak 
gondoskodniuk kell arról, hogy kellő 
időben megerősítsék az általuk aláírt 
multilaterális környezetvédelmi 
megállapodásokat, azonban biztosítaniuk 
kell azt is, hogy a tagállamok különböző 
szemléleteket alkalmazhassanak az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben.

Or. de
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Módosítás 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 97 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

97a. Az Uniónak belső politikáival 
összhangban fokozottan hozzá kell 
járulnia az inkluzív és környezetbarát 
gazdaságra való nemzetközi szintű átállást 
elősegítő kezdeményezésekhez, például az 
ilyen gazdaság megvalósítását lehetővé 
tevő megfelelő feltételek előmozdításával, 
valamint piaci alapú eszközök és a GDP-n 
felüli mutatók kialakításával.

Or. en

Módosítás 477
Karin Kadenbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 98 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

98. Az Európai Uniónak latba kellene 
vetnie a világ egyik legnagyobb piacaként 
elfoglalt helyzetét olyan politikák és 
megközelítések előmozdítása érdekében, 
amelyek csökkentik a világ természeti 
erőforráskészletének terhelését. Erre 
alkalmas eszköz a fogyasztási és termelési 
minták megváltoztatása és annak 
biztosítása, hogy a kereskedelmi és belső 
piaci politikák támogassák a környezeti és 
éghajlat-változási célok elérését, és a többi 
országot is a környezettel kapcsolatos 
szabályozási keretük és szabványaik 
korszerűsítésére és betartatására 
ösztönözzék. Az Európai Unió a 
továbbiakban is a fenntartható fejlődés 

98. Az Európai Uniónak latba kellene 
vetnie a világ egyik legnagyobb piacaként 
elfoglalt helyzetét olyan politikák és 
megközelítések előmozdítása érdekében, 
amelyek csökkentik a világ természeti 
erőforráskészletének terhelését. Ez 
önmagában nem valósítható meg, de 
elindítható azáltal, hogy megváltoztatják a 
fogyasztási és termelési mintákat, és 
biztosítják, hogy a kereskedelmi és belső 
piaci politikák támogassák a környezeti és 
éghajlat-változási célok elérését, és a többi 
országot is a környezettel kapcsolatos 
szabályozási keretük és szabványaik 
korszerűsítésére és betartatására 
ösztönözzék. Az Európai Unió a 
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előmozdítására fog törekedni megfelelő 
rendelkezéseknek az általa kötendő 
nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokba való belefoglalása és 
végrehajtása révén, továbbá mérlegelni fog 
más politikai megoldásokat is az uniós 
fogyasztás nem uniós országokban 
megnyilvánuló környezeti hatásainak 
csökkentésére. Ilyen politikai megoldást 
jelentenek például az erdészeti 
jogszabályok végrehajtására, az erdészeti 
irányításra és az erdészeti termékek 
kereskedelmére vonatkozó kétoldalú 
partnerségek, amelyek keretet hoznak 
létre annak biztosításához, hogy a 
partnerországokból kizárólag jogszerűen 
kitermelt fa kerülhessen az uniós piacra.

továbbiakban is a fenntartható fejlődés 
előmozdítására fog törekedni megfelelő 
rendelkezéseknek az általa kötendő 
nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokba való belefoglalása és 
végrehajtása révén, továbbá mérlegelni fog 
más politikai megoldásokat is az uniós 
fogyasztás nem uniós országokban 
megnyilvánuló környezeti hatásainak 
csökkentésére. Továbbfejlesztik az 
erdészeti jogszabályok végrehajtására, az 
erdészeti irányításra és az erdészeti 
termékek kereskedelmére vonatkozó 
kétoldalú partnerségeket, és azokat más 
termékekre is kiterjesztik.

Or. en

Módosítás 478
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 98 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

98. Az Európai Uniónak latba kellene 
vetnie a világ egyik legnagyobb piacaként 
elfoglalt helyzetét olyan politikák és 
megközelítések előmozdítása érdekében, 
amelyek csökkentik a világ természeti 
erőforráskészletének terhelését. Erre 
alkalmas eszköz a fogyasztási és termelési 
minták megváltoztatása és annak 
biztosítása, hogy a kereskedelmi és belső 
piaci politikák támogassák a környezeti és 
éghajlat-változási célok elérését, és a többi 
országot is a környezettel kapcsolatos 
szabályozási keretük és szabványaik 
korszerűsítésére és betartatására 
ösztönözzék. Az Európai Unió a 
továbbiakban is a fenntartható fejlődés 
előmozdítására fog törekedni megfelelő 
rendelkezéseknek az általa kötendő 

98. Az Európai Uniónak latba kellene 
vetnie a világ egyik legnagyobb piacaként 
elfoglalt helyzetét olyan politikák és 
megközelítések előmozdítása érdekében, 
amelyek csökkentik a világ természeti 
erőforráskészletének terhelését. Erre 
alkalmas eszköz a fogyasztási és termelési 
minták megváltoztatása és annak 
biztosítása, hogy a kereskedelmi és belső 
piaci politikák támogassák a környezeti és 
éghajlat-változási célok elérését, és – a 
viszonosság elve alapján – tartalmazzanak 
olyan záradékokat, amelyek előírják a
többi ország számára a környezettel és a 
környezeti dömping elleni fellépéssel 
kapcsolatos szabályozási keretük és 
szabványaik korszerűsítését és 
betartatását. Az Európai Unió a 
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nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokba való belefoglalása és 
végrehajtása révén, továbbá mérlegelni fog 
más politikai megoldásokat is az uniós 
fogyasztás nem uniós országokban 
megnyilvánuló környezeti hatásainak 
csökkentésére. Ilyen politikai megoldást 
jelentenek például az erdészeti 
jogszabályok végrehajtására, az erdészeti 
irányításra és az erdészeti termékek 
kereskedelmére vonatkozó kétoldalú 
partnerségek, amelyek keretet hoznak létre 
annak biztosításához, hogy a 
partnerországokból kizárólag jogszerűen 
kitermelt fa kerülhessen az uniós piacra.

továbbiakban is a fenntartható fejlődés 
előmozdítására fog törekedni megfelelő 
rendelkezéseknek az általa kötendő 
nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokba való belefoglalása és 
végrehajtása révén, továbbá mérlegelni fog 
más politikai megoldásokat is az uniós 
fogyasztás nem uniós országokban 
megnyilvánuló környezeti hatásainak 
csökkentésére. Ilyen politikai megoldást 
jelentenek például az erdészeti 
jogszabályok végrehajtására, az erdészeti 
irányításra és az erdészeti termékek 
kereskedelmére vonatkozó kétoldalú 
partnerségek, amelyek keretet hoznak létre 
annak biztosításához, hogy a 
partnerországokból kizárólag jogszerűen 
kitermelt fa kerülhessen az uniós piacra.

Or. it

Módosítás 479
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 98 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

98. Az Európai Uniónak latba kellene 
vetnie a világ egyik legnagyobb piacaként 
elfoglalt helyzetét olyan politikák és 
megközelítések előmozdítása érdekében, 
amelyek csökkentik a világ természeti 
erőforráskészletének terhelését. Erre 
alkalmas eszköz a fogyasztási és termelési 
minták megváltoztatása és annak 
biztosítása, hogy a kereskedelmi és belső 
piaci politikák támogassák a környezeti és 
éghajlat-változási célok elérését, és a többi 
országot is a környezettel kapcsolatos 
szabályozási keretük és szabványaik 
korszerűsítésére és betartatására 
ösztönözzék. Az Európai Unió a 
továbbiakban is a fenntartható fejlődés 
előmozdítására fog törekedni megfelelő 

98. Az Európai Uniónak latba kellene 
vetnie a világ egyik legnagyobb piacaként 
elfoglalt helyzetét olyan politikák és 
megközelítések előmozdítása érdekében, 
amelyek csökkentik a világ természeti 
erőforráskészletének terhelését. Erre 
alkalmas eszköz a fogyasztási és termelési 
minták megváltoztatása és annak 
biztosítása, hogy a kereskedelmi és belső 
piaci politikák támogassák a környezeti és 
éghajlat-változási célok elérését, és a többi 
országot is a környezettel kapcsolatos 
szabályozási keretük és szabványaik 
korszerűsítésére és betartatására 
ösztönözzék. Az Európai Unió a 
továbbiakban is a fenntartható fejlődés 
előmozdítására fog törekedni megfelelő 
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rendelkezéseknek az általa kötendő 
nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokba való belefoglalása és 
végrehajtása révén, továbbá mérlegelni fog 
más politikai megoldásokat is az uniós 
fogyasztás nem uniós országokban 
megnyilvánuló környezeti hatásainak 
csökkentésére. Ilyen politikai megoldást 
jelentenek például az erdészeti 
jogszabályok végrehajtására, az erdészeti 
irányításra és az erdészeti termékek 
kereskedelmére vonatkozó kétoldalú 
partnerségek, amelyek keretet hoznak létre 
annak biztosításához, hogy a 
partnerországokból kizárólag jogszerűen 
kitermelt fa kerülhessen az uniós piacra.

rendelkezéseknek az általa kötendő 
nemzetközi és kétoldalú kereskedelmi 
megállapodásokba való belefoglalása és 
végrehajtása révén, továbbá mérlegelni fog 
más politikai megoldásokat is az uniós 
fogyasztás nem uniós országokban 
megnyilvánuló környezeti hatásainak 
csökkentésére. A kereskedelmi 
liberalizáció nem járhat káros hatásokkal 
a harmadik országok környezetére nézve, 
valamint nem korlátozhatja az élőhelyek 
és a vadvilág védelmét szolgáló hatályos 
környezetvédelmi előírások vagy politikák 
érvényesülését. Ilyen politikai megoldást 
jelentenek például az erdészeti 
jogszabályok végrehajtására, az erdészeti 
irányításra és az erdészeti termékek 
kereskedelmére vonatkozó kétoldalú 
partnerségek, amelyek keretet hoznak létre 
annak biztosításához, hogy a 
partnerországokból kizárólag jogszerűen 
kitermelt fa kerülhessen az uniós piacra.

Or. en

Módosítás 480
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 98 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

98. Az Európai Uniónak latba kellene 
vetnie a világ egyik legnagyobb piacaként 
elfoglalt helyzetét olyan politikák és 
megközelítések előmozdítása érdekében, 
amelyek csökkentik a világ természeti 
erőforráskészletének terhelését. Erre 
alkalmas eszköz a fogyasztási és termelési 
minták megváltoztatása és annak 
biztosítása, hogy a kereskedelmi és belső 
piaci politikák támogassák a környezeti és 
éghajlat-változási célok elérését, és a többi 
országot is a környezettel kapcsolatos 
szabályozási keretük és szabványaik 

98. Az Európai Uniónak latba kellene 
vetnie a világ egyik legnagyobb piacaként 
elfoglalt helyzetét olyan politikák és 
megközelítések előmozdítása érdekében, 
amelyek csökkentik a világ természeti 
erőforráskészletének terhelését. Erre 
alkalmas eszköz a fogyasztási és termelési 
minták megváltoztatása és annak 
biztosítása, hogy a kereskedelmi és belső 
piaci politikák támogassák a környezeti és 
éghajlat-változási célok elérését, és a többi 
országot is a környezettel kapcsolatos 
szabályozási keretük és szabványaik 
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korszerűsítésére és betartatására 
ösztönözzék. Az Európai Unió a 
továbbiakban is a fenntartható fejlődés 
előmozdítására fog törekedni megfelelő 
rendelkezéseknek az általa kötendő 
nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokba való belefoglalása és 
végrehajtása révén, továbbá mérlegelni fog 
más politikai megoldásokat is az uniós 
fogyasztás nem uniós országokban 
megnyilvánuló környezeti hatásainak 
csökkentésére. Ilyen politikai megoldást 
jelentenek például az erdészeti 
jogszabályok végrehajtására, az erdészeti 
irányításra és az erdészeti termékek 
kereskedelmére vonatkozó kétoldalú 
partnerségek, amelyek keretet hoznak létre 
annak biztosításához, hogy a 
partnerországokból kizárólag jogszerűen 
kitermelt fa kerülhessen az uniós piacra.

korszerűsítésére és betartatására 
ösztönözzék. Az Európai Unió a 
továbbiakban is a fenntartható fejlődés 
előmozdítására fog törekedni megfelelő 
rendelkezéseknek az általa kötendő 
nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokba való belefoglalása és 
végrehajtása révén, továbbá mérlegelni fog 
más politikai megoldásokat is az uniós 
fogyasztás nem uniós országokban 
megnyilvánuló környezeti hatásainak 
csökkentésére. Ilyen politikai megoldást 
jelentenek például az erdészeti 
jogszabályok végrehajtására, az erdészeti 
irányításra és az erdészeti termékek 
kereskedelmére vonatkozó kétoldalú 
partnerségek, amelyek keretet hoznak létre 
annak biztosításához, hogy a 
partnerországokból kizárólag jogszerűen 
kitermelt fa kerülhessen az uniós piacra. 
Emellett megvizsgálják az uniós 
fogyasztás által a globális környezetre 
gyakorolt hatások csökkentésének egyéb 
szakpolitikai opcióit is.

Or. en

Módosítás 481
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 99 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

99. Az Európai Uniónak továbbra is elő 
kellene mozdítania a környezeti 
szempontból felelősségteljes üzleti 
gyakorlatokat. A felelős üzleti 
tevékenységre vonatkozó uniós
kezdeményezésnek köszönhetően azok a 
tőzsdén jegyzett társaságok és tőzsdén nem 
jegyzett nagyvállalatok, amelyek 
nyersanyag-kitermeléssel és elsődleges 
erdők fakitermelésével foglalkoznak, 
kötelesek beszámolni a kormányok részére 

99. Az Európai Uniónak továbbra is elő 
kellene mozdítania a környezeti 
szempontból felelősségteljes üzleti 
gyakorlatokat. Az Európai Uniónak –
mivel élen jár a környezetbarát áruk és 
szolgáltatások nyújtásában – elő kellene 
mozdítania a globális környezetvédelmi 
szabványok létrehozását, a környezetbarát 
áruk és szolgáltatások szabad 
kereskedelmét, a környezet- és 
éghajlatbarát technológiák további 
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teljesített kifizetéseikről: ezáltal 
átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá válik a 
természeti erőforrások kiaknázása. Az 
Európai Uniónak – mivel élen jár a 
környezetbarát áruk és szolgáltatások 
nyújtásában – elő kellene mozdítania a 
globális környezetvédelmi szabványok 
létrehozását, a környezetbarát áruk és 
szolgáltatások szabad kereskedelmét, a 
környezet- és éghajlatbarát technológiák 
további elterjedését, a beruházások és a 
szellemi tulajdon védelmét és a legjobb 
gyakorlatok nemzetközi cseréjét.

elterjedését, a beruházások és a szellemi 
tulajdon védelmét és a legjobb gyakorlatok 
nemzetközi cseréjét.

Or. en

Indokolás

A faipari ágazatok fenntarthatóan hasznosítják a megújuló erdészeti erőforrásokat, és azokra 
más jogszabályok alapján, valamint a harmadik felek általi önkéntes ellenőrzési rendszerek
révén már eleve jelentéstételi kötelezettség vonatkozik.

Módosítás 482
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 99 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

99a. A forgalomból kivont növényvédő 
szerek és más vegyszerek nagy 
mennyiségű készletei fenyegetést 
jelentenek az uniós tagállamokon belül, 
valamint az Európai Szomszédsági és 
Partnerségi Támogatási Eszköz 
országaiban és az Orosz Föderációban. 
Ezt a fenyegetést a nemzeti és uniós 
mentesítési programok részben 
megszüntették, például a balti államokban 
és Lengyelországban, máshol azonban 
továbbra is fennáll. Az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási 
Eszköz országaiban és az Orosz 
Föderációban a nagy mennyiségek 
esetleges környezeti katasztrófát 
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jelenthetnek a polgárokra és az importált 
élelmiszerek uniós fogyasztóira nézve. Az 
uniós tagállamokon, valamint az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási 
Eszköz országain és az Orosz Föderáción 
belül átfogó regionális mentesítési 
program formájában preventív stratégiát 
kell kidolgozni a németországi nitrofen-
ügyhöz hasonló élelmiszerbotrányok és a 
gazdasági károk megelőzése érdekében. 

Or. en

Módosítás 483
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100. A regionális és globális környezeti és 
éghajlat-változási kihívások uniós 
kezelésének hatékonyabbá tétele érdekében 
a program biztosítani fogja, hogy 2020-ra:

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. it

Módosítás 484
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Rio+20 csúcstalálkozó eredményei 
maradéktalanul érvényre jussanak az uniós 
külső politikákban, és az Európai Unió 
ténylegesen hozzájáruljon a közösen vállalt 
kötelezettségek – köztük a riói 
egyezményekben foglaltak – teljesítése 
érdekében tett globális erőfeszítésekhez;

a) a Rio+20 csúcstalálkozó eredményei 
maradéktalanul érvényre jussanak az uniós 
belső és külső politikákban, és az Európai 
Unió ténylegesen hozzájáruljon a közösen 
vállalt kötelezettségek – köztük a riói 
egyezményekben foglaltak – teljesítése 
érdekében tett globális erőfeszítésekhez;
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Módosítás 485
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az Unió a fenntartható fejlődéssel és a 
szegénység felszámolásával 
összefüggésben fokozza tovább az 
inkluzív, környezetbarát gazdaságra való 
globális átállás elősegítését célzó 
kezdeményezéseket, és vállaljon 
kiemelkedő szerepet e célkitűzés elérésére 
irányuló nemzetközi törekvésekben.

Or. en

Módosítás 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) lépések történjenek olyan fenntartható 
fejlődési célok elfogadására, amelyek: a) 
az inkluzív zöld gazdaság és a fenntartható 
fejlődés tágabb célkitűzései szempontjából 
kulcsfontosságú területekre – energia, víz, 
élelmezésbiztonság, óceánok, fenntartható 
fogyasztás és termelés – és horizontális 
kérdésekre – méltányosság, társadalmi 
befogadás, emberhez méltó foglalkoztatás, 
jogállamiság és jó kormányzás –
vonatkoznak; b) univerzálisan, a 
fenntartható fejlődés mindhárom területén 
alkalmazhatók; c) célértékek és mutatók 
segítségével kerülnek értékelésre, és 
azokkal el vannak látva, és d) a 2015 utáni 

a) lépések történjenek olyan fenntartható 
fejlődési célok elfogadására, amelyek: a) 
az inkluzív zöld gazdaság és a fenntartható 
fejlődés tágabb célkitűzései szempontjából 
kulcsfontosságú területekre – energia, víz, 
élelmezésbiztonság, óceánok, fenntartható 
fogyasztás és termelés – és horizontális 
kérdésekre – méltányosság, társadalmi 
befogadás, emberhez méltó foglalkoztatás, 
jogállamiság és jó kormányzás –
vonatkoznak; b) univerzálisan, a 
fenntartható fejlődés mindhárom területén 
alkalmazhatók; c) célértékek és mutatók 
segítségével kerülnek értékelésre, és 
azokkal el vannak látva, miközben 
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időszakra szóló fejlesztési kerettel 
koherens és szerves egészet alkotnak, 
továbbá támogatják az éghajlat-változási 
cselekvéseket.

figyelembe veszik az eltérő nemzeti 
körülményeket, és d) a 2015 utáni 
időszakra szóló fejlesztési kerettel 
koherens és szerves egészet alkotnak, 
valamint e) összhangban állnak a 
jelenlegi és bármilyen jövőbeli, 
nemzetközi szinten megállapított – többek 
között a biológiai sokféleséggel, az 
éghajlatváltozással, a szociális védelemi 
minimumokkal kapcsolatos és egyéb –
célokkal;

Or. en

Módosítás 487
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) lépések történjenek olyan fenntartható 
fejlődési célok elfogadására, amelyek: a) 
az inkluzív zöld gazdaság és a fenntartható 
fejlődés tágabb célkitűzései szempontjából 
kulcsfontosságú területekre – energia, víz, 
élelmezésbiztonság, óceánok, fenntartható 
fogyasztás és termelés – és horizontális 
kérdésekre – méltányosság, társadalmi 
befogadás, emberhez méltó foglalkoztatás, 
jogállamiság és jó kormányzás –
vonatkoznak; b) univerzálisan, a 
fenntartható fejlődés mindhárom területén 
alkalmazhatók; c) célértékek és mutatók 
segítségével kerülnek értékelésre, és 
azokkal el vannak látva, és d) a 2015 utáni 
időszakra szóló fejlesztési kerettel 
koherens és szerves egészet alkotnak, 
továbbá támogatják az éghajlat-változási 
cselekvéseket.

a) lépések történjenek olyan fenntartható 
fejlődési célok elfogadására, amelyek: a) 
az inkluzív zöld gazdaság és a fenntartható 
fejlődés tágabb célkitűzései szempontjából 
kulcsfontosságú területekre – energia, víz, 
élelmezésbiztonság, óceánok, fenntartható 
fogyasztás és termelés – és horizontális 
kérdésekre – méltányosság, társadalmi 
befogadás, emberhez méltó foglalkoztatás, 
jogállamiság és jó kormányzás –
vonatkoznak; b) univerzálisan, a 
fenntartható fejlődés mindhárom területén
alkalmazhatók; c) célértékek és mutatók 
segítségével kerülnek értékelésre, és 
azokkal el vannak látva, és d) a 2015 utáni 
időszakra szóló fejlesztési kerettel 
koherens és szerves egészet alkotnak, 
valamint összhangban állnak más –
például az éghajlatváltozással és a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos –
nemzetközi kötelezettségvállalásokkal.

Or. en
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Módosítás 488
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) lépések történjenek olyan fenntartható 
fejlődési célok elfogadására, amelyek: a) 
az inkluzív zöld gazdaság és a fenntartható 
fejlődés tágabb célkitűzései szempontjából 
kulcsfontosságú területekre – energia, víz, 
élelmezésbiztonság, óceánok, fenntartható 
fogyasztás és termelés – és horizontális 
kérdésekre – méltányosság, társadalmi 
befogadás, emberhez méltó foglalkoztatás, 
jogállamiság és jó kormányzás –
vonatkoznak; b) univerzálisan, a 
fenntartható fejlődés mindhárom területén 
alkalmazhatók; c) célértékek és mutatók 
segítségével kerülnek értékelésre, és 
azokkal el vannak látva, és d) a 2015 utáni 
időszakra szóló fejlesztési kerettel 
koherens és szerves egészet alkotnak, 
továbbá támogatják az éghajlat-változási 
cselekvéseket.

a) lépések történjenek olyan fenntartható 
fejlődési célok elfogadására, amelyek: a) 
az inkluzív zöld gazdaság és a fenntartható 
fejlődés tágabb célkitűzései szempontjából 
kulcsfontosságú területekre – energia, víz, 
élelmezésbiztonság, óceánok, fenntartható 
fogyasztás és termelés, az állatjólétet is 
beleértve – és horizontális kérdésekre –
méltányosság, társadalmi befogadás, 
emberhez méltó foglalkoztatás, 
jogállamiság és jó kormányzás –
vonatkoznak; b) univerzálisan, a 
fenntartható fejlődés mindhárom területén 
alkalmazhatók; c) célértékek és mutatók 
segítségével kerülnek értékelésre, és 
azokkal el vannak látva, és d) a 2015 utáni 
időszakra szóló fejlesztési kerettel 
koherens és szerves egészet alkotnak, 
továbbá támogatják az éghajlat-változási 
cselekvéseket.

Or. en

Módosítás 489
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ENSZ Környezetvédelmi 
Programjának megerősítése révén lépések 
történjenek egy, a fenntartható fejlődést 
szolgáló hatékonyabb ENSZ-struktúra 
kialakítására – összhangban a Rio+20 

b) dolgozzanak a fenntartható fejlődést 
szolgáló hatékonyabb ENSZ-struktúra 
kialakításán, különösen annak 
környezetvédelmi dimenzióján, a 
következők révén: a) a Rio+20 
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csúcstalálkozó eredményeivel, és továbbra 
is kiállva amellett, hogy az ENSZ 
Környezetvédelmi Programját egy ENSZ-
ügynökség rangjára emeljék –, továbbá
támogatásban részesüljenek a multilaterális 
környezetvédelmi megállapodások közötti 
szinergiák fokozására irányuló 
erőfeszítések;

csúcstalálkozó eredményeivel 
összhangban erősítsék meg az ENSZ 
Környezetvédelmi Programját (UNEP), a 
program kormányzótanácsának az ENSZ 
Környezeti Közgyűlése létrehozásáról 
szóló határozata alapján, és továbbra is 
kiállva amellett, hogy az ENSZ 
Környezetvédelmi Programját egy 
szakosodott ENSZ-ügynökség rangjára 
emeljék; b) támogatásban részesüljenek a 
multilaterális környezetvédelmi 
megállapodások közötti szinergiák 
fokozására irányuló erőfeszítések, 
különösen a vegyi anyagok, valamint a 
hulladékok és a biológiai sokféleség terén 
létrejött klaszterekben; valamint c) 
járuljanak hozzá ahhoz, hogy a 
fenntartható fejlődéssel foglalkozó magas 
szintű politikai fórum (HLPF) 
munkájában kiemelt és határozott 
hangsúlyt kapjon a környezetvédelem;

Or. en

Módosítás 490
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ENSZ Környezetvédelmi 
Programjának megerősítése révén lépések 
történjenek egy, a fenntartható fejlődést 
szolgáló hatékonyabb ENSZ-struktúra 
kialakítására – összhangban a Rio+20 
csúcstalálkozó eredményeivel, és továbbra 
is kiállva amellett, hogy az ENSZ 
Környezetvédelmi Programját egy ENSZ-
ügynökség rangjára emeljék –, továbbá 
támogatásban részesüljenek a multilaterális 
környezetvédelmi megállapodások közötti 
szinergiák fokozására irányuló 
erőfeszítések;

b) az ENSZ Környezetvédelmi 
Programjának megerősítése révén lépések 
történjenek egy, a fenntartható fejlődést 
szolgáló hatékonyabb ENSZ-struktúra 
kialakítására – összhangban a Rio+20 
csúcstalálkozó eredményeivel –, továbbá 
támogatásban részesüljenek a multilaterális 
környezetvédelmi megállapodások közötti 
szinergiák fokozására irányuló 
erőfeszítések;
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Or. it

Módosítás 491
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) erőteljesebb hatást fejtsenek ki a 
különböző finanszírozási források többek 
között az adók, a hazaierőforrás-
mozgósítás, a magánberuházás, valamint 
az új és innovatív források bevonása révén, 
és lehetőségek teremtődjenek a fejlesztési 
támogatásnak a többi finanszírozási forrás 
bevonása céljából való hasznosítására a 
Rióban, valamint az Európai Unió saját 
szakpolitikáiban – beleértve az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
biológiai sokféleség finanszírozásával 
kapcsolatos nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat is – foglalt, a 
fenntartható fejlődés finanszírozására 
irányuló stratégiák részeként;

c) erőteljesebb hatást fejtsenek ki a 
különböző finanszírozási források többek 
között az adók, a hazaierőforrás-
liberalizálás, a magánberuházás, valamint 
az új és innovatív források bevonása révén,
és lehetőségek teremtődjenek a fejlesztési 
támogatásnak a többi finanszírozási forrás 
bevonása céljából való hasznosítására a 
Rióban, valamint az Európai Unió saját 
szakpolitikáiban – beleértve az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
biológiai sokféleség finanszírozásával 
kapcsolatos nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat is – foglalt, a 
fenntartható fejlődés finanszírozására 
irányuló stratégiák részeként;

Or. it

Módosítás 492
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a partnerországokkal való 
kapcsolattartás stratégiaibbá váljon. Ennek 
érdekében az együttműködésnek a 
következőkre kell összpontosulnia: 1) a 
stratégiai partnerek esetében a legjobb 
gyakorlatoknak a belső környezetpolitikába 
és környezetpolitikai szabályozásba való 

d) a partnerországokkal való 
kapcsolattartás stratégiaibbá váljon. Ennek 
érdekében az együttműködésnek a 
következőkre kell összpontosulnia: 1) a 
stratégiai partnerek esetében a legjobb 
gyakorlatoknak a belső környezetpolitikába 
és környezetpolitikai szabályozásba való 
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átültetésének előmozdítására és a 
multilaterális környezetvédelmi 
tárgyalásokkal kapcsolatos konvergenciára; 
2) az európai szomszédságpolitika hatálya 
alá tartozó országok esetében a 
környezettel és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos uniós politika és szabályozás 
fő elemeihez való fokozatos közelítésre, 
valamint a regionális környezeti és 
éghajlat-változási kihívások kezelését 
szolgáló együttműködés megerősítésére; 3) 
a fejlődő országok esetében a 
környezetvédelem, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem és a természetikatasztrófa-
elhárítás érdekében ezen országok által tett 
erőfeszítések támogatása, valamint – a 
szegénység csökkentéséhez és a fejlődés 
fenntarthatóságához való 
hozzájárulásképpen – a környezettel 
kapcsolatos nemzetközi 
kötelezettségvállalások teljesítése;

átültetésének előmozdítására és a 
multilaterális környezetvédelmi 
tárgyalásokkal kapcsolatos konvergenciára; 
2) az európai szomszédságpolitika hatálya 
alá tartozó országok esetében a 
környezettel és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos uniós politika és szabályozás 
fő elemeihez való fokozatos közelítésre, 
valamint a regionális környezeti és 
éghajlat-változási kihívások kezelését 
szolgáló együttműködés megerősítésére; 3) 
a fejlődő országok esetében a 
környezetvédelem, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás és a 
természetikatasztrófa-elhárítás érdekében 
ezen országok által tett erőfeszítések 
támogatása, valamint – a szegénység 
csökkentéséhez és a fejlődés 
fenntarthatóságához való 
hozzájárulásképpen – a környezettel 
kapcsolatos nemzetközi 
kötelezettségvállalások teljesítése;

Or. it

Módosítás 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a partnerországokkal való 
kapcsolattartás stratégiaibbá váljon. Ennek 
érdekében az együttműködésnek a 
következőkre kell összpontosulnia: 1) a 
stratégiai partnerek esetében a legjobb 
gyakorlatoknak a belső környezetpolitikába 
és környezetpolitikai szabályozásba való 
átültetésének előmozdítására és a 
multilaterális környezetvédelmi 
tárgyalásokkal kapcsolatos konvergenciára; 
2) az európai szomszédságpolitika hatálya 
alá tartozó országok esetében a 
környezettel és az éghajlatváltozással 

d) a partnerországokkal való 
kapcsolattartás stratégiaibbá váljon, ami 
magában foglalja az Unió álláspontjának 
és céljainak megfelelő időben történő 
közvetítését a nemzetközi konferenciákat 
megelőzően. Ennek érdekében az 
együttműködésnek a következőkre kell 
összpontosulnia: 1) a stratégiai partnerek 
esetében a legjobb gyakorlatoknak a belső 
környezetpolitikába és környezetpolitikai 
szabályozásba való átültetésének 
előmozdítására és a multilaterális 
környezetvédelmi tárgyalásokkal 
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kapcsolatos uniós politika és szabályozás 
fő elemeihez való fokozatos közelítésre, 
valamint a regionális környezeti és 
éghajlat-változási kihívások kezelését 
szolgáló együttműködés megerősítésére; 3) 
a fejlődő országok esetében a 
környezetvédelem, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem és a természetikatasztrófa-
elhárítás érdekében ezen országok által tett 
erőfeszítések támogatása, valamint – a 
szegénység csökkentéséhez és a fejlődés 
fenntarthatóságához való 
hozzájárulásképpen – a környezettel 
kapcsolatos nemzetközi 
kötelezettségvállalások teljesítése.

kapcsolatos konvergenciára; 2) az európai 
szomszédságpolitika hatálya alá tartozó 
országok esetében a környezettel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos uniós 
politika és szabályozás fő elemeihez való 
fokozatos közelítésre, valamint a regionális 
környezeti és éghajlat-változási kihívások 
kezelését szolgáló együttműködés 
megerősítésére; 3) a fejlődő országok 
esetében a környezetvédelem, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és a 
természetikatasztrófa-elhárítás érdekében 
ezen országok által tett erőfeszítések 
támogatása, valamint – a szegénység 
csökkentéséhez és a fejlődés 
fenntarthatóságához való 
hozzájárulásképpen – a környezettel 
kapcsolatos nemzetközi 
kötelezettségvállalások teljesítése.

Or. en

Módosítás 494
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a partnerországokkal való 
kapcsolattartás stratégiaibbá váljon. Ennek 
érdekében az együttműködésnek a 
következőkre kell összpontosulnia: 1) a 
stratégiai partnerek esetében a legjobb 
gyakorlatoknak a belső környezetpolitikába 
és környezetpolitikai szabályozásba való 
átültetésének előmozdítására és a 
multilaterális környezetvédelmi 
tárgyalásokkal kapcsolatos konvergenciára; 
2) az európai szomszédságpolitika hatálya 
alá tartozó országok esetében a 
környezettel és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos uniós politika és szabályozás 
fő elemeihez való fokozatos közelítésre, 
valamint a regionális környezeti és 

d) a partnerországokkal való 
kapcsolattartás stratégiaibbá váljon. Ennek 
érdekében az együttműködésnek a 
következőkre kell összpontosulnia: 1) a
stratégiai partnerek esetében a legjobb 
gyakorlatoknak a belső környezetpolitikába 
és környezetpolitikai szabályozásba való 
átültetésének előmozdítására és a 
multilaterális környezetvédelmi 
tárgyalásokkal kapcsolatos konvergenciára; 
2) az európai szomszédságpolitika hatálya 
alá tartozó országok esetében a 
környezettel és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos uniós politika és szabályozás 
fő elemeihez való fokozatos közelítésre, 
valamint a regionális környezeti és 
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éghajlat-változási kihívások kezelését 
szolgáló együttműködés megerősítésére; 3) 
a fejlődő országok esetében a 
környezetvédelem, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem és a természetikatasztrófa-
elhárítás érdekében ezen országok által tett 
erőfeszítések támogatása, valamint – a 
szegénység csökkentéséhez és a fejlődés 
fenntarthatóságához való 
hozzájárulásképpen – a környezettel 
kapcsolatos nemzetközi 
kötelezettségvállalások teljesítése.

éghajlat-változási kihívások kezelését 
szolgáló együttműködés megerősítésére; 3) 
a fejlődő országok esetében a 
környezetvédelem, az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem és a természetikatasztrófa-
elhárítás érdekében ezen országok által tett 
erőfeszítések támogatása, valamint – a 
szegénység csökkentéséhez és a fejlődés 
fenntarthatóságához való 
hozzájárulásképpen – a környezettel 
kapcsolatos nemzetközi 
kötelezettségvállalások teljesítése; egyúttal 
pedig annak biztosítása, hogy a 
kereskedelmi kérdésekben, különösen a 
kétoldalú kereskedelmi 
megállapodásokban érvényesüljön a 
viszonosság elve;

Or. fr

Módosítás 495
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az Európai Unió a multilaterális 
környezetvédelmi folyamatokban –
beleértve az UNFCCC-t, a Biológiai 
Sokféleség Egyezményt és a vegyi 
anyagokkal kapcsolatos megállapodásokat 
– és más releváns fórumokon – például a 
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetben 
és Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben 
– egységesebben, proaktívabban és 
hatékonyabban lépjen fel annak érdekében, 
hogy uniós és globális szinten teljesüljenek 
a 2020-ig szóló kötelezettségvállalások, és 
megállapodás szülessék a 2020 utáni 
nemzetközi lépésekről;

e) az Európai Unió a multilaterális 
környezetvédelmi folyamatokban –
beleértve az UNFCCC-t, a Biológiai 
Sokféleség Egyezményt és a vegyi 
anyagokkal kapcsolatos megállapodásokat 
– és más releváns fórumokon – például a 
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetben 
és Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben 
– egységesebben, proaktívabban és 
hatékonyabban lépjen fel annak érdekében, 
hogy uniós és globális szinten teljesüljenek 
a 2020-ig szóló kötelezettségvállalások, és 
megállapodás szülessék a 2020 utáni 
nemzetközi lépésekről, valamint fokozzák 
az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy 
valamennyi kulcsfontosságú többoldalú 
környezetvédelmi megállapodást jóval 



AM\931429HU.doc 61/65 PE508.029v01-00

HU

2020 előtt végrehajtsanak;

Or. en

Módosítás 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az Európai Unió a multilaterális 
környezetvédelmi folyamatokban –
beleértve az UNFCCC-t, a Biológiai 
Sokféleség Egyezményt és a vegyi 
anyagokkal kapcsolatos megállapodásokat 
– és más releváns fórumokon – például a 
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetben 
és Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben 
– egységesebben, proaktívabban és 
hatékonyabban lépjen fel annak érdekében, 
hogy uniós és globális szinten teljesüljenek 
a 2020-ig szóló kötelezettségvállalások, és 
megállapodás szülessék a 2020 utáni 
nemzetközi lépésekről;

e) az Európai Unió a multilaterális 
környezetvédelmi folyamatokban –
beleértve az UNFCCC-t, a Biológiai 
Sokféleség Egyezményt, a CITES-t, az 
ICRW-t és a vegyi anyagokkal kapcsolatos 
megállapodásokat – és más releváns 
fórumokon – például a Nemzetközi Polgári 
Repülési Szervezetben és Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezetben –
egységesebben, proaktívabban és 
hatékonyabban lépjen fel annak érdekében, 
hogy uniós és globális szinten teljesüljenek 
a 2020-ig szóló kötelezettségvállalások, és 
megállapodás szülessék a 2020 utáni 
nemzetközi lépésekről;

Or. en

Módosítás 497
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) jóval 2020 előtt megerősítésre kerüljenek 
a fő multilaterális környezetvédelmi 
megállapodások;

f) megerősítésre kerüljenek a fő 
multilaterális környezetvédelmi 
megállapodások;

Or. it
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Módosítás 498
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) jóval 2020 előtt megerősítésre kerüljenek 
a fő multilaterális környezetvédelmi 
megállapodások;

f) jóval 2020 előtt megerősítésre kerüljenek 
a fő multilaterális környezetvédelmi 
megállapodások, feltéve, hogy ez nem 
befolyásolja jelentősen Európa 
versenyképességét;

Or. fr

Módosítás 499
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – 2 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az élelmiszeráruk és egyéb árucikkek 
uniós fogyasztásával globálisan járó 
környezeti hatások és a velük kapcsolatos 
esetleges válaszlépések értékelése.

g) az élelmiszeráruk és egyéb árucikkek 
uniós fogyasztásával globálisan járó 
környezeti hatások és a velük kapcsolatos 
esetleges válaszlépések értékelése, és 
megfelelő szakpolitikai intézkedések 
meghozatala az említett értékelések 
megállapításainak kezelésére.

Or. en

Módosítás 500
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 100 pont – 2 albekezdés – g pont – i pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a kibocsátás-kereskedelmi rendszerek
globális bevezetésének és további
fejlesztésének támogatása, valamint 
régiók közötti összekapcsolódásuk 
elősegítése.

Or. en

Indokolás

A regionális kibocsátás-kereskedelmi rendszerek fejlesztése és összekapcsolása lendületet 
kölcsönöz majd az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére és a környezetbarát innovációra 
irányuló erőfeszítéseknek, mindeközben stabilizálva a szén árát, kiegyenlítve a nemzetközi 
versenyfeltételeket és támogatva az éghajlatváltozással kapcsolatos globális együttműködést.

Módosítás 501
Erik Bánki

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 101 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101. A Bizottság az Európa 2020 stratégia 
rendszeres nyomonkövetési folyamatával 
összefüggésben gondoskodni fog e 
program végrehajtásának nyomon 
követéséről. A program 2020 előtt 
értékelés tárgya lesz, különösen az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökségnek a 
környezet állapotáról szóló értékelése 
alapján.

101. A 9 kiemelt célkitűzés teljesítése terén 
elért haladás nyomon követése érdekében 
átfogó nyomonkövetési módszert kell 
kialakítani, a mérföldköveket és a 
program végrehajtása során megvalósuló
folyamatos nyomon követést is ideértve. A 
Bizottság továbbá az Európa 2020 stratégia 
rendszeres nyomonkövetési folyamatával 
összefüggésben is gondoskodni fog e 
program végrehajtásának nyomon 
követéséről. A program 2020 előtt 
értékelés tárgya lesz, különösen az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökségnek a 
környezet állapotáról szóló értékelése 
alapján.

Or. en
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Módosítás 502
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 101 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101. A Bizottság az Európa 2020 stratégia 
rendszeres nyomonkövetési folyamatával 
összefüggésben gondoskodni fog e 
program végrehajtásának nyomon 
követéséről. A program 2020 előtt 
értékelés tárgya lesz, különösen az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökségnek a 
környezet állapotáról szóló értékelése 
alapján.

101. A Bizottság az Európa 2020 stratégia 
rendszeres nyomonkövetési folyamatával 
összefüggésben gondoskodni fog e 
program végrehajtásának nyomon 
követéséről. A program 2020 előtt 
értékelés tárgya lesz, különösen az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökségnek a 
környezet állapotáról szóló értékelése 
alapján. A Bizottság kétévente jelentést 
készít a Parlament számára a 
környezetvédelmi cselekvési program 
terén elért haladásról.

Or. en

Indokolás

E környezetvédelmi cselekvési program hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében 
kétévente jelentést kell benyújtani a Parlamenthez az elért haladásról.

Módosítás 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 102 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

102. A kiemelt célkitűzések felé tett 
előrehaladás nyomon követéséhez használt 
mutatók magukban foglalják azokat a 
mutatókat, amelyekkel az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség nyomon 
követi a környezet állapotát, valamint 
azokat a mutatókat, amelyekkel a meglévő 
környezeti és éghajlat-változási célértékek 
és előírások – köztük az éghajlat-változási 
és energetikai célértékek, a biodiverzitási 

102. A kiemelt célkitűzések felé tett 
előrehaladás nyomon követéséhez használt 
mutatók magukban foglalják azokat a 
mutatókat, amelyekkel az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség nyomon 
követi a környezet állapotát, valamint 
azokat a mutatókat, amelyekkel a meglévő 
környezeti és éghajlat-változási célértékek 
és előírások – köztük az éghajlat-változási 
és energetikai célértékek, a biodiverzitási 
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célértékek és az energiahatékonysági
mérföldkövek – végrehajtását követik 
nyomon. Az erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemterve keretében, az 
érintettekkel együttműködésben további 
mutatók kerülnek kidolgozásra annak 
mérésére, hogy milyen ütemben haladunk 
az erőforrás-hatékony európai gazdaság és 
társadalom felé, és ez mennyiben járul 
hozzá a fellendüléshez és a jóléthez.

célértékek és a javasolt erőforrás-
hatékonysági mérföldkövek – végrehajtását 
követik nyomon. Az erőforrás-hatékony 
Európa megvalósításának ütemterve 
keretében, az érintettekkel 
együttműködésben további mutatók 
kerülnek kidolgozásra annak mérésére, 
hogy milyen ütemben haladunk az 
erőforrás-hatékony európai gazdaság és 
társadalom felé, és ez mennyiben járul 
hozzá a fellendüléshez és a jóléthez.

Or. en


