
Committee / Commission

ENVI
Meeting of  /  Réunion du

05/09/2013

BUDGETARY AMENDMENTS 
(2014 Procedure)

AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES 
(Procédure 2014) 

Rapporteur:  Jutta HAUG

HU HU





3

Módosítástervezet 6303 === ENVI/6303 ===

előterjesztette: Andrea Zanoni, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Az alábbiakkal egészítendő ki: 02 04 02 04
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Tartalék
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Címsor:
Kísérleti projekt — Regionális kkv-klaszterek a körkörös gazdaság érdekében
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A bizonyos véges erőforrások szűkössége miatti félelmek, a megújuló forrásokra nehezedő növekvő 
nyomás, a piaci árak ehhez kapcsolódó emelkedése, a piaci ingadozások, valamint a gazdasági 
instabilitástól és a társadalmi feszültségektől való félelem világszerte arra indítják a politikai 
döntéshozókat, hogy olyan eszközöket és intézkedéseket dolgozzanak ki és vezessenek be az erőforrások 
használatára vonatkozóan, amelyek segítik biztosítani, hogy a jövő generációinak veszélyeztetése nélkül ki 
lehessen elégíteni a világ növekvő népességének igényeit. Uniós szinten ez magában foglalja az erőforrás-
hatékony Európa megvalósításának 2011-ben útjára indított uniós ütemtervét. Az ütemterv egy sor 
korábbi jogszabályra és politikára épül (például a környezetbarát tervezésről szóló irányelv, a természeti 
erőforrásokra vonatkozó tematikus stratégia, a hulladékkal kapcsolatos politikák)*, és keretet biztosít 
olyan konkrétabb politikák számára, mint a termékek újratervezése, az alapanyagok fokozottabb 
újrafelhasználása, újrafeldolgozása és helyettesítése, valamint az erőforrások megtakarítása.
Noha történt előrelépés, a vélekedések szerint az erőforrás-hatékonyság fokozása nem elegendő, mivel a 
hatékonyság javulását gyakran közömbösíti a használat fokozódása (lásd pl. a visszapattanó hatást). A 
körkörös, környezetbarát gazdaságra irányuló intézkedések ösztönzéséről szóló tanácsi ajánlások** 
nyomán hangsúly helyeződött az erőforrás-hatékonyságra vonatkozó ütemterv megszilárdításának és 
további egyértelműsítésének szükségességére***. Megerősítésre került, hogy a „körkörös gazdaság”
létrehozása fontos eszköze a dematerializálódás felé történő elmozdulásnak és az alapanyagok fokozottabb 
újrafelhasználásának, újrafeldolgozásának és helyettesítésének. Kína például „körkörös gazdaság”
kialakítását célozza az anyaghasználat csökkentésére, az újrafelhasználásra és az újrafeldolgozásra 
irányuló, a gyártás, a forgalmazás és a fogyasztás folyamán végzett tevékenységekkel kapcsolatos 
jogszabályaiban. Uniós szinten – noha léteznek jogszabályok például az ökoinnováció előmozdítására – a 
vélekedések szerint nincsen általános, ambiciózus, koherens, stratégiai megközelítés a lépésenkéntitől a 
radikális innováció felé történő elmozduláshoz. Másrészről a szabályozási és politikai bizonytalanság 
alááshatja a prosperáló ökogazdaság, és még inkább körkörös gazdaság versenyképességét. Márpedig a 
lehetséges előnyök hatalmasak.
A McKinsey által az Ellen MacArthur Alapítvány számára készített elemzés**** becslése szerint a 
körkörös gazdaság nettó anyagköltség-megtakarítása Uniós szinten 2025-re egy „átmeneti forgatókönyv”
esetén évi 340–380 milliárd USA-dollár, egy „előrehaladott forgatókönyv” esetén pedig 520–630 milliárd 
USA-dollár lenne, csak a feldolgozóipar egy részét figyelembe véve. További előnyként jelentkezhet az 
árak ingadozásának és az ellátási kockázatoknak a mérséklődése, a foglalkoztatásra gyakorolt esetleges 
kedvező hatás, az externáliák csökkenése, valamint a gazdaság hosszú távú ellenálló képessége. Ezen 
hasznok learatása egyet jelentene azzal, hogy bátor és kreatív lépéseket teszünk a „vedd – csináld – dobd 
ki” megközelítés lineáris modelljéből való kitörés érdekében.
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A projekt leírása
Célkitűzések
Egy sor úttörő vállalat már elindult a körkörös gazdaság felé vezető úton. Ezek közé tartoznak azok, 
amelyek támogatják a körkörös tervezést, azaz a Cradle to Cradle® („bölcsőtől bölcsőig”) megközelítést, 
valamint az olyan új, innovatív üzleti modelleket, mint az együttműködő fogyasztás*****. Az Ellen 
MacArthur Alapítvány az alábbi elveket határozta meg a körkörös gazdaság vonatkozásában: 1) a szemét 
„kitervezése” – a termékeket a szétszedés és az újrafelhasználás ciklusára tervezik; 2) a fogyó és a tartós 
alkotóelemek közötti szigorú különbségtétel – a fogyóanyagoknak biztonságosan vissza kell kerülniük a 
bioszférába, a tartós alkotóelemeknek pedig különféle karbantartási ciklusokon kell keresztülmenniük az 
újrafeldolgozás végső szakaszában történő újrafelhasználáshoz/újraelosztáshoz; 3) energiából üzemanyag 
– a ciklusoknak természetüknél fogva megújulóknak kell lenniük.
A helyi és regionális szintű, együttműködésen alapuló ágazatközi részvételre irányuló kísérleti projekt 
tapasztalatokat nyújthat az elképzelés tényleges megvalósításával kapcsolatban, valamint fontos tesztként 
és esettanulmányként szolgálhat, többek között a körkörös lépések újradefiniálása tekintetében is. E téren 
a kis- és középvállalkozások körében, helyi klaszterekben végzett tevékenységek fontos kiindulópontot 
jelenthetnek.
Az alábbi kihívások kezelése különösen fontosnak tekintendő******. Ezek empirikus elemzése ezért a 
szóban forgó kísérleti projekt kulcsfontosságú célkitűzése:
– A meglévő európai és nemzeti szabályozási és szakpolitikai keret döntő lehet, vagy azért, mert 
előmozdíthatja a gyors átmenetet, vagy azért, mert a sikeres végrehajtást esetlegesen gátló kihívásokat 
jelenthet. Elegendő támogatást nyújtanak-e a meglévő szakpolitikai és pénzügyi programok? A cél annak 
feltárása, hogy milyen szabályozási és szakpolitikai kihívásokkal kell szembenézniük a vállalatoknak, és 
milyen eszközökkel lehetne ösztönözni a radikális innovációt.
– A meglévő ipari kezdeményezések, például az Egyesült Királyságban a nemzeti ipari szimbiózis 
programja (National Industrial Symbiosis Programme) energiamegtakarításhoz és jobb erőforrás-
hatékonysághoz vezettek, de a megítélés szerint ritkán kérdőjelezték meg az alapvető termelési és 
fogyasztási mintákat. Az iparágak szélesebb körének és sok különböző vállalatnak a szerveződése és 
bevonása szempontjából döntő fontosságú egy olyan platform, amely támogatja az adatok gyűjtését és 
megosztását, a bevált gyakorlatok terjesztését, valamint a vállalkozások közötti együttműködés 
előmozdítását. Ez fontos kiindulópontként szolgálhat a folyamat további elmélyítéséhez és 
felgyorsításához.
– Az ismeretekbeli hiányosságok pótlása érdekében, a tudásátadás előmozdítása céljából elő kell segíteni 
az anyagtudomány, a tervezőiskolák és a vállalatok közötti együttműködést.
– Szükség van a körkörös gazdaság végrehajtása terén tapasztalt kudarcok és sikerek dokumentálására is, 
hogy lehetővé váljék az információcsere az értékteremtésre és a kezelendő későbbi kihívásokra 
vonatkozóan.
– A kis- és középvállalkozások (kkv-k) különösen gyakran szembesülnek a körkörös gazdaság különböző 
lépéseivel kapcsolatos adatok és információk rossz elérhetőségével, gyenge minőségével és nem kellő 
következetességével. Esetükben a megítélés szerint gyakoribb, hogy akut nyomásnak és esetlegesen magas 
tranzakciós költségekkel kell szembenézniük (például a kapacitás és a készségfejlesztés tekintetében). Bár 
léteznek kezdetleges csereplatformok, mint például az Ellen Mac Arthur Alapítvány által létrehozott 
Circular Economy 100, ezek jellemzően a nagyvállalatokra, illetve a globális szintre összpontosítanak. 
Emiatt fennáll a veszély, hogy a kkv-k akkor kapcsolódnak be, amikor az újonnan feltörekvő piac nagy 
részét már néhány nagyvállalat alakítja. A kkv-k ugyanakkor Európa gazdasági stabilitása szempontjából 
központi jelentőséggel bírnak, mivel az innováció és a foglalkoztatási lehetőségek csomópontjaként 
szolgálnak.
A következő lépések
A körkörös gazdasággal kapcsolatos eddigi (kísérleti) projektek elsősorban a fémekhez és az ásványokhoz 
kapcsolódó körforgások kiteljesítésére koncentráltak. Az Európai Parlament az erőforrás-hatékony 
Európáról szóló 2012. május 24-i állásfoglalásában******* a „Természeti tőke és ökoszisztéma-
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szolgáltatások” cím alatt felszólította
a Bizottságot, hogy használja fel az erőforrás-hatékonyság terén bevált gyakorlatokat megfelelő 
kritériumok kidolgozásához, és indítson kísérleti projekteket több erőforrás – például a foszfor –
tekintetében annak érdekében, hogy 2020-ig gyakorlatilag 100%-os újrahasznosítási arányt lehessen 
elérni, valamint optimalizálni lehessen ezen erőforrások használatát és újrahasznosítását; valamint 
hangsúlyozta, hogy e kísérleti projektek számára közvetlen uniós finanszírozást kell nyújtani.
E felhívás nyomán és a fenti alapvető célkitűzések felvázolása alapján a javasolt kísérleti projekt 2–3 
klaszter kialakítását célozná, amelyek különböző iparágak különféle vállalatait foglalnák magukban. 
Ezek között lennének fogyó és tartós alkotóelemeket egyaránt biztosító vállalatok is, hogy a 
kezdeményezés egy lépéssel előrébb lépjen az egyes anyagok vizsgálatánál. Ennek lehetővé tétele 
érdekében a projektnek a szervezeti átalakulással kapcsolatos szakértelmet és a legfrissebb tudományos 
ismereteket is be kell vetnie. Az előbbit az átalakulás irányításával és a szervezeti fejlődéssel kapcsolatos 
tanácsadással lehet támogatni, míg utóbbit a tudományos intézetek, valamint az innovációs, 
együttműködési és technológiaátadási központok közötti partnerségek kialakításával lehet elérni.
Az úttörő vállalatok elsősorban kis- és középvállalkozások lesznek, hogy fel lehessen térképezni az 
esetlegesen magas tranzakciós költségeket, illetve a kapacitási és készségszükségleteket, és egyidejűleg ki 
lehessen használni innovatív erejüket. A vállalatokat regionális alapon kellene klaszterekbe szervezni, 
egyidejűleg azonban több tagállamban kell tevékenykedniük, hogy betekintést lehessen nyerni a 
különböző nemzeti szabályozási és szakpolitikai keretekbe. Ez az olyan, határokon átnyúló régiókban 
működő kkv-kra összpontosítva érhető el, mint a Tirol–Dél-Tirol–Trentino eurorégió********.
Mindehhez olyan eszközök kerülnének felhasználásra, mint tényleges és virtuális platformok kialakítása, 
specifikus munkaértekezletek és képzések szervezése a vonatkozó adatok, a bevált gyakorlatok és a 
készségek megosztásának előmozdítása érdekében. A körkörös gazdaság különböző lépéseinek konkrét 
kidolgozása céljából – amelyeket ipari parkok vagy az együttműködő fogyasztáson alapuló üzleti modellek 
kialakításával kell tesztelni – munkacsoportok jönnének létre. A kísérleti projektnek emellett kapcsolódnia 
kell az olyan globális kezdeményezésekhez, mint a Circular Economy 100 vagy az Európai Szociális 
Innováció Platformja, hogy a képviselőik bevonása és az egymáshoz kapcsolódó rendezvények révén elő 
lehessen mozdítani a szinergiákat.
A várt eredmény egy szervezeti vázlat kidolgozása a jövőt érintő kezdeményezések támogatására 
vonatkozóan.
* Fredrigo-Fazio D., Baldock D., Farmer A., Gantioler S. (2011): EU Natural Resources policy: 
Signposts on the roadmap to sustainability. Directions in European Environmental Policy (Az EU 
természeti erőforrásokkal kapcsolatos politikája: a fenntarthatósághoz vezető út jelzőtáblái. Az európai 
környezetvédelmi politika irányai). Európai Környezetpolitikai Intézet (IEEP).
** Az Európai Unió Tanácsa (2012): A hetedik uniós környezetvédelmi cselekvési program keretének 
kialakításával kapcsolatos következtetések. A Környezetvédelmi Tanács 3173. ülése.
*** Volkery A., Withana S., Fedrigo D., Baldock D. (2012): Towards a 7th Environment Action 
Programme: Priorities and action needs (Úton a 7. környezetvédelmi cselekvési program felé: prioritások 
és a szükséges lépések). IEEP szakpolitikai dokumentum, 2012.szeptember.
**** Ellen MacArthur Foundation (2012): Towards the Circular Economy: Economic and Business 
Rationale for an Accelerated Transition (Úton a körkörös gazdaság felé: a gyors átmenetet alátámasztó 
gazdasági és üzleti indokok). Egyesült Királyság.
***** Ez magában foglalja az olyan kezdeményezéseket, mint a „caruso” közös autóhasználati rendszer, a 
gépkocsi-tulajdonosokat és a gépkocsihasználókat egymással összekapcsoló internetes platform: 
www.carusocarsharing.com. Az alábbi weboldal átfogó listát közöl az e területen tevékenykedő 
vállalatokról: www.meshing.it.
******Hislop H. and Hill. J. (2011): Reinventing the wheel: a circular economy for resource security (A 
kerék újrafelfedezése: Körkörös gazdaság az erőforrás-biztonság érdekében). Green Alliance, Egyesült 
Királyság, valamint Preston F. (2012): A Global Redesign? Shaping the Circular Economy (Globális 
tervezés? A körkörös gazdaság alakítása). Briefing Paper 2012/2. Chatham House, Egyesült Királyság.
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******* Az Európai Parlament 2012. május 24-i állásfoglalása az erőforrás-hatékony Európáról 
(2011/2068(INI)).
********http://www.europaregion.info/.
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. 
cikkének (6) bekezdése értelmében.
Indokolás:
Miközben léteznek kezdeményezések, amelyek előmozdítják az erőforrás-hatékonyságot, a vélekedések 
szerint nem áll rendelkezésre általános és koherens stratégiai megközelítés a lépésenkéntitől a radikális 
innováció felé történő elmozduláshoz. A szabályozási bizonytalanság alááshatja a prosperáló körkörös 
gazdaság versenyképességét. A helyi szintű ágazatközi együttműködésre irányuló kísérleti projekt 
tapasztalatokat nyújthat a „„vedd –csináld – dobd ki” modelljéről a körkörös gazdaságra való áttérés 
tekintetében. Fontos esettanulmányként szolgálhat a nyersanyagok mögött álló körkörös lépések 
újradefiniálásához, a kkv-k helyi klaszterekben való együttműködését helyezve a középpontba.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6312 === ENVI/6312 ===

előterjesztette: Vladko Todorov Panayotov, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 02 07

2013. évi költségvetés A 2014. évi költségvetés-
tervezet 2014. A Tanács álláspontja Különbözet Új összeg

Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések

07 02 07 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Tartalék

Összesen 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Címsor:
Kísérleti projekt — Az elektromos és elektronikai hulladék délkelet-európai fejlett újrafeldolgozási 
regionális központjának felállítása
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A kísérleti projekt az elektromos és elektronikai hulladék újrafeldolgozását hivatott fellendíteni a balkáni 
régióban. Sürgeti a környezetbarát infrastruktúra kialakításának szükségességét, ami gazdasági és 
társadalmi előnyökkel is jár a helyi gazdaságokra nézve. Ezek az előnyök profitot eredményezhetnek, 
egyrészt – a fenntarthatóbb munkahelyteremtés révén – a helyi gazdaságok, másrészt – a 
nyersanyagokhoz való, régión és Unión belüli jobb hozzáférés újrafeldolgozó központ általi biztosítása 
révén – az ipar számára. A projekt előrelépést jelent a balkáni régión belüli regionális kohézió és 
együttműködés erősítésének folyamatában, és fontos forrását jelenheti a másodlagos nyersanyagoknak az 
uniós iparágak számára, előmozdítva ezáltal az anyagok erőforrás-hatékony felhasználásának javításával, 
a bizonyos nyersanyagok harmadik országokból való behozatalától való függőség csökkentésével, illetve a 
körkörös gazdaságra való áttéréssel kapcsolatos, hosszú távú uniós cél elérését.
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
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szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. 
cikkének (6) bekezdése értelmében.
Indokolás:
Az újrafeldolgozó üzem környezeti előnyei mellett elősegíti a regionális gazdasági és társadalmi kapcsolatok 
megerősödését. Ezenkívül az efféle együttműködés segíti a hivatalos tagjelöltek uniós csatlakozásának 
előkészítését azáltal, hogy bevonja őket az uniós hulladékgazdálkodási gyakorlatokba, eljárásokba és 
hálózatokba. A projekt emellett erősíti a gazdasági, környezetvédelmi és politikai együttműködést, valamint 
az ismeretek és a technológia régióbeli stratégiai uniós partnerekkel való megosztását, továbbá lehetőségeket 
teremt az egész régió jólétére és fenntartható fejlődésére.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6306 === ENVI/6306 ===

előterjesztette: João Ferreira, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 02 77 26

2013. évi költségvetés A 2014. évi költségvetés-
tervezet 2014. A Tanács álláspontja Különbözet Új összeg

Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Tartalék

Összesen 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Címsor:
Kísérleti projekt – A fenyőrontó fonálféreg és más invazív fajok által érintett területek környezeti 
helyreállítása és újraerdősítése
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A kísérleti projekt eszközül szolgál az invazív idegen növényfajok és a kártevők (például a fenyőfa-
fonalféreg) által érintett területek környezeti rehabilitációjához és újraerdősítéséhez. Kiegészíti a meglévő 
költségvetési tételek keretében már végrehajtott intézkedéseket, és az invazív fajok/kórokozók ellenőrzését 
követő szakaszban szerepet játszik az érintett területek helyreállításában.
A projekt szakaszai:
 1. az érintett területek azonosítása az egyes régiókban;
2. az érintett erdőterületek helyreállítására irányuló stratégiák azonosítása;
3. bevált gyakorlatok és sikeres megoldások elemzése;
4. az érintett erdők helyreállítását célzó helyi és regionális szintű projektek támogatása.
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. 
cikkének (6) bekezdése értelmében.
Indokolás:
A kísérleti projekt eszközül szolgál az invazív idegen növényfajok és a kártevők (például a fenyőrontó 
fonálféreg) által érintett területek környezeti rehabilitációjához és újraerdősítéséhez. Kiegészíti a meglévő 
költségvetési tételek keretében már végrehajtott intézkedéseket, és az invazív fajok/kórokozók ellenőrzését 
követő szakaszban szerepet játszik az érintett területek helyreállításában.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Módosítástervezet 6307 === ENVI/6307 ===

előterjesztette: João Ferreira, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 02 77 26

2013. évi költségvetés A 2014. évi költségvetés-
tervezet 2014. A Tanács álláspontja Különbözet Új összeg

Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Tartalék

Összesen 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Címsor:
Kísérleti projekt — A veszélyek és kockázatok feltérképezéséhez szükséges közös módszertanra és 
minimumkövetelményekre irányuló együttműködés
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A kísérleti projekt célja azon célkitűzés megvalósítása, hogy a tagállamok közötti együttműködésre építve 
összehasonlíthatóvá és elemezhetővé váljanak a veszélyek és kockázatok feltérképezésével kapcsolatos 
adatok.
A projektre irányuló javaslat az emberi eredetű és a természeti katasztrófák megelőzéséről szóló Ferreira-
jelentés kapcsán került kidolgozásra, az összes tagállam különböző illetékes nemzeti hatóságainak 
képviselői alkotta hálózat létrehozására irányuló javaslat vonatkozásában, amelynek működése a 
katasztrófavédelem, a területrendezés és a kockázatfelmérés és -feltérképezés területén illetékes nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok közötti együttműködés keretébe illeszkedne.
A projekt konkrét céljai a következők:
1. a veszélyek és kockázatok feltérképezésével kapcsolatos mennyiségi és minőségi adatok gyűjtése;
2. a lehetséges közös módszertanok és a veszélyek és kockázatok feltérképezéséhez szükséges 
minimumkövetelmények tanulmányozása;
3. az elkészült tanulmányokból és a mezőgazdasági ágazat képviselőit bevonó hálózat által végzett 
munkából kiindulva, az ENSZ Környezetvédelmi Programja, valamint az e területen működő társadalmi 
és nem kormányzati szervezetek és egyéb, a földhöz szorosan kötődő szereplők meghallgatása alapján 
közös módszertanra irányuló javaslat előterjesztése a veszélyek és kockázatok feltérképezéséhez.
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. 
cikkének (6) bekezdése értelmében.
Indokolás:
A kísérleti projekt célja azon célkitűzés megvalósítása, hogy a tagállamok közötti együttműködésre építve 
összehasonlíthatóvá és elemezhetővé váljanak a veszélyek és kockázatok feltérképezésével kapcsolatos 
adatok.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6308 === ENVI/6308 ===

előterjesztette: João Ferreira, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION



9

Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 02 77 26
2013. évi költségvetés A 2014. évi költségvetés-

tervezet 2014. A Tanács álláspontja Különbözet Új összeg

Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Tartalék

Összesen 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Címsor:
Kísérleti projekt — A vízforrások védelme és a kapcsolódó infrastruktúra helyreállítása vidéki területeken
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A kísérleti projekt célja a vízforrások védelmének előmozdítása vidéki területeken az év bizonyos 
időszakaiban felmerülő, különösen a mezőgazdaságot érintő vízhiány kezelése érdekében, célul tűzve ki a 
télen felhasználatlan vízmennyiség hatékonyabb hasznosítását, kutakban és közkutakban tárolva azt 
annak érdekében, hogy nyáron fel lehessen használni a mezőgazdaságban és lakossági fogyasztásra.
A projekt szakaszai:
1. a lehetséges közös módszertanok és a vízforrások védelméhez szükséges minimumkövetelmények 
tanulmányozása;
2. az elkészült tanulmányokból és az elvégzett gyűjtőmunkából kiindulva a vízforrások védelmére és 
helyreállítására irányuló tervek kidolgozása.
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. 
cikkének (6) bekezdése értelmében.
Indokolás:
A kísérleti projekt célja a vízforrások védelme és a kapcsolódó infrastruktúra helyreállítása vidéki 
területeken annak érdekében, hogy a száraz időszakokban biztosított legyen a mezőgazdaság vízellátása, 
valamint a kutak és közkutak helyreállítása.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6309 === ENVI/6309 ===

előterjesztette: João Ferreira, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 02 77 26

2013. évi költségvetés A 2014. évi költségvetés-
tervezet 2014. A Tanács álláspontja Különbözet Új összeg

Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések

07 02 77 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Tartalék

Összesen 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Címsor:
Kísérleti projekt – A vidéki lakosság helyben maradásának ösztönzése – Az elnéptelenedés elleni küzdelem
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A kísérleti projekt a vidéki lakosság helyben maradását hivatott előmozdítani. Azon tényezők jobb 
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megértését célozza, amelyek segíthetik a lakosság helyben maradását. Módszertan kidolgozására irányul 
olyan helyi és regionális szintű projektek kialakítása érdekében, amelyek helyben maradásra ösztönzik a 
vidéki lakosságot, azonosítva az egyes helységek, illetve régiók szükségleteit és a bennük rejlő 
lehetőségeket.
A projekt szakaszai:
1. információgyűjtés a tagállamokban a kielégítendő szükségletekről, a lakosság tényleges vidéken 
maradásának előmozdítása érdekében (ideértve a lakossággal és a különböző helyi érdekelt felekkel és 
hatóságokkal való konzultációt);
2. az egyes régiók problémáinak és lehetőségeinek azonosítása ezen célkitűzés fényében;
3. bevált gyakorlatok és sikeres megoldások elemzése;
4. projektek kidolgozása helyi és regionális szinten a lakosság vidéken maradásának ösztönzésére.
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. 
cikkének (6) bekezdése értelmében.
Indokolás:
A vidéki lakosság helyben maradásának előmozdítása rendkívül fontos a területi kohézió biztosításához, az 
elnéptelenedés megfékezéséhez, a mezőgazdasági termeléssel való felhagyás visszafordításához, a gazdasági 
fejlődés előmozdításához, valamint az emberi eredetű és a természeti katasztrófák megelőzéséhez. A 
kísérleti projekt keretében módszertan kerül kidolgozásra, a vidéki lakosság helyben maradását célzó helyi 
és regionális szintű projektek kialakítása érdekében.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6310 === ENVI/6310 ===

előterjesztette: Britta Reimers, Holger Krahmer, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 02 77 26

2013. évi költségvetés A 2014. évi költségvetés-
tervezet 2014. A Tanács álláspontja Különbözet Új összeg

Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések

07 02 77 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
Kísérleti projekt — A kibocsátásmentes komphajókra irányuló értékelés és megvalósíthatósági tanulmány
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A kísérleti projekt célja a megújuló energiaforrásokkal, például hidrogénes üzemanyagcellával 
meghajtott, kibocsátásmentes komphajók fejlesztési lépéseinek és a végrehajtás lehetőségeinek értékelése, 
valamint egy vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.
Miközben a hidrogénnel működő üzemanyagcella energiaforrásként való használata kisebb közlekedési 
eszközök, például buszok esetében elvileg bizonyított, a nagy komphajókban (például a kombinált személy-
és teherszállító (ro/pax) kompokban) történő alkalmazás tekintetében további értékelésre van szükség a 
végrehajtás lehetőségeinek megvizsgálása érdekében. Az e közlekedési módra és útra vonatkozó 
megvalósíthatósági tanulmány egyértelműbb értékeléssel szolgálna a hidrogén üzemanyagként, illetve az 
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üzemanyagcella energiaátalakítóként való, kompokon belüli használatának kockázataival és 
lehetőségeivel kapcsolatban.
Az értékelés és a megvalósíthatósági tanulmány különösen megvizsgálná, miként használható fel a 
szélerőműparkok éjszakai működéséből származó többlet hidrogén üzemanyag termeléséhez, amely 
energiát biztosítana a hajó meghajtásához és a fedélzeti szolgáltatások energiafogyasztásához. A szén-, 
kén- és nitrogénkibocsátás kiiktatásának átfogó céljával meg kell vizsgálni a hajó számára további 
energiát biztosító kombinált energiaforrások, például a fedélzeti napelemek és Flettner-rotorok 
alkalmazását is.
A végrehajtási lehetőségek optimalizálása érdekében az értékelésnek a rövid távú tengeri hajóutakra kell 
összpontosítania, figyelembe véve az alternatív energiaforrásokkal való hatékony ellátáshoz szükséges 
infrastrukturális és természeti előfeltételeket (elsősorban a szélerőmű-parkokat), valamint a szakértők 
feltérképezését és a vonatkozó technológiai központok, illetve potenciális magánszektorbeli partnerek 
jelenlétét. Első lépésként a megfelelő helyszínek feltérképezésének kell megtörténnie, hogy azonosítani 
lehessen az Unión belüli kibocsátásmentes kompszolgáltatások lehetséges és optimális útvonalait.
Az értékelésnek és a megvalósíthatósági tanulmánynak magában kell foglalnia a hibridek, 
akkumulátorok, üzemanyagcellák és üzemanyagtípusok kibocsátásmentesség érdekében történő 
alkalmazásához szükséges lépések feltérképezését, hogy a technológia megfelelő előrehaladásával azonnal 
javulhasson a hatékonyság, valamint hogy tapasztalatokat lehessen szerezni és képet lehessen alkotni a 
jövőbeni fejlődésről.
Emellett az azonosított útvonalak piaci elemzése világosabb képet adhat a kibocsátásmentes komphajók 
megvalósítási és üzemeltetési költségeivel kapcsolatban, és értékelhetné, hogy a jelenlegi piaci 
körülmények között gazdaságilag életképes lenne-e a fentiekben leírtak szerinti kompszolgáltatás.
A kísérleti projekt egy vagy két évig tarthat, egy vagy két megfelelő kompútvonal kiválasztásával.
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. 
cikkének (6) bekezdése értelmében.
Indokolás:
Miközben a szállított mennyiség tekintetében a hajózás a leghatékonyabb közlekedési mód, több évtizedes 
csekély mértékű szabályozást követően más közlekedési módokhoz képest hiányosságok mutatkoznak a 
fenntartható technológiai tervezés tekintetében. Az alternatív üzemanyagokra való áttérés szükségességét 
nemrégiben a Bizottság is megfogalmazta a „Tiszta energiák a közlekedésben: az alternatív üzemanyagok 
európai stratégiája” című közleményében (COM (2013)0017). A jövő közlekedése tekintetében kitűzött 
célok sokrétűek: a környezeti és éghajlati helyzet fellépést tesz szükségessé, emellett az uniós közlekedés 
olajtól való függőségét meg kell szüntetni.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6313 === ENVI/6313 ===

előterjesztette: Gerben-Jan Gerbrandy, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Az alábbiakkal egészítendő ki: 07 02 77 26

2013. évi költségvetés A 2014. évi költségvetés-
tervezet 2014. A Tanács álláspontja Különbözet Új összeg

Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések

07 02 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Tartalék
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2013. évi költségvetés A 2014. évi költségvetés-
tervezet 2014. A Tanács álláspontja Különbözet Új összeg

Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések

Összesen 500 000 500 000 500 000 500 000

Címsor:
Kísérleti projekt — A vegyes hulladékok erőforrás-hatékony felhasználása
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Vegyes hulladék: az erőforrások fontos forrása Európában
A hulladék újrafeldolgozása az erőforrás-hatékonysági menetrend fontos pillére. A jó minőségű 
feldolgozás azonban korlátozott Európában, és valójában csak néhány tagállamban fejlett, ami miatt a 
visszanyerhető erőforrásokban rejlő hatalmas potenciált jelenleg elhanyagolják. Miközben Európa nagy 
figyelmet fordít a települési szilárd hulladékra, az az összes hulladéknak csak kis töredékét teszi ki. A 
száraz vegyes hulladék, mint például a kereskedelmi és ipari hulladék, a nagyméretű háztartási hulladék, 
valamint az építési és bontási hulladék sokkal több erőforrást tartalmaz, amelyet még könnyebben is ki 
lehet nyerni, mint a (nedves) települési szilárd hulladékban található anyagokat. Az említett 
hulladéktípusok közül az építési és bontási hulladék igen nagy jelentőséggel bír, egyrészt mennyiségénél 
fogva (az Unióban keletkező hulladék 1/3-át teszi ki), másrészt a hulladék-keretirányelvben e 
hulladéktípusra vonatkozóan jelenleg rögzített célérték miatt (70%-os újrafeldolgozás).
Az építési és bontás i  hulladék újrafeldolgozásának (és valójában bármely hulladéktípus 
újrafeldolgozásának) fejlesztése bizonyos „általános” mintát követ, amint azt a jól teljesítő országok 
tapasztalatai mutatják. Ez azt jelenti, hogy azonosítani lehet az újrafeldolgozás általános mechanizmusait, 
és le lehet írni a bevált gyakorlatokat. Az újrafeldolgozás néhány tagállamban 30 éves történelme alapján 
sablonokat és iránymutatásokat kell azon tagállamok rendelkezésére bocsátani, ahol az újrafeldolgozás 
még gyerekcipőben jár. Ez szükséges ahhoz, hogy az ismeretek és a szakértelem átadása révén ösztönözni 
lehessen az Európán belüli újrafeldolgozást.
Az újrafeldolgozás fontos elemei közé tartozik a hulladékáram megfelelő ellenőrzése és a 
minőségbiztosítás. Az újrafeldolgozó ipar és számos tagállam hatóságai eszközöket dolgoztak ki ennek 
érdekében, ideértve például az anyagok nyomon követését szolgáló ún. Tracemat rendszert és a környezeti 
tesztelést és tanúsítást magukban foglaló minőségbiztosítási rendszereket.
A vegyes száraz hulladék újrafeldolgozását fejleszteni kell. Az olyan értékes anyagokat, mint a fa és a 
műanyag, ki lehet nyerni és alkalmassá lehet tenni az újbóli felhasználásra. Az újrafeldolgozó üzemeket 
települési száraz hulladék kezelésére is lehetne használni, ha a szárazanyag-tartalmat a forrásnál 
különválasztják. Az ilyen szétválogatási kapacitás kiépítése lehetőséget kínál a tagállamokban az 
újrafeldolgozás és a hulladékégetés közötti helyes egyensúly megtalálásához.
Cél
A projekt célja az ismeretek és a szakértelem hatékony átadása révén a tagállamokon belüli 
újrafeldolgozás fellendítése, különös tekintettel az építési és bontási hulladékra és ahhoz kapcsolódóan a 
száraz vegyes hulladékra. Emellett a projekt segíti a tagállamokat a hulladék-keretirányelv szerinti célok 
elérésében. A siker kulcsa magának az újrafeldolgozó iparnak a bevonása. Szakértői elismerten a legtöbb 
szakértelemmel és ismerettel rendelkeznek. A projekt konkrét célja az építési és bontási hulladék három 
tagállamon (illetve tagállami régión) belüli újrafeldolgozásának elindítása, a megfelelő alapokon. A 
múltban szerzett tapasztalatok például szolgálnak azon tagállamok számára, ahol még nem kezdtek ilyen 
típusú újrafeldolgozásba. Az egyéb száraz vegyes hulladék tekintetében a projekt keretében elemzik a 
sikeres példákat, és felvázolják a többi tagállam számára, hogy hogy lehet mindezt megvalósítani. Egy 
tagállamban (illetve egy tagállami régióban) elindítják e hulladékok újrafeldolgozását.
A projekt kulcseleme az építési és bontási hulladék újrafeldolgozásához vezető első lépések sikeres 
végrehajtásának bemutatása Európa kiválasztott régióiban. Ehhez az adott régiókon belüli érdekelt 
feleknek meg kell állapodniuk egy végrehajtási tervben. A terv leírja az elérendő célokat és a meghozandó 
intézkedéseket. Az intézkedések többnyire tükrözni fogják a jól teljesítő tagállamokban szerzett 
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tapasztalatok alapján kialakított bevált gyakorlatokat. Az érdekelt felek megállapodnak az 
intézkedésekben, és az egyes intézkedésekhez hozzárendelik a feleket. Kulcsfontosságú kérdés a hulladék 
megbízható nyomon követése és az újrafeldolgozott termékek minőségellenőrzése.
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. 
cikkének (6) bekezdése értelmében.
Indokolás:
A hulladék újrafeldolgozása az erőforrás-hatékonysági menetrend fontos pillére. A minőségi újrafeldolgozás 
azonban Európában korlátozott, és csak néhány tagállamban fejlett. A projekt célja az Európai Unión belüli 
újrafeldolgozás fellendítése és a visszanyerhető erőforrásokban rejlő potenciál kihasználása.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6302 === ENVI/6302 ===

előterjesztette: Riikka Pakarinen, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, 
Anneli Jäätteenmäki

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Az alábbiakkal egészítendő ki: 09 04 04

2013. évi költségvetés A 2014. évi költségvetés-
tervezet 2014. A Tanács álláspontja Különbözet Új összeg

Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések

09 04 04 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Tartalék

Összesen 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

Címsor:
Kísérleti projekt — Jóléti és egészségügyi megoldások a nyílt hozzáférésű otthoni üvegszálas hálózat 
keretében
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A kísérleti projektre irányuló javaslat célja a nyílt hozzáférésű otthoni optikai üvegszálas hálózat (FTTH) 
keretében biztosított jóléti és egészségügyi alkalmazások tesztelése. A jóléti és egészségügyi szolgáltatások 
jövőbeni biztosításának az otthoni üvegszálas hálózaton alapuló megoldásokra kell épülnie, emellett a 
nagysebességű, teljes körű e-egészségügy megvalósítása hozzájárulna az uniós digitális menetrend egyik 
céljának eléréséhez.
A projekt feltárja, azonosítja és teszteli a szolgáltatások jövedelmezőségének és használhatóságának 
javítását célzó új és meglévő e-egészségügyi alkalmazásokat. A projekt például értékelni kívánja a betegek 
szerepvállalását, valamint a jóléti és egészségügyi szakemberek arra való képességét, hogy megosszák a 
betegekre vonatkozó digitális információkat. A nyílt hozzáférésű otthoni üvegszálas hálózatok segítségével 
egy sor e-egészségügyi megoldás hajtható végre, ideértve a személyes egészségügyi információk kezelését, 
a betegek otthoni nyomon követését, a röntgenfelvételeknek a központi kórházakból a vidéki rendelőkbe 
történő megküldését, valamint a táv-fizioterápiát.
A projekt olyan vidéki térségekben kerülne végrehajtásra, ahol nagyok a távolságok, és ahol már léteznek 
szövetkezeti alapú, ténylegesen nyílt hozzáférésű otthoni üvegszálas hálózatok. Ilyen hálózat működik 
például a Dél-Pohjanmaa régióban. Az elektronikus jóléti és egészségügyi szolgáltatások jövőbeni 
biztosítása során különös figyelmet kell szentelni a vidéki területeknek, mivel azok a szolgáltatóktól 
fizikailag távol helyezkednek el és demográfiai kihívásokkal néznek szembe.
Az otthoni üvegszálas hálózat a legfejlettebb olyan technológia, amely gyors, szimmetrikus 
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összeköttetések segítségével és rövid várakozási időkkel képes bizonyos jóléti és egészségügyi szolgáltató 
alkalmazások támogatására, különösen az egyformán nagy letöltési és feltöltési sebesség biztosítása révén. 
Ami a legfontosabb, a nyílt hozzáférés modellje az összes szolgáltató számára lehetővé teszi a 
szolgáltatások ugyanazon üvegszálon keresztül történő, ingyenes nyújtását. Ez a tisztességes verseny a 
megítélés szerint javíthatja a szolgáltatásnyújtást, az ár-érték arányt és a hozzáférhetőséget.
Ez a javaslat egyedülálló, nem felesleges, és nem ütközik egyetlen nemzeti vagy uniós programmal sem. E 
javaslat középpontjában nem a szélessávú hálózatok kiépítése áll, így a javaslat nincs átfedésben a 
szélessávú hálózatok tagállami kiépítésére irányuló meglévő nemzeti, illetve uniós programokkal.
A kísérleti projekt időtartama két év.
Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. 
cikkének (6) bekezdése értelmében.
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. 
cikkének (6) bekezdése értelmében.
Indokolás:
Az otthoni ápolásra szoruló személyek száma és az e-egészségügyi szolgáltatások iránti kereslet Unió-szerte 
növekszik, különösen a vidéki térségekben. Ez jelentős kihívást támaszt az egészségügyi ellátórendszerekkel 
szemben. Az otthoni üvegszálas hálózatok keretében nyújtott e-megoldásokkal rendszeres nyomon követés 
és kommunikációs támogatás nyújtható a rászorulók számára. Az e-megoldásokkal csökkenthetők a 
költségek, kezelhetőek az emberek, megelőzhetők későbbi betegségek, és ösztönözhető az egészségesebb 
életmód, a jólét támogatása mellett. Ez a kísérleti projekt teljes mértékben összhangban áll az európai e-
egészségügyre irányuló cselekvési tervvel, és jó példaként szolgálhat a nagysebességű e-egészségügyi 
megoldások gyakorlati alkalmazása tekintetében.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6301 === ENVI/6301 ===

előterjesztette: Erik Bánki, Elisabetta Gardini, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Az alábbiakkal egészítendő ki: 17 03 09

2013. évi költségvetés A 2014. évi költségvetés-
tervezet 2014. A Tanács álláspontja Különbözet Új összeg

Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések

17 03 09 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
Kísérleti projekt — Európai fellépések az egészséges iskolai környezetért
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Az „Európai fellépések az egészséges iskolai környezetért” kísérleti projekt komplex, tevékenységorientált 
kutatást foglal magában a gyermekek egészségére és az iskolai környezetre vonatkozóan. Ennek része 
többek között az építőanyagok és egyéb iskolai termékek, a közlekedés, az iskola környéki kültéri 
levegőminőség, valamint az éghajlatváltozás hatásainak elemzése, illetve az egészségügyi kockázatok 
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gyermekek körében való csökkentésével kapcsolatos figyelemfelkeltés.
A kísérleti projekt céljai:
A kísérleti projekt az alábbiakat hivatott értékelni:
– a beltéri és a kültéri levegőminőség és a gyermekek egészsége közötti mélyebb kölcsönhatások;
– az iskolák építőanyagai és egyéb, iskolákban használt termékek jelentős egészségügyi hatásai;
– a gyermekek komfortjának szintje és az épület szellőzése, a szennyezőforrások/a szennyezés okai és a 
gyermekekre gyakorolt egészségügyi hatások közötti kölcsönhatások további értékelése érdekében; 
továbbá
– a beltéri levegőszennyezés fizikai, kémiai és biológiai forrásainak ötvözése.
A kutatási eredmények elemzése révén a kísérleti projekt célja:
– iránymutatások készítése a beltéri levegőminőséggel kapcsolatos problémák kezelése érdekében, ideértve 
a kültéri levegőszennyezés kérdését is;
– az iskolákban tapasztalható helyzet javítása érdekében hozott intézkedések hatékonyságának értékelése.
A projekt kezdési dátuma: 2014. január 1.
A projekt lezárásának dátuma: 2015. december 31.
A projekt eredménye:
A jelen javaslat eredményeképpen létrejönne az „Egészséges európai iskolák eszköztára”, egy értékes 
forrás, amely jelentősen hozzájárulna az egészségügyi kockázatok csökkentéséhez az európai iskolák 
tanulói körében. A kutatási eredmények átfogó új ismeretekhez segítenének hozzá, és kockázatkezelési 
eszközökkel vérteznék fel a helyi hatóságokat és az európai iskolákat.
Az átfogó vizsgálat eredményei emellett segítenék a környezetvédelmi és egészségpolitikai döntéshozatalt a 
mai gyermekek és a jövő generációi különféle légzőszervi tünetekkel szembeni védelme és az egész életen 
át tartó egészség és jólét előmozdítása érdekében. A projekt hozzájárul a jobb környezeti és egészségügyi 
kormányzáshoz azáltal, hogy elősegíti a tapasztalatcserét, és képzéseket kínál a környezetvédelmi és 
egészségügyi intézmények és hatóságok számára.
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. 
cikkének (6) bekezdése értelmében.
Indokolás:
Mivel a gyermekek és a fiatalok hét közben idejük nagy részét iskolaépületekben töltik, különösen ki vannak 
téve a rossz beltéri levegőminőséghez kapcsolódó problémáknak, amelyek az allergiában vagy asztmában 
szenvedő diákok esetében különösen károsak lehetnek. Mivel 2013 a levegő éve Európában, rendkívül 
fontos az iskolai környezet ellenőrzése több európai országban, valamint ismeretek szerzése a beltéri 
levegőminőségnek és ezáltal az európai gyermekek egészségének javítása érdekében.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6300 === ENVI/6300 ===

előterjesztette: Antonyia Parvanova, Rebecca Taylor, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Az alábbiakkal egészítendő ki: 17 03 77 12

2013. évi költségvetés A 2014. évi költségvetés-
tervezet 2014. A Tanács álláspontja Különbözet Új összeg

Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések
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2013. évi költségvetés A 2014. évi költségvetés-
tervezet 2014. A Tanács álláspontja Különbözet Új összeg

Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
Kísérleti projekt — Az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése: szakértelem kiépítése és a fellépések 
értékelése
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A kísérleti projektre irányuló javaslat célja az ismeretek és a fellépések megosztásának javítása az Unión 
belüli egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében, különös tekintettel a leginkább rászoruló, 
valamint a kohéziós alapokban részesülő tagállamokra és régiókra.
A projekt keretében az egész Unióra kiterjedő információcsere-hálózat jön létre a szakértők és 
szakpolitikai tanácsadók között, középpontba helyezve a nemzeti és szubnacionális, illetve regionális 
szintű egészségügyi egyenlőtlenségek kezelését célzó politikák, valamint konkrét fellépések kidolgozására 
és végrehajtására irányuló támogatást és képzést.
A hálózat kiemelt célkitűzései közé tartozna a szakértelem fejlesztése a megelőzési politikák 
hatékonyságához, valamint az egészségügyi ellátás hozzáférhetősége tekintetében fennálló 
különbségekhez és megkülönböztetéshez kapcsolódó kérdésekben, továbbá stratégiák kidolgozása az 
egészségügyi egyenlőtlenségekhez hozzájáruló szociális, környezeti és magatartásbeli tényezők enyhítése 
érdekében.
A kísérleti projekt emellett felülvizsgálja és értékeli az uniós strukturális alapok és programok keretében 
már támogatott, az egészségügyi egyenlőtlenségek kezelését célzó fellépéseket. Az e kísérleti projekt 
keretében végrehajtandó konkrét fellépéseket az érintett tagállamok, valamint a közegészségügy és az 
egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó politikák területén érintett szereplők körében tartott konzultációt 
követően határoznák meg.
A kísérleti projekt célja a figyelem felkeltése és az ismeretek bővítése a politikaterület fő célcsoportjai 
körében az egészségügyi egyenlőtlenségek kezelésének fontosságával és lehetőségeivel kapcsolatban, 
különös tekintettel a strukturális alapokra. Emellett felülvizsgálja és értékeli a strukturális alapok révén e 
tekintetben hozott intézkedéseket, ezáltal előmozdítva a jövőbeni jobb politikai döntéshozatal kialakulását.
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. 
cikkének (6) bekezdése értelmében.
Indokolás:
Az egészségügyi egyenlőtlenségekről szóló európai parlamenti állásfoglalás és az egészségügyi 
egyenlőtlenségekről szóló bizottsági közlemény (COM(2009)0567) rámutatott az uniós tagállamok közötti 
egészségügyi egyenlőtlenségek jelentős voltára. Sok tagállamban, és hasonlóképpen a tagállamok és a régiók
között 5–10 évnyi különbségek vannak a legmagasabb és a legalacsonyabb képzettségű és jövedelmű 
csoportok várható élettartama tekintetében. E különbségek csökkentéséhez több szakpolitikai területre 
kiterjedő politikákra van szükség a kormányzás minden szintjén. Miközben az egészségügyi 
egyenlőtlenségek okai jól ismertek, sokkal kevesebbet tudunk arról, hogy miként lehet kezelni ezeket a 
kérdéseket.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6304 === ENVI/6304 ===
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előterjesztette: Christel Schaldemose, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Az alábbiakkal egészítendő ki: 17 03 77 12

2013. évi költségvetés A 2014. évi költségvetés-
tervezet 2014. A Tanács álláspontja Különbözet Új összeg

Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések

17 03 77 12 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Tartalék

Összesen 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Címsor:
Kísérleti projekt — Tényeken alapuló stratégiák kidolgozása az elszigetelten élő és kiszolgáltatott 
személyek egészségének javítása érdekében
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Az uniós tagállamokban minden eddiginél nagyobb mértékben növekszik a nem fertőző betegségek 
előfordulásának gyakorisága. Egyidejűleg egyre több európai küzd például az elhízáshoz és a mentális 
egészséghez kapcsolódó problémákkal. Különösen az elszigetelten élő és kiszolgáltatott személyek 
küszködnek egészségi állapotuk romlásával. Ez a férfiakat és a nőket egyformán érinti, egészségügyi 
problémáik azonban nem azonosak, és azokat eltérően kell kezelni.
A Bizottság 2011 átfogó jelentést tett közzé az európai férfiak egészségi állapotáról, amely jelentős 
különbségeket tárt fel a nők és férfiak egészsége terén. A jelentés fő megállapításai között szerepel, hogy 
„a férfiak egészségének javítása közvetlen és közvetett előnyökkel is jár a nők és a gyermekek számára”. 
2009-ben a Bizottság hasonló jelentést tett közzé az európai nők egészségi állapotáról.
Úgy tűnik, egyre inkább elismerést nyer, hogy a férfiak és a nők egészségügyi problémáit eltérően kell 
kezelni, így ez a projekt az alábbi célokat tűzi ki:
1. A férfiak és a nők – különösen az elszigetelten élők és a kiszolgáltatottak – egészsége tekintetében 
fennálló különbségekre vonatkozó meglévő információk, valamint az ezeket kezelni hivatott jelenlegi 
gyakorlatok összegyűjtése és értékelése (például az európai közösségi egészségügyi mutatók segítségével) a 
részt vevő tagállamokban.
2. Az életmódokkal és az attitűdökkel kapcsolatos tudásbázis bővítése, különösen az elszigetelten élő és 
kiszolgáltatott személyek egyéni (többek között mentális) egészsége, betegségmegelőzése, kezelése és 
rehabilitációja vonatkozásában, valamint a tekintetben, hogy milyen okokból áll ellen ez a csoport a jelek 
szerint erősebben az életmód-változtatásnak és az orvosi segítség vagy egyéb egészségügyi szolgáltatások 
igénybevételének; a tanulmányok vonatkozhatnak egyes betegségekre és egyes lakosságcsoportokra.
3. Különböző tagállamok egészségügyi rendszereinek elemzése annak megállapítása érdekében, hogy mi 
okozza az egészségügyi szolgáltatások viszonylag alacsonyabb mértékű igénybevételét a hátrányosabb 
helyzetű csoportok körében, és mit lehet tenni ez ellen.
4. Az összegyűjtött tényanyag alapján (nemi szempontból) célzott stratégiák kidolgozása és tesztelése e 
személyek egészségének javítása, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük elősegítése, valamint 
elsősorban az egészségügyi problémák előfordulásának megelőzése érdekében.
5. Az eredmények és a bevált gyakorlatok terjesztése a tagállamok és különösen az alapellátáson belüli 
egészségügyi szolgáltatók körében, valamint az eredmények nyomon követése.
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. 
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cikkének (6) bekezdése értelmében.
Indokolás:
A „Szolidaritás az egészségügyben: az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése az Európai 
Unióban” című bizottsági közlemény foglalkozik a tagállamokon belüli egészségügyi egyenlőtlenségek 
problémájával, és általánosan elfogadott véleménynek tűnik, hogy az ismeretek és a célzott stratégiák 
végrehajtása révén csökkenthetőek ezek az egyenlőtlenségek, és javítható az egyének életminősége. Emellett 
ez nagyobb munkaerő-piaci részvételt is eredményez. Ezt „A mentális egészség és jólét európai paktuma” 
című, 2011. júniusi tanácsi következtetések is elismerik.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6311 === ENVI/6311 ===

előterjesztette: Zofija Mazej Kukovič, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Az alábbiakkal egészítendő ki: 17 03 77 12

2013. évi költségvetés A 2014. évi költségvetés-
tervezet 2014. A Tanács álláspontja Különbözet Új összeg

Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések

17 03 77 12 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Tartalék

Összesen 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Címsor:
Kísérleti projekt — Az idült vesebetegség esetében alkalmazott eltérő kezelési módok és szervátültetési 
gyakorlatok egészségügyi kiadásokra és a beteg állapotára gyakorolt hatása
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A javasolt kutatási terület:
Az európai lakosság több mint 10%-a szenved idült vesebetegségben (CKD), amelynek esetében nagy a 
kockázata a teljes veseelégtelenség kialakulásának, amely vesepótló kezelést (dialízist vagy szervátültetést) 
tesz szükségessé. A cukorbetegség, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések terjedésével ezek a 
számok tovább emelkednek. A dialízis erőforrásigényes kezelés, amely – országtól és kezelési módszertől 
függően – évente betegenként 40 000–80 000 euróba kerül, míg a veseátültetés az első évben a dialízissel 
közel azonos összegű költségekkel jár, az azt követő években azonban annak kevesebb mint 40%-ába 
kerül. A kilátások, köztük a várható élettartam és életminőség veseátültetést követően messze jobbak, mint 
a dialízis esetében.
A kísérleti projekt az idült vesebetegség uniós tagállamokon belüli különféle kezelési módjait hivatott 
összehasonlítani makrogazdasági szempontból, megvizsgálva a kezelés (beteg vagy orvos általi) 
megválasztását befolyásoló tényezőket, valamint a választás egészségügyi költségvetésekre gyakorolt 
hatását. A kísérleti projekt arra a kérdésre keresi a választ, hogy miért vannak olyan hatalmas 
különbségek az idült vesebetegség Európán belüli kezelésének gyakorlatát tekintve, és hogyan lehetne 
összehangolni ezeket a gyakorlatokat annak érdekében, hogy az ellátás minősége jobb és egyforma legyen, 
és egyidejűleg csökkenjenek a költségek.
Gazdasági válság idején rendkívül fontos, hogy módot találjunk az uniós tagállami egészségügyi 
ellátórendszerek hatékonyságának javítására. Az idült vesebetegség kezelése tekintetében jelenleg két fő 
kezelési mód létezik: a dialízis és a veseátültetés.
A dialízist illetően meg kell vizsgálni, melyik típusa járna a legjobb eredménnyel két szempontból, egyrészt 
a beteg (jobb életminőség és hosszabb várható élettartam), másrészt az egészségügy gazdaságossága 
szempontjából.
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Ami a veseátültetést illeti, ezt a kezelési módot a dialízishez képest nem alkalmazzák kellő mértékben, 
noha messze jobb életminőséget tesz lehetővé, és költséghatékonyabb. Ezért elengedhetetlen azon 
különböző nemzeti szervezési gyakorlatok értékelése, amelyek szerepet játszanak a szervátültetés 
elősegítésében (például a szervdonorokra vonatkozó különféle politikák, a szervdonációval kapcsolatos 
különböző beleegyezéses rendszerek, szervátültetési koordinátorok létezése, a tagállamok közötti, 
határokon átnyúló szervcserére irányuló két- vagy többoldalú egyezmények megléte stb.), hogy ezáltal 
azonosítani lehessen a kezelés megválasztását befolyásoló tényezőket és azokat a gyakorlatokat, amelyek 
végső soron jelentős hatással vannak a szervátültetés előtti várakozási időre.
A szervdonorokra vonatkozó politikák közötti különbségek nagymértékben befolyásolják a szervátültetés 
előtti várakozási időt, márpedig a hosszú, dialízises kezeléssel töltött várakozási idők rendkívül károsan 
hatnak a szervátültetésre váró betegekre:
1) a dialízises kezelés ideje alatti elhalálozás gyakoribb, mint a szervátültetést követően;
2) minél hosszabb a dialízises kezeléssel töltött várakozási idő, annál kisebb a szervátültetés sikerének és a 
beteg életben maradásának valószínűsége;
3) emellett a dialízis költségei jóval meghaladják a működő vese átültetéséhez kapcsolódó költségeket, így 
minél hosszabb a dialízises kezeléssel töltött várakozási idő, annál magasabbak a költségek.
Mindezen tényezők nemcsak a szervátültetéshez való hozzáférést befolyásolják jelentős mértékben, hanem 
az idült vesebetegség kezelésére fordított összkiadásokat is. Ezért elengedhetetlenül fontos a kezelés 
végeredményére gyakorolt – az ellátás minőségét és a költséghatékonyságot érintő – hatásukra vonatkozó 
szükséges információk összegyűjtése.
Jelenleg egyes uniós tagállamok a dialízises kezelés és a veseátültetés tekintetében jobban szervezettek, 
mint mások. Ennek egyik oka az, hogy sok uniós tagállam szoros és koordinált együttműködést folytat 
olyan szakosodott hálózatokkal, mint az Eurotransplant vagy a Scandiatransplant.
E projekt célja az uniós tagállamokban tapasztalható helyzet értékelése a meglévő kezdeményezésekből és 
nyilvántartásokból származó szakértelem és adatok megosztása és alapul vétele által. A projekt emellett 
figyelembe veszi az e téren folytatott más projektek – például az EULID, az ELIPSY és az élődonoros 
szervátültetésre összpontosító ACCORD együttes fellépés – keretében végzett munkát.
Mivel az egészségügyi politikák – köztük a szervátültetési politikák, az odaítélési politikák és a várólistákra 
vonatkozó politikák – kialakítását és végrehajtását az illetékes nemzeti hatóságok végzik, a projekt ezeket a 
hatóságokat – valamint a szakmai szervezeteket, egyetemeket és betegszervezeteket – be kívánja vonni a 
koordináló konzorciumba. A kísérleti projekt emellett együttműködésre és szakértői hozzájárulásokra 
hívja fel az olyan szakosodott szervezeteket, mint az Európai Szervtranszplantációs Társaság (ESOT) és az 
európai transzplantációs koordinátorszervezet (ETCO).
Várható eredmények:
Összességében az idült vesebetegség kezelési módjának megválasztását befolyásoló többrétű tényezők és a 
veseátültetés előmozdításában szerepet játszó különböző szervezeti gyakorlatok vizsgálata elősegíti a 
vesebetegség uniós tagállamokon belüli jobb és költséghatékonyabb kezelésének megvalósítását.
Az átfogó cél egy áttekintés elkészítése a különböző kezelési módokról és az e módok tagállamokon belüli 
megválasztását befolyásoló tényezőkről. A végső cél a projekt eredményeinek felhasználása a végső 
stádiumban lévő vesebetegek kezelésének harmonizálásához és a szervátültetés elérhetőségének 
javításához szerte a tagállamokban, valamint egyidejűleg az egészségügyi ellátás költségeinek 
csökkentéséhez és az ellátás minőségének javításához.
A várakozások szerint egyes, a projektben részt vevő tagállamok kiindulópontként fel fogják tudni 
használni ezt a projektet az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági 
előírásokról szóló, 2010. július 7-i 2010/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 
szervadományozásra és szervátültetésre vonatkozó uniós cselekvési terv sikeres végrehajtásához.
A projekt kezdési dátuma: 2014. június
A projekt lezárásának dátuma: 2016. június
Jogalap:
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A következő szöveg beszúrása:
Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. 
cikkének (6) bekezdése értelmében.
Indokolás:
A szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv (2009–2015): Megerősített 
együttműködés a tagállamok között, 2008. december 8.
Az Európai Parlament és a Tanács 2010. július 7-i 2010/53/EU irányelve az átültetésre szánt emberi 
szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról
A Tanács következtetései a szervadományozásról és a szervátültetésről, 2012. december 7.
A Bizottság 2012/25/EU végrehajtási irányelve (2012. október 9.) az átültetésre szánt emberi szervek 
tagállamok közötti cseréjére vonatkozó tájékoztatási eljárások meghatározásáról.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6314 === ENVI/6314 ===

előterjesztette: Eleni Theocharous, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Az alábbiakkal egészítendő ki: 17 03 77 12

2013. évi költségvetés A 2014. évi költségvetés-
tervezet 2014. A Tanács álláspontja Különbözet Új összeg

Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések

17 03 77 12 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000
Tartalék

Összesen 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Címsor:
Kísérleti projekt — Az új allergiás veszélyek korai felismerésére irányuló páneurópai jelzőhálózat 
megvalósíthatósága és hosszú távú fenntarthatósága
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
A kísérleti projekt célja az új allergiás veszélyek korai felismerésére irányuló páneurópai jelzőhálózat 
hosszú távú fenntarthatóságának bizonyítása. A hálózat hosszú távú célkitűzései a következők lennének:
1. Központi adatbázis létrehozása, adatgyűjtés (országos és uniós szinten), az adatok elemzése és 
rendszeres közzététele.
2. Az allergiás megbetegedésekkel kapcsolatos új tendenciák azonosítása, mielőtt azok az európai 
egészségügyi rendszerekre további terhet rovó, komoly közegészségügyi problémákká válnának.
3. Jelentéstétel a politikai döntéshozók felé, és időbeni figyelmeztetésük az új allergénekkel kapcsolatban, 
amennyiben fellépésre van szükség.
4. A nagyobb fokú tudatosság fenntartható rendszerének kiépítése, az iskoláktól kezdve, az allergiás 
megbetegedések társadalmi terhének csökkentése érdekében.
Intézkedések:
1. A jelzőhálózathoz kapcsolható meglévő nemzeti allergiafigyelő rendszerek értékelése.
2. Az egész Európai Unióra kiterjedő, 100 allergiaközpontot magában foglaló meglévő infrastruktúra 
bevonása. Ez a hálózat már több mint hét éve működik, és a projekt fenntarthatóságát alátámasztva 
továbbra is bővül.
3. Standard sorozat alkalmazása a belélegzett és az élelmiszer-allergének vonatkozásában (a regionális 
különbségeket figyelembe véve) a 100 központban minden beteg esetében, és ennek bevezetése az egész 
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Unióban. Ez lehetővé teszi az allergiás tendenciák szabványos és következetes nyomon követését a 
betegeknél.
4. Kísérleti tanulmány végzése egy betegcsoporton (az úgynevezett „jelentéstevőkön”) az allergia 
következetesebb nyomon követése érdekében kiválasztott központokban, az internetes és az okostelefonos 
technológia alkalmazásával (aeroallergén jelzőhálózat).
5. Az ismeretlen allergiás megbetegedések eseteinek jelentése egy központi adatbázisnak a belélegzett,
illetve élelmiszer-, gyógyszer- és kontaktallergének vonatkozásában, az Unióban megjelenő új allergének 
korai feltárása érdekében.
6. Az eredmények terjesztése a politikai döntéshozók, az egészségügyi szakemberek és a közvélemény 
körében.
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. 
cikkének (6) bekezdése értelmében.
Indokolás:
Az európai lakosság több mint 30%-a szenved allergiában, és a megbetegedések száma egyre nő. Az 
éghajlatváltozás, a levegőszennyezés, valamint a táplálkozási szokások változása következtében gyorsan 
alakulnak ki új allergének. Jelenleg nincs olyan figyelőhálózat Európában, amely nyomon követné az 
allergiás megbetegedésekkel kapcsolatos új tendenciákat, és figyelmeztetné a politikai döntéshozókat, 
miközben a kezeletlen vagy nem megfelelően kezelt allergiás megbetegedések, valamint az iskolából vagy a 
munkából való távolmaradás társadalmi és gazdasági költségei jelentős mértékben emelkednek.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6305 === ENVI/6305 ===

előterjesztette: Kriton Arsenis, Sabine Wils, Satu Hassi, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage, Gaston 
Franco, Chris Davies, Bas Eickhout, Anne Delvaux, Dan Jørgensen, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Az alábbiakkal egészítendő ki: 34 01 05

2013. évi költségvetés A 2014. évi költségvetés-
tervezet 2014. A Tanács álláspontja Különbözet Új összeg

Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések

34 01 05 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Tartalék

Összesen 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Címsor:
Kísérleti projekt — Az éghajlatváltozás elleni küzdelem uniós finanszírozásának hatékony felhasználása: 
az utak korai teljesítménymutatóként történő alkalmazása a REDD+ projekt tekintetében
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Az EU a REDD+ projekt keretében jelentős forrásokat kötött le és pozitív ösztönzőket nyújt a fejlődő 
országok számára az erdőirtás és az erdőpusztulás következtében keletkező kibocsátás csökkentése 
érdekében. Az EU valójában – az egyes tagállamok hozzájárulásait is figyelembe véve – e program 
legnagyobb támogatója.
Az első értékelések alapján a REDD+ jelentős gyenge pontjának számít, hogy hiányoznak a közös 
módszertanok és az elegendő (emberi, technikai és pénzügyi) erőforrás az erdőkkel kapcsolatos 
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kibocsátások időbeni és országok közötti előrejelzéséhez, méréséhez, jelentéséhez, ellenőrzéséhez és 
összehasonlításához.
A kísérleti projekt a meglévő utaknak és a megközelíthetőség új utak megnyitása révén történő javítását 
szolgáló úthálózat-bővítéseknek a használatát javasolja korai teljesítménymutatókként az erdőirtás és az 
erdőpusztulás következtében keletkező (üvegházhatásúgáz-)kibocsátás csökkentésére irányuló (REDD+), 
valamint az erdészeti jogszabályok végrehajtásának, az erdészeti irányításnak és az erdészeti termékek 
kereskedelmének erősítését célzó projektek esetében. A kísérleti projekt célja egyidejűleg a 
megközelíthetőséggel (pl. az úthálózattal) kapcsolatos információk integrálása az előrejelzés, mérés, 
jelentés, ellenőrzés és összehasonlítás harmonizált módszertanaiba, hogy ezáltal javuljon a REDD+-ra 
vonatkozó jelentéstétel hatékonysága és megbízhatósága, előkészítve ezzel a 2020 utáni éghajlatvédelmi 
rendszert, amelyről az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye (UNFCCC) részes feleinek 2015 
decemberében Párizsban tartandó 21. konferenciáján születik megállapodás.
A trópusi területeken a műholdas és földi adatok azt jelzik, hogy egy-egy erdőn átvezető új út megnyitását 
általában másodlagos (burkolattal ellátott vagy burkolat nélküli) utak építése követi, ami újabb erdőirtást 
és erdőpusztulást von maga után (mezőgazdasági vagy állattenyésztési területté alakítás). Tudományos 
jelentések egybehangzó megállapítása szerint az erdőirtás, az erdőpusztulás és az erdők szétaprózódása 
többnyire „kockázati övezetben” történik, hozzáférési és infrastruktúrahálózatok környékén.
Ezért az új utak épülése nemcsak az erdőirtás és az erdőpusztulás jelentős előidézője, hanem 
költséghatékonyan jelezheti az erdőkkel kapcsolatos kibocsátások növekedésének és a biológiai sokféleség 
csökkenésének valószínűségét is. Az infrastruktúrára – és azon belül az utakra – vonatkozó 
térinformációból kiindulva létre lehet hozni az „út nélküli területek térképét”, és ezt egybe lehet vetni a 
naprakész erdőtérképekkel az uniós ágazati politikák hatásainak és az Unió által támogatott REDD+ 
tevékenységek hatékonyságának korai értékelése céljából. Ez hozzájárulhat a biológiai sokféleségről szóló 
ENSZ-egyezményből fakadó azon uniós stratégiai célkitűzés megvalósításához is, hogy 2020-ra a 
természetes élőhelyek, köztük az erdők csökkenésének aránya legalább felére csökkenjen, és lehetőség 
szerint a nullához közelítsen, az erdőpusztulás és az erdők szétaprózódása pedig jelentős mértékben 
csökkenjen.
A megközelíthetőséget szolgáló úthálózat-bővítések hatásának felmérése segítheti a REDD+ öt 
tevékenységi területének (erdőirtás, erdőpusztulás, megőrzés, gazdálkodás, az erdei szénkészletek bővítése) 
teljesítményértékelését. Emellett az úttervezés könnyen érthető stratégiai eszköz, amelyet a REDD+ 
rendszerének adományozói és kedvezményezettjei egyaránt felhasználhatnak, és amely kapcsolódik az 
erdőirtás nemzetközi mozgatórugóihoz (ideértve az uniós behozatalt).
A kísérleti projekt és a vonatkozó előirányzat az alábbiak megvalósításához és költségének fedezéséhez 
járul hozzá:
– naprakész világtérkép elkészítése az erdős régiók út nélküli területeiről, a trópusi erdőkre összpontosítva 
(az elérhető legmegfelelőbb térinformációra és műholdfelvételekre támaszkodva). E térképeket egy erre a 
célra létrehozott honlapon nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni,
– az erdőirtást és az erdőpusztulást előrejelző modell kidolgozása a kiemelt területeken létező utak és 
várható úthálózat-fejlesztések alapján,
– szakpolitikai brosúra összeállítása az ágazati uniós politikák (például infrastruktúra, mezőgazdaság, 
bányászat) trópusi erdőirtásra és erdőpusztulásra gyakorolt hatásairól,
– a fenti eredmények bemutatása munkaértekezleteken és szimpóziumokon (különösen az UNFCCC és a 
biológiai sokféleségről szóló egyezmény részes feleinek konferenciáihoz kapcsolódó rendezvények 
keretében), továbbá a vonatkozó anyagok terjesztése.
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. 
cikkének (6) bekezdése értelmében.
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Indokolás:
Az EU több, az erdőkhöz kapcsolódó globális célkitűzést is támogat, melyeket 2020-ig vagy legkésőbb 
2030-ig kell megvalósítani:
– az erdővel borított területek világszintű csökkenésének lassítása, megállítása és visszafordítása,
– a természetes élőhelyek, köztük az erdők csökkenési arányának felére szorítása és lehetőség szerint a 
nullához közelítése, az erdők pusztulásának és szétaprózódásának visszaszorítása,
– az ökoszisztéma tűrőképességének és a biológiai sokféleség szénkészletekhez való hozzájárulásának 
fokozása az elpusztult ökoszisztémák legalább 15%-ának helyreállítása révén, hozzájárulva ezáltal az 
éghajlatváltozás enyhítéséhez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz,
– a biológiai sokféleségre nézve káros ösztönzők – többen között támogatások – megszüntetése, kivezetése 
vagy megreformálása.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Módosítástervezet 6315 === ENVI/6315 ===

előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Az alábbiakkal egészítendő ki: 34 02 77 02

2013. évi költségvetés A 2014. évi költségvetés-
tervezet 2014. A Tanács álláspontja Különbözet Új összeg

Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések Kötelezettségv

állalások Kifizetések Kötelezettségv
állalások Kifizetések

34 02 77 02 800 000 800 000 800 000 800 000

Tartalék

Összesen 800 000 800 000 800 000 800 000

Címsor:
Kísérleti projekt — A városi zöld felületek növelése – A lakosság figyelmének felhívása és ösztönzése 
lakóhelyének és környezetének éghajlatváltozáshoz való hozzáigazítására
Megjegyzések:
A következő szöveg beszúrása:
Az alábbi új sor létrehozása (kísérleti projekt): Kísérleti projekt – A lakosság ösztönzése lakóhelyének és 
környezetének éghajlatváltozáshoz való, új vagy hagyományos megoldásokkal történő hozzáigazítására.
A 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési program („Jólét bolygónk 
felélése nélkül”) értékelése szerint az egyik prioritás az, hogy felhívjuk a figyelmet a városi területeken 
belüli természeti környezetek fontosságára és a biológiai sokféleség olyan fellépések révén történő 
megőrzésére, mint amilyen a természet helyreállítása a városi környezetben. Ezzel összefüggésben az 
épületek és a környező területek „kizöldítésére” irányuló fellépések, valamint a természet – például a fák 
és egyéb elemek – szerepe jelentős mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a városok jobban 
alkalmazkodjanak az éghajlatváltozáshoz.
Ez a városi zöld felületek növelésére irányuló kísérleti projekt fel kívánja hívni a lakosság figyelmét 
lakóhelyének és környezetének magas és alacsony hőmérsékletekhez alkalmazkodó átalakítására, 
hagyományos technológiák és gyakorlatok, illetve új technológiák alkalmazásával, az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságra történő áttérés és a fenntartható városi környezet közép - és hosszú távú 
támogatása érdekében. Az egyének fellépései nyomán a város egésze zöldebbé válhat, az épületek és a 
közterek pedig jobban ellen tudnak állni a hőmérséklet-ingadozásoknak, valamint elő tudják segíteni a 
levegő áramlását.
A projekt szakaszai:
– információgyűjtés a tagállamokban a hagyományos megoldásokra és a bevált gyakorlatokra 
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vonatkozóan, különös tekintettel a déli országokban a házak és a közterek hűtésére alkalmazott 
megoldásokra;
– a helyi szereplők, közösségek, hatóságok és a különböző érdekelt felek bevonása;
– a bevált gyakorlatok és a sikeres eredmények elemzése;
– helyi és regionális mintaprojektek kialakítása, ösztönözve a lakosságot lakóhelyeik átalakítására;
– az ajánlások és az eredmények nyilvános elérhetőségének biztosítása digitális formában.
Jogalap:
A következő szöveg beszúrása:
Kísérleti projekt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. 
cikkének (6) bekezdése értelmében.
Indokolás:
Számos kutatás foglalkozik az északi országokban a saját éghajlati viszonyaikkal kapcsolatos fűtési és egyéb 
problémákkal, de csak elszórtan áll rendelkezésre némi információ és nem irányul figyelem a déli 
országokban alkalmazott átfogó megoldásokra, amelyek a lakóhely környezetével, a ház körüli kertészkedés 
szerepével, valamint a mediterrán városok építészetében tetten érhető, hagyományos építészeti megoldások 
alkalmazásával kapcsolatosak, illetve a hőmérséklet-változás kiegyenlítésére és az energiaszükséglet 
csökkentésére irányulnak.


