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***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a jogalkotási szöveg módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges 
szöveg kidolgozása érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat 
egyeztetni kell az érintett osztályokkal.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós 
környezetvédelmi cselekvési programról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0710),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 294. cikkének (2) 
bekezdésére és 192. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 
benyújtotta a Parlamenthez (C7-0392/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság …-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága …-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére 
(A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A „Jelentés a 6. környezetvédelmi 
cselekvési program felülvizsgálatáról és a 

                                               
1 HL C, …
2 HL C, …
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7. környezetvédelmi cselekvési program 
prioritásainak meghatározásáról –
egészségesebb környezet egy jobb életért” 
című, 2012. április 20-i európai 
parlamenti állásfoglalás három prioritást 
határozott meg, amelyekre az új 
programot alapozni kell: végrehajtás és 
megszilárdítás, integráció és nemzetközi 
dimenzió.

Or. fr

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EKÜ) „Európa környezete –
helyzetkép és kilátások 2010-ben” (SOER 
2010) című jelentésében megjegyzi, hogy 
a környezetvédelem területén továbbra is 
hatalmas kihívásokkal kell szembenézni, 
amelyeknek jelentős következményeik 
lesznek, ha nem lépünk fel velük szemben.

Or. fr

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Elengedhetetlen, hogy az Unió –
egészen 2050-ig előre tekintve –
meghatározza a 2020-ig teljesítendő, 
kiemelt célokat. Indokolt, hogy az új 
program építsen az Európa 2020 stratégia 
politikai kezdeményezéseire, s ezen belül 
az uniós éghajlat-változási és energiaügyi 

(7) Elengedhetetlen, hogy a beruházásokat 
és a növekedést elősegítő szilárd keret 
érdekében az Unió – egészen 2050-ig 
világosan előre tekintve – meghatározza a 
2020-ig teljesítendő, kiemelt célokat. 
Indokolt, hogy az új program építsen az 
Európa 2020 stratégia politikai 
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csomagra, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-
ig történő megvalósításának ütemtervére, a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégiára, az 
erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemtervére, valamint az 
„Innovatív Unió” kiemelt 
kezdeményezésre. 

kezdeményezéseire, s ezen belül az uniós 
éghajlat-változási és energiaügyi csomagra, 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemtervére, a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig 
teljesítendő uniós stratégiára, az erőforrás-
hatékony Európa megvalósításának 
ütemtervére, valamint az „Innovatív Unió” 
kiemelt kezdeményezésre.

Or. fr

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az Unió azt a célt tűzte ki maga elé, 
hogy legkésőbb 2030-ra megálljon a Föld 
erdővel borított területeinek csökkenése, 
és 2020-ra a 2008-as szinthez képest 
legalább 50%-kal csökkenjen a bruttó 
trópusi erdőirtás1.
_______________
1 A Környezetvédelmi Tanács 
2008. december 4-i 2912. ülése.

Or. fr

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

rendkívül költséges a társadalom egésze, 
de különösen az ökoszisztéma-
szolgáltatásoktól közvetlenül függő 
ágazatokban tevékenykedő gazdasági 
szereplők számára. A biológiai 
sokféleséget fenyegető veszélyek kezelése 
szintén az Unió legkülső régiókkal, 
tengerentúli országokkal és területekkel, 
amelyek a biológiai sokféleség 
szempontjából nagyobb kockázatot jelentő 
régióknak1 minősülnek, valamint – az 
Unió határain kívüli európai ökológiai 
lábnyom tekintetében – a világ többi 
részével szembeni felelősségi körébe 
tartozó feladat. 
_______________
1 A nagyobb kockázatot jelentő régiók (hot 
spot) olyan földrajzi övezeteket jelölnek, 
ahol a biológiai sokféleség veszélyben 
van. A legkülső régiók, valamint a 
tengerentúli országok és területek adják 
az Unió biológiai sokféleségének 70%-át, 
valamint több őshonos fajnak adnak 
otthont, mint az egész európai kontinens.

Or. fr

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

La référence à cette notion de valeur s'inscrit dans la logique de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020. Comme indiqué dans les conclusions du Conseil 
environnement de mars 2010 :  "à l'horizon 2050, la biodiversité dans l'Union européenne 
ainsi que les services écosystémiques qu'elle fournit - son capital naturel - seront protégés, 
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évalués et rétablis de manière appropriée compte tenu de la valeur intrinsèque de la 
biodiversité et de sa contribution essentielle au bien-être de l'homme et à la prospérité 
économique et de façon à ce que les changements catastrophiques causés par la perte de la 
biodiversité soient évités." Amendement horizontal pour tout le texte

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programban meghatározott kiemelt 
célkitűzések teljesítésének felelősségét az 
Unió és tagállamai viselik. A megállapított 
kihívások kezelése érdekében átfogó 
szemléletet alkalmaznak. Minden fellépést 
a szubszidiaritás elvének kellő 
figyelembevételével kell végrehajtani, 
mégpedig azon a szinten, amely leginkább 
biztosítja a programban megfogalmazott 
kiemelt célkitűzések és kapcsolódó 
eredmények elérését.

(1) A programban meghatározott kiemelt 
célkitűzések teljesítésének felelősségét az 
Unió és tagállamai viselik. A megállapított 
kihívások kezelése érdekében átfogó 
szemléletet alkalmaznak. Minden fellépést 
a hatáskör-átruházás, a szubszidiaritás és 
az arányosság elveinek kellő 
figyelembevételével kell végrehajtani, 
mégpedig azon a szinten, amely leginkább 
biztosítja a programban megfogalmazott 
kiemelt célkitűzések és kapcsolódó 
eredmények elérését.

Or. fr

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. fr

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Ez az átalakulás szükségessé teszi, 
hogy a környezettel kapcsolatos kérdések a 
többi szakpolitikának – energiapolitika, 
közlekedéspolitika, agrárpolitika, halászati 
politika, nemzetközi kereskedelmi politika,
gazdaság- és iparpolitika, kutatási és 
innovációs politika, foglalkoztatáspolitika, 
szociális politika, oktatási és képzési 
politika – is szerves részét képezzék, s 
ezáltal egységes és összefüggő 
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országokkal való együttműködést is 
fokozni kell a közös kihívások kezelése 
érdekében.

megközelítés alakuljon ki. Az Európai 
Unión belüli cselekvésen túlmenően a 
globális fellépést és a szomszédos 
országokkal való együttműködést is 
fokozni kell a közös kihívások kezelése 
érdekében.

Or. fr

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 18 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A már megtett jelentős erőfeszítések 
ellenére az Európai Unió felszíni 
víztesteinek csupán 53%-a fog a víz-
keretirányelvnek megfelelően 2015-re 
megfelelni a „jó ökológiai állapot” 
célkitűzésének. A tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelvben a „jó 
környezetvédelmi állapot” 2020-ig történő 
elérésére vonatkozóan kitűzött cél 
megvalósítására jelentős nyomás 
nehezedik, többek között az ember által 
előidézett olyan veszélyek fennállása
miatt, mint a túlhalászat, a 
környezetszennyezés (beleértve a tengeri 
zajszennyezést is) és a tengerek 
hulladékkal való szennyezése, amelyek 
összekapcsolódnak a globális 
felmelegedés hatásaival (az óceánok 
elsavasodása). És noha a 
levegőminőséggel és az ipari 
szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos 
uniós szakpolitikák segítségével a 
szennyezés számos formáját sikerült 
visszaszorítani, az ökoszisztémák továbbra 
is kárát látják a közlekedés, az intenzív 
mezőgazdaság és az energiatermelés miatti 
túlzott nitrogénülepedésnek és 
ózonszennyezésnek. 

Or. fr
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Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 18 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A mezőgazdasági ágazatban nagy és 
egyértelműen kiaknázatlan lehetőségek 
vannak az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére. Ahhoz, 
hogy az ágazat által az éghajlatváltozásra 
gyakorolt hatás csökkentése érdekében 
megváltozzanak a mezőgazdasági 
gyakorlatok, tájékoztatási és 
figyelemfelkeltő időszakra, valamint 
gazdasági változáskezelésre van szükség. 
Az eszközök léteznek, de alkalmazásuk 
egyelőre még leküzdendő információs és 
módszertani akadályokba ütközik.

Or. fr

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 18 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18b) Ezenfelül a földhasználat, a 
földhasználat-megváltoztatás és az 
erdőgazdálkodás (LULUCF) területének, 
amely többek között a mezőgazdasági 
földek kezelését is magában foglalja, az a 
különlegessége, hogy tárolókapacitásánál 
fogva ez az egyetlen szén-dioxid-elnyelő 
ágazat. Az erre az ágazatra vonatkozó és 
az ENSZ Éghajlat-változási 
Keretegyezménye (UNFCCC) keretében 
ezzel a kérdéssel kapcsolatban elfogadott 
határozatoknak megfelelő számviteli 
szabályokat meghatározó, uniós szinten 
harmonizált jogszabályi keret elfogadása 
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jelenti az első lépést ahhoz, hogy ezt a 
területet beillesszük az Unió által az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemmel 
kapcsolatban vállalt kötelezettségek közé.

Or. fr

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 18 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18c) A KAP kizöldítése révén fokozható a 
mezőgazdasági földterületek 
tárolókapacitása, és tágabb értelemben 
olyan ökológiai célok is elérhetőek, mint a 
biológiai sokféleség megóvása, illetve a 
víz- és a talajminőség javítása.  

Or. fr

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 19 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelméhez, megőrzéséhez és 
fejlesztéséhez tehát a forrásuknál kell 
kezelni a problémákat, ami azt is jelenti, 
hogy a természeti tőkével kapcsolatos 
célkitűzéseket más szakpolitikákba is 
fokozottabban be kell építeni, ezzel 
biztosítva, hogy a szakpolitikák ebben a 
tekintetben egyöntetűek legyenek és 
járulékos előnyökkel járjanak. E 
célkitűzések elérését szolgálják a Bizottság 
által előterjesztett – különösen a 
mezőgazdasági, a halászati és a kohéziós 
politikára vonatkozó – reformjavaslatoknak 

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

a környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevői, s ezek hátterében a 2014–2020-
as többéves pénzügyi keretre vonatkozó, a 
környezetvédelmi szempontoknak az uniós 
költségvetésben való érvényesítésére 
irányuló javaslatok. A KAP 
környezetbarátabbá tétele azt is jelenti, 
hogy ösztönzésben részesülnek a 
környezeti szempontból előnyös 
mezőgazdasági eljárások: a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó legelők és rétek védelme, az 
agrárerdészet, valamint az ökológiai 
szempontból értékes mezőgazdasági 
területek és erdőterületek létrehozása és 
fenntartása. 

Or. fr

Indokolás

La suppression de la référence à la directive-cadre sur l'eau est conforme au résultat du vote 
sur la PAC en Commission AGRI les 23 et 24 Janvier 2013. La grande hétérogénéité des 
mesures nationales de transposition rend impossible une intégration de la directive-cadre sur 
l’eau dans la conditionnalité de la future PAC. Le choix de mesures socle et de mesures de 
verdissement clairement identifiables et applicables en faveur de la protection de la ressource 
en eau est à rechercher. Aussi les trois mesures vertes telles que proposées par la 
Commission avec certaines flexibilités vont dans ce sens

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 20 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tengeri környezet esetében, noha a 
tengeri ágazatban gazdasági lehetőségek 
rejlenek a halászat, szállítás, akvakultúra, 
nyersanyagok, tengeri energia, tengeri 
biotechnológiák révén, gondosan meg kell 

(20) A tengeri környezet esetében az 
Unióra hatalmas felelősség hárul, mivel –
elsősorban az európai tengerentúli 
területeknek köszönhetően – az Unió 
rendelkezik a világon a legnagyobb 
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győződni arról, hogy ezen erőforrások 
hasznosítása összhangban van a tengeri és 
part menti ökoszisztémák megőrzésével és 
fenntartható kezelésével.

tengeri területtel. Noha a tengeri 
ágazatban gazdasági lehetőségek rejlenek a 
halászat, szállítás, akvakultúra, 
nyersanyagok, tengeri energia, tengeri 
biotechnológiák révén, gondosan meg kell 
győződni arról, hogy ezen erőforrások 
hasznosítása összhangban van a tengeri és 
part menti ökoszisztémák megőrzésével és 
fenntartható kezelésével. A tengeri 
környezet védelme folyamatosan 
késedelmet szenved, hiszen a tengeri 
Natura 2000 környezetvédelmi hálózat, 
amelyet 2012-ben1 kellene kiépíteni, 
ökológiai szempontból továbbra sem 
egységes és nem működőképes. A 
tagállamok által annak érdekében tett 
erőfeszítések, hogy a Natura 2000 
hálózatot a meglévő tudományos 
ismeretek alapján a tengerre is 
kiterjesszék, valamint hogy a hálózat 
kiépítése érdekében széles körű 
tudományos ismeretszerző programokat 
hajtsanak végre, nagy jelentőségűek, 
viszont azokat tovább kell folytatni. A 
védett tengeri területek kezelésének 
hatékonyságát javítani kell, különösen a 
földközi-tengeri térségben.
_______________
1 COM(2006)0216, 2006.5.22.

Or. fr

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 23 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 
legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében lépésekre kerül sor annak 
biztosítására, hogy amikor a 
földhasználatról különböző szinteken 

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

döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A Rio+20 
csúcstalálkozó résztvevői a világ romló 
földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Az 
Európai Uniónak és a tagállamoknak 
sürgősen át kell gondolniuk, hogy saját 
hatásköreiken belül mi a legjobb módja e 
kötelezettségvállalások teljesítésének. 
Felszólítják a tagállamokat, hogy a 
kiemelt fontosságú szennyezett területek 
azonosítása érdekében a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartása és a 
talajvédelem területén jelenleg nemzeti 
szinten alkalmazott lehetőségek 
sokféleségének figyelembevétele mellett, a 
talajvédelemről szóló tematikus 
stratégiában rögzített kereten belül 
határozzanak meg célzott talajvédelmi 
nemzeti stratégiákat, valamint 
kockázatértékelési eljárásokat. A tudás és 
a tapasztalatok tagállamok közötti 
megosztását szintén ösztönözni kell. A 
fenntartható föld- és talajhasználat 
célértékeit is meg kell határozni.

Or. fr

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 26 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelme, megőrzése és fejlesztése 
érdekében a program biztosítani fogja, 
hogy 2020-ra:

(26) Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelme, megőrzése, fejlesztése és 
hasznosítása érdekében a program 
biztosítani fogja, hogy 2020-ra:

Or. fr
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Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 26 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megálljon a biodiverzitás csökkenése és 
az ökoszisztémák romlása, az 
ökoszisztémák és szolgáltatásaik pedig 
fennmaradjanak és javuljanak;

a) megálljon a biodiverzitás csökkenése és 
az ökoszisztémák romlása, az 
ökoszisztémák és szolgáltatásaik pedig 
fennmaradjanak, javuljanak és a lehető 
legnagyobb mértékben helyreálljanak; 

Or. fr

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 26 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az erdők és az általuk nyújtott 
szolgáltatások védelemben részesüljenek, 
és fokozódjon az éghajlatváltozással és a 
tűzvészekkel szembeni ellenálló 
képességük;

g) az erdők és az általuk nyújtott 
szolgáltatások védelemben részesüljenek és 
azokat fenntartható módon kezeljék, és 
fokozódjon az éghajlatváltozással, a 
tűzvészekkel, a viharokkal és a 
kártevőfertőzésekkel szembeni ellenálló 
képességük; 

Or. fr

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 26 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az uniós polgárok a természeti tőke 
védelmének, megőrzésének, fejlesztésének 
és hasznosításának szereplői legyenek.

Or. fr
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Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 26 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fokozott erőfeszítések történjenek 
többek között a halállományok egészséges 
szintjének 2020-ig történő helyreállítása 
érdekében – kezdve azzal, hogy 2015-től 
minden halászat legfeljebb a legnagyobb 
fenntartható hozamnak megfelelő 
mennyiségben halásszon –, valamint uniós 
szintű célérték kerüljön megállapításra a 
tengeri hulladék mennyiségi csökkentésére;

c) fokozott erőfeszítések történjenek 
többek között a halállományok egészséges 
szintjének 2020-ig történő helyreállítása 
érdekében – kezdve azzal, hogy 2015-től 
minden halászat legfeljebb a legnagyobb 
fenntartható hozamnak megfelelő 
mennyiségben halásszon –, valamint a 
szennyezés elleni küzdelem és annak 
érdekében, hogy uniós szintű célérték 
kerüljön megállapításra a tengeri hulladék 
mennyiségi csökkentésére, továbbá az 
uniós védett tengeri területek hálózatának 
megvalósítása érdekében;

Or. fr

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 26 bekezdés – 2 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) olyan új uniós erdészeti stratégia 
kerüljön kidolgozásra és végrehajtásra, 
amely figyelembe veszi az erdőkkel 
szembeni igények és az erdők előnyeinek 
sokféleségét, és stratégiaibb erdővédelmi 
és -fejlesztési megközelítést szorgalmaz.

g) olyan új uniós erdészeti stratégia 
kerüljön kidolgozásra és végrehajtásra, 
amely figyelembe veszi az erdőkkel 
szembeni igények és az erdők előnyeinek 
sokféleségét, és amely az uniós erdészeti 
termelési lánc fenntarthatósági és 
versenyképességi követelményeit 
összehangoló, stratégiaibb erdővédelmi és 
-fejlesztési megközelítést szorgalmaz;

Or. fr



PR\928464HU.doc 19/59 PE506.123v01-00

HU

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 26 bekezdés – 2 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) javítsák az Unió környezetvédelmi 
politikájával kapcsolatos, a polgároknak 
szóló kommunikációt, a tagállamok 
oktatási rendszereiben kapjon nagyobb 
szerepet a környezetvédelmi oktatás, és 
támogassák a civil fellépéseket. 

Or. fr

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – -27 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(- 27) Az Európa 2020 stratégia célja, 
hogy előmozdítsa a fenntartható fejlődést 
azzal, hogy az alacsonyabb szén-dioxid-
kibocsátású és erőforrás-hatékonyabb, 
versenyképesebb gazdaságot helyezi 
előtérbe két olyan kiemelt 
kezdeményezésen keresztül, amelyek 
összehangolják a környezetvédelmi 
törekvéseket és az iparpolitika céljait: ezek 
az „Erőforrás-hatékony Európa” és az 
„Iparpolitika a globalizáció korában”1. 
_______________
1 COM(2010)0614, 2010.10.28. 

Or. fr
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Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 27 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az Európa 2020 stratégia „Erőforrás-
hatékony Európa” kiemelt 
kezdeményezésének az a célja, hogy 
támogassa az átállást egy olyan 
gazdaságra, amely hatékonyan használja 
fel az erőforrásokat, a növekedést teljesen 
függetleníti az erőforrás- és 
energiafelhasználástól és annak környezeti 
hatásaitól, kevesebb üvegházhatású 
gázkibocsátással jár, a hatékonyságot és az 
innovációt a versenyképesség szolgálatába 
állítja, és előmozdítja az 
energiabiztonságot. E kezdeményezésnek 
kulcsfontosságú építőeleme az erőforrás-
hatékony Európa megvalósításának 
ütemterve és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 
megvalósításának ütemterve: ezek jelölik 
ki a célkitűzések eléréséhez végrehajtandó 
cselekvések keretét.

(27) Az „Erőforrás-hatékony Európa” 
kiemelt kezdeményezésnek az a célja, hogy 
támogassa az átállást egy olyan 
gazdaságra, amely hatékonyan használja 
fel az erőforrásokat, a növekedést teljesen 
függetleníti az erőforrás- és 
energiafelhasználástól és annak környezeti 
hatásaitól, kevesebb üvegházhatású 
gázkibocsátással jár, a hatékonyságot és az 
innovációt a versenyképesség szolgálatába 
állítja, és előmozdítja az 
energiabiztonságot. E kezdeményezésnek 
kulcsfontosságú építőeleme az erőforrás-
hatékony Európa megvalósításának 
ütemterve és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 
megvalósításának ütemterve: ezek jelölik 
ki a célkitűzések eléréséhez végrehajtandó 
cselekvések keretét.

Or. fr

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 27 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az „Iparpolitika a globalizáció 
korában” kiemelt kezdeményezésnek 
pedig az a célja, hogy a vállalkozásokat, és 
különösen a kkv-kat támogató 
iparpolitikát alakítson ki, hogy 
megvalósítsa az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való átállást, és 
fokozza e vállalkozások 
versenyképességét. Ehhez az Uniónak 
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intelligens1 és a hatásvizsgálaton, a 
meglévő politikák értékelésén („minőségi 
felülvizsgálat”) és a versenyképességre 
gyakorolt hatás vizsgálatán2 alapuló 
környezetvédelmi szabályozás segítségével 
ösztönöznie kell az innovációt és ipari
fejlesztést.
_______________
1 COM(2012)0746, 2012.12.12., „Az uniós 
szabályozás célravezetősége”.
2 SEC(2012)0091, 2012.1.27., 
„Operational guidance for assessing 
impacts on sectoral competitiveness 
within the Commission Impact 
Assessment system”. 

Or. fr

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 29 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A környezeti kihívásoknak való
megfelelés alapvető követelménye jelentős 
társadalmi-gazdasági előnyökkel is jár. A 
karbonszegény és erőforrás-hatékony 
gazdaságra való átállás potenciális 
munkahelyteremtő hatása kulcsfontosságú 
az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási 
célkitűzései teljesítéséhez. Az Európai 
Unióban a környezeti technológiák és 
szolgáltatások ágazatában foglalkoztatottak 
száma évente mintegy 3%-kal nőtt az 
elmúlt években. Az ökoipar globális 
piacának becsült értéke legalább 
egymilliárd euró, és az előrejelzések 
szerint a következő tíz évben majdnem 
kétszeresére fog nőni. Az európai cégek 
máris a hulladék-újrafeldolgozás és az 
energiahatékonyság világszintű 
élvonalában vannak, és arra kell ösztönözni 
őket, hogy – az ökoinnovációs cselekvési 

(29) A környezeti kihívásoknak való 
megfelelés alapvető követelménye jelentős 
társadalmi-gazdasági előnyökkel is jár, és a 
vállalkozások versenyképessége és az 
Unió iparának fellendítése érdekében 
mobilizálni kell a környezetvédelmi 
politika fellendítő hatását.  A 
karbonszegény és erőforrás-hatékony 
gazdaságra való átállás potenciális 
munkahelyteremtő hatása kulcsfontosságú 
az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási 
célkitűzései teljesítéséhez. Az Európai 
Unióban a környezeti technológiák és 
szolgáltatások ágazatában foglalkoztatottak 
száma évente mintegy 3%-kal nőtt az 
elmúlt években. Az ökoipar globális 
piacának becsült értéke legalább 
egymilliárd euró, és az előrejelzések 
szerint a következő tíz évben majdnem 
kétszeresére fog nőni. Az európai cégek 
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terv támogatásával – kihasználják a 
globális kereslet jelenlegi növekedését. Az 
európai megújulóenergia-ágazat például 
várhatóan önmagában 400 000 új 
munkahelyet fog teremteni 2020-ig.

máris a hulladék-újrafeldolgozás és az 
energiahatékonyság világszintű 
élvonalában vannak, és arra kell ösztönözni 
őket, hogy – az ökoinnovációs cselekvési 
terv támogatásával – kihasználják a 
globális kereslet jelenlegi növekedését. Az 
európai megújulóenergia-ágazat például 
várhatóan önmagában 400 000 új 
munkahelyet fog teremteni 2020-ig. 

Or. fr

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 29 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) E cél elérése érdekében az Uniónak 
meg kell teremtenie és meg kell őriznie az 
ökoiparágak fejlődéséhez szükséges 
feltételeket, különösen azzal, hogy 
fenntartható nyersanyagellátást1 biztosít 
számukra.
_______________
1 COM(2011)0025, 2011.2.2., „Az 
árupiacokkal és a nyersanyagokkal 
kapcsolatos kihívásokkal való 
szembenézés”.

Or. fr

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 29 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29b) Ezenfelül a „partnerség az erősebb 
európai iparért” lehetővé teszi a 
beruházások és az innováció 
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felgyorsítását a zöld gazdasághoz 
kapcsolódó hat vezető piacon: 
környezetbarát fejlett gyártási 
technológiák, kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, bio-alapanyagú 
termékek, fenntartható építőipar és 
nyersanyagok, tiszta járművek és hajók, és 
intelligens hálózatok1.
_______________
1 COM(2012)0582, 2012.10.10., „Erősebb 
európai ipart a növekedés és a gazdasági 
fellendülés érdekében: Az iparpolitikáról 
szóló közlemény frissítése”. 

Or. fr

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 29 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29c) Másfelől az európai turizmus új 
politikai kerete lehetővé teszi a 
fenntartható turisztikai fejlődést, ami 
növeli ezen ágazat versenyképességét és 
növekedési potenciálját1.
_______________
1 COM(2010)0352, 2010.6.30., „Európa, a 
világ első számú turisztikai célpontja – az 
európai turizmus új politikai kerete”.

Or. fr

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 30 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A 2020-ra kitűzött mérföldkövek (30) A 2020-ra kitűzött mérföldkövek 
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eléréséhez és egy versenyképes, 
karbonszegény gazdaság 2050-ig történő 
kialakításához elengedhetetlen teljes 
mértékben végrehajtani az uniós éghajlat-
változási és energiaügyi csomagot. Az 
Európai Unió jelenleg jó úton halad afelé, 
hogy belföldi üvegházhatású 
gázkibocsátását 2020-ig 20%-kal az 1990. 
évi szint alá csökkentse, a 20%-os 
energiahatékonysági célérték teljesítéséhez 
azonban a hatékonyság sokkal gyorsabb 
növelésére lesz szükség. Ez azért is fontos, 
mert az energiakereslet még mindig 
növekvőben van, és viták folynak az 
élelmezési és a bioenergetikai célú 
földhasználat közötti ellentétről. Ebben a 
tekintetben az új energiahatékonysági 
irányelv várhatóan jelentős előrelépést fog 
jelenteni.

eléréséhez és egy versenyképes, 
karbonszegény gazdaság 2050-ig történő 
kialakításához elengedhetetlen teljes 
mértékben végrehajtani az uniós éghajlat-
változási és energiaügyi csomagot. Az 
Európai Unió jelenleg jó úton halad afelé, 
hogy belföldi üvegházhatású 
gázkibocsátását 2020-ig 20%-kal az 1990. 
évi szint alá csökkentse, a 20%-os 
energiahatékonysági célérték teljesítéséhez 
azonban a hatékonyság sokkal gyorsabb 
növelésére lesz szükség. Ebben a 
tekintetben az új energiahatékonysági 
irányelv várhatóan jelentős előrelépést 
jelent. Ez azért is fontos, mert az 
energiakereslet még mindig növekvőben 
van. Az energiahatékonyságnak emellett 
az erőforrások hatékony felhasználásával 
kell párosulnia. Többek között fontos, 
hogy figyelembe vegyék az élelmezési célú 
és a bioüzemanyag előállítását célzó
földhasználat közötti ellentétről folyó 
vitákat. Ezenfelül alapvető fontosságú 
annak biztosítása, hogy a fát mint 
erőforrást, ideértve az energiatermelésre 
szolgáló biomasszát is, fenntartható 
módon kezeljék és a lehető 
leghatékonyabban használják fel, 
figyelembe véve ezen erőforrás különböző 
felhasználási módjának jellemzőit és 
gazdasági fejlődését. 

Or. fr

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 33 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Intézkedésekre kerül sor továbbá az 
uniós piacra kerülő áruk és szolgáltatások 
teljes életciklusra vetített környezeti 
teljesítményének javítása érdekében, olyan 
intézkedések útján, amelyek növelik a 

(33) Intézkedésekre kerül sor továbbá az 
uniós piacra kerülő áruk és szolgáltatások 
teljes életciklusra vetített környezeti 
teljesítményének javítása érdekében, olyan 
intézkedések útján, amelyek növelik a 
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környezetileg fenntartható termékek 
kínálatát, és előmozdítják a fogyasztói 
kereslet jelentős elmozdulását e termékek 
felé. Ez a fogyasztóknak és a 
vállalkozásoknak – köztük a kkv-knek is –
szánt ösztönzők, valamint a működésük és 
termékeik környezeti hatásának 
csökkentését szolgáló piaci alapú és 
szabályozási eszközök kiegyensúlyozott 
kombinációja révén fog megvalósulni. A 
termékekre vonatkozó meglévő 
szabályozás – például a környezetbarát 
tervezésről szóló és az energiafogyasztás 
címkézéséről szóló irányelv, valamint az 
ökocímke-rendelet – felülvizsgálatra kerül 
a termékek teljes életciklusra vetített 
környezeti teljesítményének és erőforrás-
hatékonyságának növelése érdekében, 
ezáltal egységesebbé téve a fenntartható 
termelés és fogyasztás uniós keretét2.

környezetileg fenntartható termékek 
kínálatát, és előmozdítják a fogyasztói 
kereslet jelentős elmozdulását e termékek 
felé. Ez a fogyasztóknak és a 
vállalkozásoknak szánt ösztönzők, 
valamint a működésük és termékeik 
környezeti hatásának csökkentését szolgáló
piaci alapú és szabályozási eszközök 
kiegyensúlyozott kombinációja révén fog 
megvalósulni. Ezzel összefüggésben uniós 
és nemzeti szinten is olyan kedvező keretet 
kell bevezetni, amelynek révén a kkv-k, 
amelyek az uniós vállalkozások többségét 
adják, javítani tudják környezeti 
teljesítményüket1. Ennek a keretnek 
többek között a kifejezetten a kkv-knak 
szánt figyelemfelkeltő kampányokat, 
valamint technikai/pénzügyi 
segítségnyújtási programokat kell 
előirányoznia. A termékekre vonatkozó 
meglévő szabályozás – például a 
környezetbarát tervezésről szóló és az 
energiafogyasztás címkézéséről szóló 
irányelv, valamint az ökocímke-rendelet –
felülvizsgálatra kerül az egyszerűsített, 
egységes és teljes körű környezetvédelmi 
jelzés megvalósítása, a csomagolás 
optimalizálása, a termékek teljes 
életciklusra vetített környezeti 
teljesítményének és erőforrás-
hatékonyságának növelése érdekében, 
ezáltal egységesebbé téve a fenntartható 
termelés és fogyasztás uniós keretét, 
valamint fokozott felelősséggel ruházva 
fel a vállalkozásokat és a polgárokat.
Egységes uniós módszert kell találni a 
termékek környezeti lábnyomának 
kiszámítására.
_______________
1 Az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag („Small Business Act”) 
IX. elvének megfelelően „lehetővé kell 
tenni a kkv-k számára, hogy a 
környezetvédelmi kihívásokat üzleti 
lehetőségekké alakítsák”, 
COM(2008)0394, 2008.6.19.
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Or. fr

Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 35 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az üvegházhatású gázkibocsátáson és 
az energián kívüli tényezőkre ható 
erőforráshatékonyság-javító cselekvések 
keretének kijelölése érdekében célértékeket 
kell meghatározni a fogyasztás teljes 
környezeti hatására vonatkozóan, 
különösen az élelmiszer-ipari, a lakás- és a 
mobilitási ágazatban. Ez utóbbiaknak 
tudható be ugyanis a fogyasztás környezeti 
hatásainak csaknem 80%-a. A Rio+20 
csúcstalálkozó következtetései között 
szerepelt annak elismerése, hogy jelentősen 
csökkenteni kell a betakarítás után és az 
élelmiszer-ellátási lánc más szakaszaiban 
keletkező élelmiszer-veszteséget és -
hulladékot.

(35) Az üvegházhatású gázkibocsátáson és 
az energián kívüli tényezőkre ható 
erőforráshatékonyság-javító cselekvések 
keretének kijelölése érdekében célértékeket 
kell meghatározni a fogyasztás teljes 
környezeti hatására vonatkozóan, 
különösen az élelmiszer-ipari, a lakás- és a 
mobilitási ágazatban. Ez utóbbiaknak 
tudható be ugyanis a fogyasztás környezeti
hatásainak csaknem 80%-a. A Rio+20 
csúcstalálkozó következtetései között 
szerepelt annak elismerése, hogy jelentősen 
csökkenteni kell a betakarítás után és az 
élelmiszer-ellátási lánc más szakaszaiban 
keletkező élelmiszer-veszteséget és -
hulladékot. Másrészt az éghajlattal 
kapcsolatos célok1 elérése érdekében 
feltétlenül értékelni és mérsékelni kell az 
olyan európai termék- és 
nyersanyagfogyasztás környezeti hatását, 
amely valószínűsíthetően hozzájárul az 
Unión kívüli erdőirtáshoz és 
erdőpusztuláshoz.
_______________
1 Pontosabban olyan behozott 
élelmiszerek és nem élelmiszercikkek 
fogyasztásáról van szó mint a hús, a szója, 
a pálmaolaj vagy a fémércek, amelyek 
nem felelnek meg a fenntarthatóság 
követelményének. Lásd COM(2008)0645, 
2008.10.17., „Az erdőirtás és az 
erdőpusztulás okozta kihívások kezelése 
az éghajlatváltozás és a biodiverzitás 
csökkenése elleni küzdelemben”.

Or. fr
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Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 38 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Ahhoz, hogy az erőforrás-
hatékonysági ütemtervnek megfelelően a 
hulladékból erőforrás váljon, az Európai 
Unióban mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú 
alkalmazásával, a különböző 
hulladékfajtákra kiterjedően – érvényt kell 
szerezni a hulladékra vonatkozó uniós 
szabályozásnak. További erőfeszítéseket 
kell tenni az egy főre jutó abszolút
hulladékképződés csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 
eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 
és a hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében. 

(38) Ahhoz, hogy az erőforrás-
hatékonysági ütemtervnek megfelelően a 
hulladékból erőforrás váljon, az Európai 
Unióban mindenhol teljes mértékben és 
összehangolt módon – a 
hulladékhierarchiának megfelelően, a 
különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni a GDP-hez 
viszonyított hulladékképződés csökkentése, 
az újrafeldolgozásra alkalmas és 
komposztálható hulladékok 
ártalmatlanításáról azok 
újrafeldolgozására és hasznosítására való 
fokozatos átállás – az alternatív 
újrafeldolgozási és hasznosítási 
infrastruktúrák kialakítása érdekében 
megfelelő tervezéssel –, az újrafeldolgozás 
minőségi színvonalának biztosítása és a 
másodlagos nyersanyagok piacainak 
kialakítása érdekében. A Rio+20 
csúcstalálkozón elfogadottaknak 
megfelelően a veszélyes hulladékot úgy 
kell kezelni, hogy minél kisebb legyen az 
emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt káros hatás. Ehhez a 
hulladékképződés megelőzése, a hulladék 
újrafeldolgozása és újrahasznosítása 
érdekében a hatásvizsgálat és a költség-
haszon elemzés elvégzését követően az 
egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell alkalmazni a 
gazdasági ösztönzőket, a piaci alapú 
eszközöket, a hulladékkezelési 
jogszabályokat és az 
infrastruktúratervezést tartalmazó 
eszközök megfelelő kombinációját.
Teljesítményük növelése, valamint az 
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Unió hulladékokkal kapcsolatos 
vívmányainak végrehajtása érdekében 
külön figyelmet kell fordítani az ezen a 
téren legkevésbé fejlett tagállamokra. Az 
Európai Unió belső piacát mentessé kell 
tenni a hulladék-újrafeldolgozási 
tevékenységeket akadályozó tényezőktől, 
és felül kell vizsgálni a hulladék 
megelőzésére, újrahasznosítására, 
újrafeldolgozására és a hulladéklerakótól 
való eltérítésére megállapított célértékeket, 
a „körkörös” – az erőforrásokat 
kaszkádszerűen hasznosító és bruttó
maradék hulladékot szinte nem termelő –
gazdaságra való átállás érdekében. 

Or. fr

Indokolás

L'interdiction générale de mise en décharge avant fin 2020 n'est pas réaliste et produirait un 
effet de découragement. Réduire significativement, dans un contexte de statistiques 
améliorées, constitue une voie de progrès véritable. Pour mesurer les progrès d’un pays en 
termes de réduction des déchets, il est nécessaire d’envisager la production de déchets au vu 
de la croissance économique et du PNB. Il convient donc d'introduire la notion de découplage 
de la croissance des déchets par rapport à celle du PNB. Les déchets résiduels bruts 
désignent les déchets sans traitement/prétraitement/tri préalable.

Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 41 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hulladékkal mint erőforrással való 
gazdálkodás biztonságos legyen, az egy 
főre jutó abszolút hulladékképződés 
csökkenjen, az energetikai hasznosítás az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
korlátozódjon, és ténylegesen megszűnjön 
az újrafeldolgozható és a komposztálható 
anyagok hulladéklerakóban való 
elhelyezése;

d) a hulladékkal mint erőforrással való 
gazdálkodás biztonságos legyen a 
környezeti és az egészségügyi károk 
megakadályozása érdekében, a GDP-hez 
viszonyított hulladékképződés csökkenjen, 
az újrafeldolgozható és a komposztálható 
hulladékok a megsemmisítésétől 
fokozatosan térjenek át azok 
újrafeldolgozására és hasznosítására;

Or. fr
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Módosítás 36

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 41 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egyöntetűbb uniós keret vonatkozzon a 
fenntartható termelésre és fogyasztásra; a 
termékekre vonatkozó szabályozás 
felülvizsgálatra kerüljön a termékek teljes 
élettartamra vetített környezeti 
teljesítményének és erőforrás-
hatékonyságának javítása érdekében; 
célértékek kerüljenek kijelölésre a 
fogyasztás teljes hatásának csökkentése 
érdekében;

d) egyöntetűbb uniós jogi keret 
vonatkozzon a fenntartható termelésre és 
fogyasztásra; a termékekre vonatkozó 
szabályozás felülvizsgálatra kerüljön a 
termékek teljes élettartamra vetített 
környezeti teljesítményének és erőforrás-
hatékonyságának javítása érdekében; 
célértékek kerüljenek kijelölésre a 
fogyasztás teljes hatásának csökkentése 
érdekében; küzdjenek az 
élelmiszerpazarlás ellen; tegyék 
általánossá a termékek környezeti 
címkézését; 

Or. fr

Módosítás 37

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 41 bekezdés – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) vegyék figyelembe a munkaerőpiac 
alakulását és dolgozzanak ki a 
környezetbarát gazdasággal összefüggő 
szakmákra vonatkozó képzési 
programokat; 

Or. fr
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Módosítás 38

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 41 bekezdés – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja a hulladékhierarchia
alkalmazását, továbbá azon piaci alapú 
eszközök és intézkedések tényleges
alkalmazását, amelyekkel biztosítható a 
hulladéklerakás tényleges felszámolása, 
az energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, az újrafeldolgozott 
hulladéknak jelentős, megbízható uniós 
nyersanyagforrásként való felhasználása, a 
veszélyes hulladék biztonságos kezelése és 
keletkezésének csökkentése, a jogellenes 
hulladékszállítmányok felszámolása, 
valamint az uniós környezetbarát 
újrafeldolgozási tevékenységek belső piaci 
akadályainak elhárítása;

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja a 
hulladékhierarchiának a hulladékokról 
szóló keretirányelvnek megfelelően, az 
életciklus megközelítés alapján történő
alkalmazását, továbbá a piaci alapú 
eszközök és intézkedések oly módon 
történő alkalmazását, hogy az 
újrafeldolgozható és komposztálható 
hulladékok ártalmatlanításáról 
fokozatosan térjenek át az 
újrafeldolgozásra és a hasznosításra, hogy
az újrafeldolgozott hulladékokat jelentős, 
megbízható uniós nyersanyagforrásként 
használják fel, a veszélyes hulladékokat 
biztonságosan kezeljék és csökkentsék a 
keletkezésüket, hogy felszámolják a 
jogellenes hulladékszállítmányokat, 
valamint hogy elhárítsák az uniós 
környezetbarát újrafeldolgozási 
tevékenységek belső piaci akadályait; 
Külön közleményt kell készíteni a 
polgárok számára, hogy nemzeti és helyi 
szinten is támogatást kapjanak azok a 
kampányok, amelyek célja, hogy 
világosan és egyszerűen tájékoztassák a 
polgárokat a hulladék keletkezésének 
megelőzéséről és a hulladékkezelésről, 
hogy felkeltsék a polgárok figyelmét és 
bevonják őket a szennyezés csökkentése és 
a környezeti fegyelmezetlenség elleni 
küzdelembe, hogy a háztartási hulladékok 
szelektálására és gyűjtésére vonatkozó 
szabályokat érthetőbbé és a fogyasztók 
igényeihez igazodóvá tegyék, valamint 
hogy a polgárokat szelektálásra 
ösztönözzék. 

Or. fr



PR\928464HU.doc 31/59 PE506.123v01-00

HU

Módosítás 39

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 41 bekezdés – 2 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) dolgozzanak ki és hajtsanak végre 
uniós cselekvési tervet az olyan európai 
termék- és nyersanyagfogyasztás 
környezeti hatásának értékelése és 
mérséklése érdekében, amely 
valószínűsíthetően hozzájárul az Unión 
kívüli erdőirtáshoz és erdőpusztuláshoz.

Or. fr

Módosítás 40

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 51 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Ezenkívül az ökológiai és az 
éghajlatváltozással szembeni ellenálló 
képességet növelő – például az 
ökoszisztémákat helyreállító vagy a 
környezetbarát infrastruktúrát kiépítő –
intézkedések is jelentős társadalmi-
gazdasági előnyökkel járhatnak, 
közegészségügyi szempontból is. 
Megfelelően kezelni kell az éghajlat-
politikai és az egyéb környezetvédelmi –
például levegőminőségi – célkitűzések 
közötti szinergiákat és lehetséges 
kompromisszumokat. Az 
éghajlatváltozásra adott válaszként vagy 
ellátásbiztonsági megfontolásokból történő 
üzemanyagváltás például lényegesen több 
szálló por és veszélyes szennyező anyag 
kibocsátását eredményezheti.

(51) Ezenkívül az ökológiai és az 
éghajlatváltozással szembeni ellenálló 
képességet növelő – például az 
ökoszisztémákat helyreállító vagy a 
környezetbarát és kék infrastruktúrát 
kiépítő – intézkedések is jelentős 
társadalmi-gazdasági előnyökkel járhatnak, 
közegészségügyi szempontból is. 
Megfelelően kezelni kell az éghajlat-
politikai és az egyéb környezetvédelmi –
például levegőminőségi – célkitűzések 
közötti szinergiákat és lehetséges 
kompromisszumokat. Az 
éghajlatváltozásra adott válaszként vagy 
ellátásbiztonsági megfontolásokból történő 
üzemanyagváltás például lényegesen több 
szálló por és veszélyes szennyező anyag 
kibocsátását eredményezheti.

Or. fr
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Indokolás

A zöld és kék infrastruktúra fogalma szárazföldi és vízi ökológiai összeköttetésekből álló 
hálózatot jelöl. Fenntartható területrendezési eszköznek minősül, és hozzájárul a természetes 
élőhelyek és a fajok kedvező védettségi állapotához, valamint a víztestek megfelelő ökológiai 
állapotához. Az ökológiai hálózat fogalma a biológiai sokféleséggel kapcsolatban a 2011–
2020-as időszakra vonatkozó aichi célkitűzésekben is szerepel (11. célkitűzés). 

Módosítás 41

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 52 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unióban a levegő minősége 
jelentősen javuljon; 

a) az Európai Unióban a – külső és belső –
levegő minősége az Egészségügyi 
Világszervezet által ajánlott szinteknek 
megfelelően jelentősen javuljon; 

Or. fr

Módosítás 42

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 52 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a stabilitás és a kiszámíthatóság 
logikájának megfelelően az emberi 
egészség és a környezet magas szintű 
védelmének, a vegyi anyagok belső piacon 
belüli szabad mozgásának, valamint az 
európai vállalkozások jobb 
versenyképességének és az innovációnak 
a biztosítása érdekében1, a kkv-kra 
nehezedő adminisztratív és pénzügyi 
terhek csökkentése mellett folytatódjon a 
REACH végrehajtása;
_____________
1 Az 1907/2006/EK rendelet (REACH-
rendelet) 117. cikke (4) bekezdésének, 
valamint az 1272/2008/EK rendelet (CLP-
rendelet) 46. cikke (2) bekezdésének 
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megfelelően a REACH-ről szóló 
2013. február 5-i általános jelentés, 
valamint a REACH-rendelet 75. cikke (2) 
bekezdésének és 138. cikke (2), (3) és (6) 
cikkének megfelelően a rendelet egyes 
elemeinek felülvizsgálata.

Or. fr

Módosítás 43

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 52 bekezdés – 2 albekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nem toxikus környezet kialakítása 
érdekében olyan uniós stratégia kerüljön 
kidolgozásra, amely egy a vegyianyag-
expozícióra és -toxicitásra vonatkozó 
átfogó tudásbázison alapul, és amely 
fenntartható helyettesítő anyagok 
feltalálásához vezet;

d) a fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
világ-csúcstalálkozón 2002-ben elfogadott 
és a Rio+20 csúcstalálkozón megerősített 
célnak megfelelően a tiszta, biztonságos és 
egészséges környezet kialakítása érdekében 
folytatódjon azon uniós stratégia 
végrehajtása, amely egy, a vegyianyag-
expozícióra és -toxicitásra vonatkozó 
átfogó – tetszés szerint az állatkísérletek 
helyett alternatív módszerekkel kapott, az 
Európai Vegyianyag-ügynökség által 
központosított – tudásbázison alapul, és 
amely biztonságos, fenntartható és 
innovatív helyettesítő anyagok 
feltalálásához vezet;

Or. fr

Módosítás 44

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 52 bekezdés – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) egységesítsék a kutatási eljárásokat, 
valamint a környezeti és emberi 
biomonitoringra vonatkozó értékelési 
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kritériumokat annak érdekében, hogy 
optimálisan használhassák ezt az eszközt a 
környezet minőségének és az uniós 
polgárok egészségi állapotának átfogó 
értékelése keretében; 

Or. fr

Módosítás 45

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 54 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Háromféle előnnyel jár, ha 
gondoskodunk arról, hogy az uniós 
környezeti szabályozás valóban érvényre 
jusson: az egységes piacon tevékenykedő 
gazdasági szereplők egyenlő 
versenyfeltételekhez jutnak, lendületet kap 
az innováció és az európai vállalkozások 
számos ágazatban lépéselőnyt 
szerezhetnek. Ezzel szemben a szabályozás 
végrehajtásának elmulasztása jelentős –
hozzávetőleges becslések szerint évente 50 
milliárd EUR összegű – költséggel jár, 
beleértve a kötelezettségszegési eljárások 
költségeit is. Csak 2009-ben 451 
kötelezettségszegési eljárásra került sor a 
környezetre vonatkozó uniós szabályozás 
kapcsán. A Bizottsághoz az uniós 
polgároktól is számos panasz érkezik olyan 
kérdésekben, amelyek tagállami vagy helyi 
szinten kezelhetőbbek volnának. 

(54) Háromféle előnnyel jár, ha 
gondoskodunk arról, hogy az uniós 
környezeti szabályozás valóban érvényre 
jusson: az egységes piacon tevékenykedő 
gazdasági szereplők egyenlő 
versenyfeltételekhez jutnak, lendületet kap 
az innováció és az európai vállalkozások 
számos ágazatban lépéselőnyt 
szerezhetnek. Ezzel szemben a szabályozás 
végrehajtásának elmulasztása jelentős –
hozzávetőleges becslések szerint évente 50 
milliárd EUR összegű – költséggel jár, 
beleértve a kötelezettségszegési eljárások 
költségeit is. 2011-ben az Unióban a 
környezetvédelem területén történt a 
legtöbb (299) uniós jogi 
kötelezettségszegés, ami az összes 
kötelezettségszegés 17%-át teszi ki, és 114 
új kötelezettségszegési eljárást indítottak.
A Bizottsághoz az uniós polgároktól is 
számos panasz érkezik olyan kérdésekben, 
amelyek tagállami vagy helyi szinten 
kezelhetőbbek volnának. 

Or. fr

Indokolás

A számadatok az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentésből 
származnak (2011) (COM(2012)0714).
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Módosítás 46

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 55 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A környezettel kapcsolatos uniós 
joganyag tagállami szintű végrehajtásának 
javítása tehát a következő években első 
lesz a teendők rangsorában. A
végrehajtásban egy-egy tagállamon belül 
és tagállamról tagállamra jelentős 
különbségek figyelhetők meg. A 
környezetre vonatkozó jogi szabályozás 
végrehajtásában nemzeti, regionális és 
helyi szinten részt vevőket el kell látni a 
szabályozásban rejlő előnyök fokozottabb 
kiaknázásához szükséges ismeretekkel és 
képességekkel. 

(55) A környezettel kapcsolatos uniós 
joganyag tagállami szintű végrehajtásának 
javítása tehát a következő években első 
lesz a teendők rangsorában. A 
környezetvédelmi jogszabályok folyamatos 
változása és összetettebbé válása 
jogbizonytalanságot, nehezebb 
érthetőséget és költségeket eredményez a 
vállalkozások, a különböző szintű 
hatóságok, a polgárok és a helyi szereplők 
számára. Továbbá a végrehajtásban egy-
egy tagállamon belül és tagállamról 
tagállamra jelentős különbségeket, 
nehézkes adminisztrációt, valamint 
értelmezési és az ítélkezési gyakorlattal 
kapcsolatos konfliktusokat is előidéz. A 
környezetre vonatkozó jogi szabályozás 
végrehajtásában nemzeti, regionális és 
helyi szinten részt vevőket el kell látni a 
szabályozásban rejlő előnyök fokozottabb 
kiaknázásához szükséges ismeretekkel és 
képességekkel.

Or. fr

Módosítás 47

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 57 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Először is javítani kell a 
végrehajtásról szóló ismeretek 
összegyűjtésének és terjesztésének módján, 
elősegítve ezáltal, hogy a nyilvánosság és a 
környezettel foglalkozó szakemberek teljes 
mértékben megértsék, hogy a nemzeti és a 
helyi közigazgatás hogyan valósítja meg az 

(57) Először is javítani kell a 
végrehajtásról szóló ismeretek 
összegyűjtésének és terjesztésének módján, 
elősegítve ezáltal, hogy a nyilvánosság és a 
környezettel foglalkozó szakemberek teljes 
mértékben megértsék, hogy a nemzeti és a 
helyi közigazgatás hogyan valósítja meg az 
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Unió kötelezettségvállalásait. A 
végrehajtás tagállam-specifikus kihívásaira 
célzott segítségnyújtás lesz a válasz, az 
adott viszonyokhoz szabottan, hasonlóan 
ahhoz, ahogy ez az európai szemeszter 
keretében történik. Így például 
partnerségen alapuló végrehajtási 
megállapodások megkötésére kerül sor a 
Bizottság és az egyes tagállamok között 
olyan kérdések rendezésére, mint a 
végrehajtáshoz szükséges pénzügyi 
támogatás előteremtése vagy az 
előrehaladás nyomon követésére 
alkalmasabb információs rendszerek 
beszerzése.

Unió kötelezettségvállalásait. A 
végrehajtás tagállam-specifikus kihívásaira 
célzott segítségnyújtás lesz a válasz, az 
adott viszonyokhoz szabottan, hasonlóan 
ahhoz, ahogy ez az európai szemeszter 
keretében történik. Így például 
partnerségen alapuló végrehajtási 
megállapodások megkötésére kerül sor a 
Bizottság és az egyes tagállamok között 
olyan kérdések rendezésére, mint a 
végrehajtáshoz szükséges pénzügyi 
támogatás előteremtése vagy az 
előrehaladás nyomon követésére 
alkalmasabb információs rendszerek 
beszerzése. Az eljárás hatékonyságának 
növelése érdekében be lehet vonni a helyi 
és regionális hatóságokat, például 
háromoldalú partnerségi 
megállapodásokon keresztül, az egyes 
tagállamok közigazgatási 
berendezkedésének tiszteletben tartása 
mellett. A jogszabályok helyi 
végrehajtásának javítása érdekében a 
Régiók Bizottsága és az Európai Bizottság 
által bevezetett környezetvédelmi technikai 
együttműködési platform megkönnyíti a 
párbeszédet és az információcserét.

Or. fr

Módosítás 48

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 58 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Másodszor az Európai Unió bővíteni 
fogja a vizsgálati és felügyeleti 
követelmények alkalmazási körét az uniós 
környezetjogban, s ennek 
kiegészítéseképpen uniós szinten 
megteremti az alapos aggodalomra okot 
adó helyzetek kezelésére alkalmas 
apparátust. 

(58) Másodszor strukturálni kell és meg 
kell erősíteni a környezetvédelmi jog 
alkalmazásáért és végrehajtásáért felelős 
tagállami hatóságok hálózatát (IMPEL), 
megfelelő hosszú távú pénzügyi 
támogatást biztosítva a számára úgy, hogy 
a szakértői értékelések során a hálózatot 
rendszeresebben igénybe vegyék, illetve 
hogy a hálózat többet tegyen a bevált 
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gyakorlatok feltérképezéséért és 
terjesztéséért, és hogy munkáját 
kiterjesszék a helyi és regionális szintre.
Az Unió bővíteni fogja a vizsgálati és 
felügyeleti követelmények alkalmazási 
körét is az uniós környezetjogban, s ennek 
kiegészítéseképpen uniós szinten 
megteremti az alapos aggodalomra okot 
adó helyzetek kezelésére alkalmas 
apparátust, amely az érintett tagállamok 
kérésére, költség-haszon megközelítés 
alapján lesz mobilizálható. 

Or. fr

Módosítás 49

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 63 bekezdés – 2 albekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a) a környezetvédelem területén 
biztosított legyen az intelligens 
szabályozás elveinek tiszteletben tartása, 
egyszerűsödjenek a jogszabályok, 
valamint a politikai és gazdasági szereplők 
és a polgárok körében javuljon a 
normákkal kapcsolatos felvilágosító 
munka;

Or. fr

Módosítás 50

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 63 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) partnerségen alapuló végrehajtási 
megállapodások jöjjenek létre a tagállamok 
és a Bizottság között;

b) önkéntes alapon, a helyi és regionális 
hatóságok bevonásával partnerségen 
alapuló végrehajtási megállapodások 
jöjjenek létre a tagállamok és a Bizottság 
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között;

Or. fr

Módosítás 51

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 63 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) bővüljön a hatékony tagállami 
vizsgálatra és felügyeletre vonatkozó 
kötelező kritériumok alkalmazási köre az 
uniós környezetjogban, s ennek 
kiegészítéseképpen kialakításra kerüljön az 
alapos aggodalomra okot adó helyzetek 
kezelésére alkalmas uniós szintű 
apparátus;

c) a tagállamok ösztönzést kapjanak a 
meglévő ellenőrzési kapacitásaik 
racionalizálására és az IMPEL hálózat 
megerősítésére; bővüljön a hatékony 
tagállami vizsgálatra és felügyeletre 
vonatkozó kötelező kritériumok 
alkalmazási köre az uniós környezetjogban, 
és az érintett tagállamok kérésére és 
költség-hatékonyság elemzés alapján 
uniós szinten kiegészítő kapacitás 
kerüljön kialakításra az alapos 
aggodalomra okot adó helyzetek 
kezelésére; az IMPEL mintájára 
ösztönözzék a professzionális hálózatok 
kialakítását az érintett tagállamok 
kérésére végzett szakértői értékelések 
gyakorlatának növelése, többek között az 
alapos aggodalomra okot adó helyzetek 
kezelése érdekében;

Or. fr

Módosítás 52

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 65 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Uniós és nemzetközi szinten lépéseket 
kell tenni a tudomány és a 
környezetpolitika közötti kapcsolódási 
felület megerősítése és javítása érdekében, 

(65) Uniós és nemzetközi szinten lépéseket 
kell tenni a tudomány és a 
környezetpolitika közötti kapcsolódási 
felület megerősítése és javítása érdekében, 
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például tudományos főtanácsadók 
kijelölésével, ahogy a Bizottság és egyes 
tagállamok már most is teszik. 

például a nemzeti környezetvédelmi 
ügynökségek, az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ) és ez 
utóbbi Európai Környezeti Információs és 
Megfigyelő Hálózata (EIONET) által 
végzett munka optimalizálásával, valamint
tudományos főtanácsadók kijelölésével, 
ahogy a Bizottság és egyes tagállamok már 
most is teszik. Ezenfelül fontos, hogy az 
Unió aktívan hozzájáruljon a biológiai 
sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
platformhoz (IPBES), miután annak teljes 
jogú tagja lesz, hogy a biológiai sokféleség 
irányítása területén összekapcsolja a 
helyi, a regionális és a nemzetközi 
szinteket.

Or. fr

Módosítás 53

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 79 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(79) A 2007–2013-as programozási 
időszak tapasztalata azt mutatja, hogy noha 
jelentős pénzforrások állnak rendelkezésre 
környezeti célokra, a kezdeti években igen 
változó mértékben vették őket igénybe 
nemzeti és regionális szinten, potenciálisan 
veszélyeztetve az elfogadott célkitűzések 
és célértékek teljesítését. Annak érdekében, 
hogy ez ne ismétlődhessen meg, a 
környezeti és éghajlat-politikai 
célkitűzéseket a tagállamoknak be kell 
építeniük gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziós célú finanszírozási stratégiáikba 
és programjaikba, kiemelten kell kezelniük 
a környezet- és éghajlat-politikai 
finanszírozás igénybevételét, és meg kell 
erősíteniük a végrehajtó szervek azon 
képességét, hogy költséghatékony és 
fenntartható beruházásokat eszközöljenek, 

(79) A 2007–2013-as programozási 
időszak tapasztalata azt mutatja, hogy noha 
jelentős pénzforrások állnak rendelkezésre 
környezeti célokra, a kezdeti években igen 
változó mértékben vették őket igénybe 
nemzeti és regionális szinten, potenciálisan 
veszélyeztetve az elfogadott célkitűzések 
és célértékek teljesítését. Annak érdekében, 
hogy ez ne ismétlődhessen meg, a 
környezeti és éghajlat-politikai 
célkitűzéseket a tagállamoknak be kell 
építeniük gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziós célú finanszírozási stratégiáikba 
és programjaikba, kiemelten kell kezelniük 
a környezet- és éghajlat-politikai 
finanszírozás igénybevételét, és meg kell 
erősíteniük a végrehajtó szervek azon 
képességét, hogy költséghatékony és 
fenntartható beruházásokat eszközöljenek, 
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ezáltal biztosítva e területek 
beruházásainak megfelelő és szükséges 
pénzügyi támogatását.

ezáltal biztosítva e területek 
beruházásainak megfelelő és szükséges 
pénzügyi támogatását. A Natura 2000 
hálózat finanszírozási igényeinek 
összehangolása érdekében például 
javasolt, hogy nemzeti szinten 
szisztematikusan használják az 
élőhelyvédelmi irányelvben 
meghatározott, prioritással rendelkező 
fellépési kereteket.

Or. fr

Módosítás 54

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 79 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(79a) Általában véve intézkedéseket kell 
javasolni az uniós alapok strukturális 
fellépésekre történő hatékony 
felhasználása érdekében, különösen a víz, 
a közlekedés, az energiahatékonyság és a 
hulladék területén. Például a kommunális 
hulladék-infrastruktúrák esetében az 
uniós támogatás nyújtása sem kísérő 
intézkedések végrehajtásához, sem az 
uniós hulladékpolitika céljainak 
megvalósításához nincs kötve, ami 
korlátozza az uniós finanszírozás 
hatékonyságát1. 
_______________
1 Ezzel kapcsolatban lásd az Európai 
Számvevőszéknek „A települési 
hulladékgazdálkodási infrastrukturális 
projekteket finanszírozó strukturális 
intézkedések eredményesen segítik-e a 
tagállamokat az uniós 
hulladékgazdálkodási politika céljainak 
elérésében?” című 20/2012. sz. 
különjelentésében megfogalmazott 
ajánlásait (HL C 28., 2013.1.30., 2. o.).
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Or. fr

Indokolás

A környezetvédelmi intézkedésekre szánt uniós alapok közül túl sok kihasználatlan vagy nem 
optimális mértékben kihasznált.

Módosítás 55

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 82 bekezdés – 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) meghatározzák, azonosítsák és 
fokozatosan megszüntessék a 
környezetileg káros támogatásokat, 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;

Or. fr

Módosítás 56

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 82 bekezdés – 2 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a nyújtott környezeti szolgáltatások 
esetében kidolgozzák azok ellenértékét, ha 
e szolgáltatások a beruházás vagy a 
kezelés terén kényszerhelyzeteket vagy 
többletköltségeket eredményeznek; a 
gazdasági fejlődéssel és a megőrzéssel 
összefüggő feladatok összehangolása 
érdekében előmozdítsák többek között a 
környezeti szolgáltatások fizetési 
rendszerének kidolgozását és bevezetését.
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Or. fr

Indokolás

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les 
propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la 
fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la 
réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et 
le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui 
entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des 
surcoûts d'investissement et de gestion.

Módosítás 57

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 88 bekezdés 

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, nagyfokú zajszennyezés, 
üvegházhatású gázkibocsátás, a városi és a 
külvárosi biológiai sokféleség változása,
vízhiány, árvizek és viharok, szennyezett 
helyszínek, rozsdaövezetek és hulladék, 
továbbá az energiafogyasztás kézben 
tartásának problémája is. 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. fr

Indokolás

A városi környezetben élő állatok közül egyes fajok eltűnnek, míg mások túlzottan 
elszaporodhatnak. Fontos tehát, hogy ténylegesen megvalósuljon a városi biológiai sokféleség 
kezelése.
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Módosítás 58

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 88 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88a) Az urbanizálódás az európai 
városlakók körében környezettudatosságot 
hoz létre, és igényt teremt arra, hogy 
kapcsolat alakuljon ki a városi 
környezetben a közelben található 
természettel. Ezáltal a város szerepet 
játszik a biológiai sokféleség 
megőrzésében. A városi környezetbe 
többek között új tájépítő térkialakításokon 
keresztül újból bevezetett természeti
dimenzió, a falak vagy a tetőzet 
növényekkel való befuttatása, a városi 
zöld vagy kék infrastruktúrák kialakítása 
mind ebbe az irányba mutató 
kezdeményezések. Az európai városok 
biodiverzitással kapcsolatos 
teljesítményeit a városi környezetre 
vonatkozó különleges biológiai 
sokféleség--mutató alapján kell értékelni 
és javítani, mint amilyen a biológiai 
sokféleséggel foglalkozó nagoyai 
konferencia (2010) során bemutatott 
szingapúri mutató.

Or. fr

Indokolás

Az, hogy nem állnak rendelkezésre tudományos ismeretek a városi biodiverzitásról, fékezi az 
annak védelmére szánt projektek kidolgozását.  

Módosítás 59

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 90 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(90) Az Európai Uniónak továbbra is 
támogatnia és adott esetben bővítenie 

(90) Az Európai Uniónak továbbra is 
támogatnia és adott esetben bővítenie 
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kellene azokat a meglévő 
kezdeményezéseket, amelyek támogatják a 
városok innovációját, legjobb gyakorlatait, 
hálózatba szerveződését és eszmecseréjét, 
és amelyek arra ösztönzik őket, hogy 
kamatoztassák a fenntartható 
városfejlesztésben betöltött élszerepüket. 
Az Európai Unió intézményeinek és a 
tagállamoknak meg kellene könnyíteniük 
és ösztönözniük kellene, hogy a kohéziós 
politika keretében és az egyéb forrásokból 
szerezhető uniós finanszírozást igénybe 
vegyék azon erőfeszítések támogatására, 
amelyeket a városok a fenntartható 
városfejlesztés, a tudatosságnövelés és a 
helyi szereplők részvételre ösztönzése 
érdekében tesznek. A városokra irányadó 
fenntarthatósági kritériumok kidolgozása 
és elfogadása közös viszonyítási alapot 
teremtene az ilyen kezdeményezések 
céljára, és előmozdítaná a fenntartható 
városfejlesztés koherens, integrált 
megközelítését.

kellene azokat a meglévő 
kezdeményezéseket, amelyek támogatják a 
városok innovációját, legjobb gyakorlatait, 
például az ökonegyedeket, a városok
hálózatba szerveződését és eszmecseréjét1, 
és amelyek arra ösztönzik őket, hogy 
kamatoztassák a fenntartható 
városfejlesztésben betöltött élszerepüket. A 
városok és az intelligens közösségek 
esetében az európai innovációs partnerség 
bevezetésének ösztönöznie kell az 
intelligens technológiák városi fejlődését, 
többek között az energia, a közlekedés, 
valamint az információs és 
kommunikációs technológiák (IKT)2

ágazataiban a kutatási erőforrások 
megosztásával, valamint azzal, hogy a 
városoknak központi és stratégiai szerepet 
adnak. Ezenfelül az Európai Unió 
intézményeinek és a tagállamoknak meg 
kellene könnyíteniük és ösztönözniük 
kellene, hogy a kohéziós politika keretében 
és az egyéb forrásokból szerezhető uniós 
finanszírozást igénybe vegyék azon 
erőfeszítések támogatására, amelyeket a 
városok a fenntartható városfejlesztés, a 
tudatosságnövelés és a helyi szereplők 
részvételre ösztönzése érdekében tesznek. 
A városokra irányadó fenntarthatósági 
kritériumok és mutatók kidolgozása és 
elfogadása – többek között a városokkal 
foglalkozó szakemberek (pl. 
városrendezők, építészek, vállalkozók) 
szakértelmére támaszkodva – közös 
viszonyítási alapot teremtene az ilyen 
kezdeményezések céljára, és előmozdítaná 
a fenntartható városfejlesztés koherens, 
integrált megközelítését.

_______________
1 Például: az éghajlat-változási és 
energiaügyi csomag 2008-as elfogadása 
után a Bizottság által elindított 
„Polgármesterek Szövetsége” 
kezdeményezés, továbbá más nemzetközi 
megállapodások is, mint az Aalborgi 
Charta (1994. és 2004.), a Lipcsei Charta 
(2007.), a Toledói Nyilatkozat (2010.) és a 
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Malagai Charta (2011.). 
2 C(2012)4701, 2012.7.10.

Or. fr

Módosítás 60

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 91 bekezdés – 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,
valamint a fenntartható mobilitás
érdekében célirányos politikát hajtson 
végre; 

Or. fr

Módosítás 61

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 91 bekezdés – 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 városi 
modellek történelmi és földrajzi 
sajátosságainak figyelembevételével közös 
kritériumok és mutatók kerüljenek
meghatározásra és elfogadásra;

Or. fr
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Módosítás 62

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 91 bekezdés – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a városi környezetben javuljon a 
biológiai sokféleség kezelése, és az állat-
és növényvilág városokban betöltött 
szerepével kapcsolatos figyelemfelkeltő 
munka vegye kezdetét a polgárok 
körében; 

Or. fr

Módosítás 63

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 91 bekezdés – 2 albekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a szennyezőanyag- és zajkibocsátás 
csökkentése mellett támogassák az 
egészséges és fenntartható mobilitást a 
városokban; 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 gépjárművekre vonatkozó 
terveket; ösztönözzék a különböző 
alternatív helyváltoztatási módokat;

Or. fr
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Módosítás 64

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 91 bekezdés – 2 albekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) az intelligens épületeknek és az IKT-k 
használatának köszönhetően javítsák az 
energiatakarékosságot; mozdítsák elő a 
fenntartható felújítást és építkezést; az 
építőiparnak a környezeti és 
energiateljesítmény, a biztonság, az 
egészség, a felhasználók igényeihez való 
alkalmazkodás, az innováció és a 
gazdasági versenyképesség szempontjából 
történő integrált megközelítésére alapozva 
uniós szinten fejlesszék és szervezzék 
hálózatba az építőipari tudományos és 
műszaki szakértelmet;

Or. fr

Módosítás 65

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 91 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

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 tájékoztatást kapjanak a városi 
fenntarthatóság javítását szolgáló 
intézkedések finanszírozásáról, és ilyen 
finanszírozáshoz juthassanak, továbbá az 
igényeiknek megfelelő támogatásban 
részesüljenek. 

Or. fr
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Módosítás 66

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 92 bekezdés

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 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. 
Ezeket az erőfeszítéseket nemzetközi 
szinten, igazságosan meg kell osztani. 
Ennek a programnak hathatós politikai 
üzenetet kell közvetítenie a világ többi 
része számára, és hozzá kell járulnia a 
nemzetközi környezetvédelmi irányítás 
megteremtéséhez, amely túlmegy a 
pénzügyi szolidaritáson és biztosítja, hogy 
a harmadik országok az Unióval 
megegyező módon elkötelezzék magukat. 
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Or. fr

Módosítás 67

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 94 bekezdés

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, valamint 
az Unióhoz társult országokkal és 
területekkel 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. Az Uniónak 
meg kell erősítenie a globális szinten 
végrehajtott környezetvédelmi fellépéseire 
vonatkozó kommunikációs politikáját. 

Or. fr

Indokolás

La lutte contre les problèmes qui se posent au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l'environnement doit s'appuyer sur l'ensemble du territoire de l'Union, et en particulier sur les 
régions ultrapériphériques, mais également sur les Pays et Territoires d'Outre-mer associés à 
l'Union, dans la mesure où  ces territoires détiennent plus 70% de la biodiversité européenne.
Ces territoires peuvent servir d'exemple et de relais dans leur région pour la mise en œuvre 
des objectifs prioritaires énoncés dans le présent programme.  La participation des PTOM au 
présent programme se fait dans les conditions établies dans la Décision d'association outre-
mer.
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Módosítás 68

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 95 bekezdés

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 

(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 
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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.

párhuzamosan az Európai Uniónak 
folytatnia és fokoznia kellene a stratégiai 
partnerekkel kötött éghajlat-változási 
partnerségeket, és további lépéseket 
kellene tennie, hogy külpolitikájában, 
többek között kereskedelmi és
fejlesztéspolitikájában a viszonosság és a 
kölcsönös előnyök szellemében érvényre 
jussanak a környezeti és éghajlat-változási 
megfontolások.

Or. fr

Módosítás 69

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 98 bekezdés

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 
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 

(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 jegyében a többi országot is a 
környezettel kapcsolatos szabályozási 
keretük és szabványaik korszerűsítésére és 
betartatására, valamint a környezeti 
dömping elleni küzdelemre ösztönözzék.
Az európai mechanizmusok környezeti 
integritásának garantálása, a tisztességes 
verseny biztosítása, valamint a 
kibocsátásáthelyezés és az uniós 
vállalkozások áttelepítésének elkerülése 
érdekében a WTO-szabályok tiszteletben 
tartása mellett folytatni kell a szén-dioxid-
belefoglalási mechanizmus 
létrehozásának vizsgálatát. Az Európai 
Unió a továbbiakban is a fenntartható 
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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.

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 és az 
erőforrások kiaknázásának 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. Az Unió általában arra 
törekszik, hogy a teljes ellátási láncban 
javítsa a gondosság kötelezettségével 
összefüggő szempontokat.  

Or. fr

Indokolás

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a versenytorzulások és a környezeti dömping veszélyei 
hátrányosan érintik az Európai Unióban működő vállalkozásokat és az ott élő 
munkavállalókat, akiknek szigorúbb előírásokat kell betartaniuk. A szén-dioxid-belefoglalási 
mechanizmus lehetővé tenné a szén-dioxid-kibocsátási kockázatok harmadik országokra való 
áthárításának kockázata elleni fellépést.

Módosítás 70

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 100 bekezdés – 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-

b) az ENSZ Környezetvédelmi 
Programjának megerősítése révén lépések 
történjenek egy, a fenntartható fejlődést 
szolgáló hatékonyabb ENSZ-struktúra 
kialakítására – a Rio+20 csúcstalálkozó 
eredményei és az alapján, hogy az ENSZ 
valamennyi tagállama egyetemesen 
csatlakozott az UNEP 
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ügynökség rangjára emeljék –, továbbá 
támogatásban részesüljenek a multilaterális 
környezetvédelmi megállapodások közötti 
szinergiák fokozására irányuló 
erőfeszítések;

kormányzótanácsához és megerősítette 
annak pénzügyi forrásait, kapacitásait és 
regionális irodáit, 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;

Or. fr

Módosítás 71

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 100 bekezdés – 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: a 
stratégiai partnerek esetében a legjobb 
gyakorlatoknak a belső környezetpolitikába 
és környezetpolitikai szabályozásba való 
átültetésének előmozdítására és a 
multilaterális környezetvédelmi 
tárgyalásokkal kapcsolatos konvergenciára; 
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; 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 

d) a partnerországokkal való 
kapcsolattartás stratégiaibbá váljon. Ennek 
érdekében az együttműködésnek a 
következőkre kell összpontosulnia: i. a 
stratégiai partnerek esetében a legjobb 
gyakorlatoknak a belső környezetpolitikába 
és környezetpolitikai szabályozásba való 
átültetésének előmozdítására és a 
multilaterális környezetvédelmi 
tárgyalásokkal kapcsolatos konvergenciára; 
ii. 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, az információ- és 
kapacitásmegosztás megerősítésére; iii. 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 
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kapcsolatos nemzetközi 
kötelezettségvállalások teljesítése.

hozzájárulásképpen – a környezettel 
kapcsolatos nemzetközi 
kötelezettségvállalások teljesítése; iv. a 
fenntartható fogyasztási és termelési 
módokkal kapcsolatban a Rio+20
csúcstalálkozón elfogadott tízéves 
programozási keret bevezetésére.

Or. fr

Módosítás 72

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 100 bekezdés – 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 globális szintű 
vadvédelemről és a vadon élő állatok 
élőhelyeiről szóló különböző kormányközi 
szerződéseket 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. fr
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Módosítás 73

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 100 bekezdés – 2 albekezdés – g a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) fogadjanak el olyan kereskedelmi 
politikát, amely a környezetvédelmi 
normák tekintetében multilaterális (WTO) 
és bilaterális téren egyaránt – a különböző 
harmadik országokkal kötött 
szabadkereskedelmi megállapodások 
keretében – a kölcsönösségen alapul, az 
országok fejlettségi szintjének tiszteletben 
tartása mellett; 

Or. fr

Módosítás 74

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 100 bekezdés – 2 albekezdés – g b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a Rio+20 csúcstalálkozón elfogadott 
nyilatkozatnak1 megfelelően biztosítsák a 
polgárok és a fenntartható fejlődéssel 
globális szinten foglalkozó civil 
szervezetek aktív részvételét, és a 
regionális és nemzeti kezdeményezések 
kidolgozását elősegítve javítsák a 
környezetvédelmi irányítást;
_______________
1 A Rio+20 csúcstalálkozón elfogadott 
nyilatkozat (88) bekezdésének h) pontjával 
összhangban.

Or. fr
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Módosítás 75

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 102 bekezdés

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 
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. 

(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 
célértékek és az energiahatékonysági 
mérföldkövek – végrehajtását követik 
nyomon. A hulladékképződéssel és -
kezeléssel kapcsolatos meglévő uniós 
statisztikai szabályozás keretében további 
fejlődés szükséges az adatok ismerete és 
az adatharmonizáció területén. Az 
erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemterve és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig szóló 
stratégia közös végrehajtási 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. fr
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INDOKOLÁS

Az előző uniós környezetvédelmi cselekvési program 2012. júliusban lejárt. Ezért legfőbb 
ideje, hogy megállapodjunk a 2020-ig tartó új általános keretről, valamint hogy ambiciózus és 
realista, a Rio+20 csúcstalálkozón megindult dinamikus folyamatokhoz illeszkedő jövőképet 
javasoljunk a 2050-ig tartó időszakra. 

Már a program címe is – „Jólét bolygónk felélése nélkül” – az embernek a természethez 
fűződő viszonyáról, valamint a gazdasági tevékenységnek és a környezetvédelemnek a 
fenntartható fejlődés fogalmát szem előtt tartó, szükséges összehangolásáról folytatott 
filozófiai gondolkodásra utal. Arról van tehát szó, hogy meg kell haladni az öncélú élni 
akarást és egy olyan felelősségvállalási etika felé kell elmozdulni, amelyet a következő 
közmondás foglal össze a legtalálóbban: „a földet nem őseinktől örököljük, hanem 
gyermekeinknek adjuk kölcsönbe”.  

Mindez már az 1982-es Természetvédelmi Világchartában is szerepelt, de 30 év elteltével azt 
kell megállapítanunk, hogy továbbra is hatalmas kihívásokkal kell szembenéznünk a 
természeti erőforráskészlet terhelése, az ökoszisztémák pusztulása, az energiafogyasztás, a 
szennyezés, a hulladékok, az egészségügyi kockázatok vagy az éghajlatváltozás terén. 
Ugyanakkor ezzel egyidejűleg felmerül fel az a rendkívül fontos kihívás is, hogy Európában 
és világszerte fenn kell tartani és javítani kell az emberek életkörülményeit. Akkor hogyan 
őrizhetjük meg egyszerre a bolygót és állíthatunk elő javakat? 

A jelenlegi gazdasági válság és a megszorítások idején kockázatos lehet a környezetvédelmi 
politika hangsúlyozása, hiszen az másodlagos prioritásnak, vagy a gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatás szempontjából kényszernek vagy hátránynak tűnhet. Ezt az egyszerre rövidtávú 
és megosztó szemléletmódot azonban érdemesebb a környezetvédelmi üzenet, valamint a 
gazdasági és ipari törekvések olyan hatékony kombinációjával felváltani, amely az összes 
szereplőt egy újszerű és progresszív megközelítésben fogja össze. 

A környezetvédelmi fellépés – csakúgy mint a tétlenség – nagyon nagy költségekkel jár, de 
olyan nyereségekkel is kecsegtet, amelyeket sem az államháztartások, sem a magánbefektetők 
nem hagyhatnak figyelmen kívül a jelenlegi időszakban. Ez az oka annak, hogy a 
környezetvédelmi törekvés többé nem lehet korrekciós tényező, hanem már a legelején be kell 
épülnie a különböző ágazati szakpolitikákba. 

Annak köszönhetően, hogy átfogó rendszerre tesz javaslatot, a 7. környezetvédelmi cselekvési 
program egyben az Európai Unió nagy környezetvédelmi kiáltványa is lehet a polgárok és a 
világ többi része felé, valamint az Unió 2020-ig tartó új ökológiai programjának 
alapdokumentuma is lehet, amely magában foglalja a „zöldebb” növekedés lehetőségét és 
munkahelyeket teremt.  

Az OECD 2009-es nyilatkozatában kifejtett „zöld” növekedés gondolata nem tartozik egyik 
politikai áramlathoz sem és széles körű egyetértés tárgyát képezheti. Olyan gazdaságon 
alapul, amely kevesebb energiát és nyersanyagot használ, vagy azokat jobban használja fel, 
amely a pazarlást elkerülve, intelligens módon termel és fogyaszt, amely ellenőrzi a keletkező 
hulladékokat és emellett csökkenti a környezetterhelést. Nem azonos a csökkenéssel, épp 
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ellenkezőleg, az erőforrások hatékony felhasználására, az innovációra és a vállalkozások 
versenyképességére épít. 

A 7. környezetvédelmi cselekvési program sok erőfeszítést igényel a „zöld” növekedés 
eléréséhez. Ezeket az erőfeszítéseket meg kell érteni. A környezetvédelmi jogszabályok 
állandó fejlődése és összetettebbé válása, az előírások összefonódása és egymást átfedése 
jogbizonytalanságot, nehezebb érthetőséget idéznek elő és félelmet keltenek a 
vállalkozásokban, a különböző szintű hatóságokban és a magánemberekben. Ezenfelül ez 
egy-egy tagállamon belül és tagállamról tagállamra a végrehajtásban is jelentős 
különbségeket, nehézkes adminisztrációt, valamint értelmezési és az ítélkezési gyakorlattal 
kapcsolatos konfliktusokat is előidéz. Ezt tetézi olykor az is, hogy miután uniós vagy 
nemzetközi szinten megtették a vállalásokat, nincs meg a szükséges politikai akarat. 

Ez annyira igaz, hogy 2011-ben az Unióban a környezetvédelem területén történt a legtöbb 
(299) közösségi jogi kötelezettségszegés, ami az összes kötelezettségszegés 17%-át teszi ki, 
és 114 új kötelezettségszegési eljárást indítottak. Ezek a kötelezettségszegések pénzügyi és 
emberi szempontból egyaránt sokba kerülnek.

Ezért az uniós környezetvédelmi jogszabályok jobb elfogadása és alkalmazása érdekében e 
jogszabályoknak szilárd tudományos ismereteken kell alapulniuk, nagyobb egységességre és 
egyszerűségre kell törekedniük, továbbá az intelligens szabályozás elveit is tiszteletben kell 
tartaniuk azzal, hogy azokat hatásvizsgálatokra, a meglévő politikák értékelésére („minőségi 
felülvizsgálat”) és a versenyképességre gyakorolt hatás vizsgálatára alapozzák. 

Ezenfelül e jogszabályok végrehajtásának ellenőrzését az Unió egészében határozottan 
fokozni kell a nemzeti környezetvédelmi felügyeleti rendszerek megerősítésével, a helyi és 
regionális hatóságok fokozott bevonásával és szükség esetén közösségi támogatás 
biztosításával.  Hasonlóképpen javítani kell az uniós környezetvédelmi támogatások 
felhasználását és hatékonyságát annak érdekében, hogy a gyakorlatban kézzelfogható 
eredmények szülessenek. 

Másrészt az Unió környezetvédelmi politikájáról szóló közlemény nagyobb figyelmet 
érdemel. Még több felvilágosító munkára van szükség annak biztosításához, hogy a 
különböző szintű hatóságok, a vállalkozók és a befektetők, valamint a polgárok számára 
mindenképpen érthetővé és kiszámíthatóvá váljanak az EU környezetvédelmi döntései. Ez 
csak javítja az uniós jogszabályok végrehajtását. Ezenfelül az európai polgárok azt még 
inkább a magukénak fogják érezni, olyannyira, hogy büszkék lesznek a természeti tőke 
védelmére, és a kontinensükön és az egész világon egyaránt javítani fogják a környezet 
állapotát. 
A 7. környezetvédelmi cselekvési programnak hathatós politikai üzenetet kell közvetítenie az 
EU részéről a világ többi része számára, és hozzá kell járulnia a pénzügyi szolidaritás határain 
túllépő, nemzetközi környezetirányítás megteremtéséhez. Az EU-nak ugyanis el kell érnie, 
hogy a harmadik országok vele megegyező módon környezet- és éghajlatvédelmi 
kötelezettséget vállaljanak. 

Az Unió nem maradhat elszigetelt az általa nemzetközi szinten tett erőfeszítéseiben, és fontos, 
hogy erős partnerekre számíthasson. Ezért a környezetvédelmi diplomácia keretében az 
Uniónak a kereskedelem terén el kell kerülnie a naivitás buktatóját és emellett be kell tartania 
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a WTO elveit. Tehát az EU feladata annak jobb meghatározása, hogy milyen feltételek mellett 
léphetnek be a piacára, és azt csak akkor szabad megnyitnia, ha a harmadik országok 
megóvják a környezetet, csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását, és ha az uniós 
vállalkozásokat nem éri hátrány a tisztességtelen verseny miatt. Következésként az EU-nak 
még több erőfeszítést kell tennie a környezeti dömping és a kibocsátásáthelyezés elleni 
küzdelemben. Az uniós vállalkozások nem tartanák igazságosnak, ha megelégednénk az 
egyoldalú kötelezettségvállalásokkal, és ez visszavetné az Unió területén végzett 
tevékenységeiket. 

Végül a környezetvédelmi törekvés nemcsak az EU és a harmadik országok, hanem 
mindenekelőtt az emberek felelőssége is. A 7. környezetvédelmi cselekvési programnak újra a 
problémakör középpontjába kell állítania az európai polgárokat. Tanítania, tájékoztatnia, 
képeznie kell a polgárokat, növelnie kell a mindennapi részvételüket, elő kell mozdítania a 
civil fellépéseket, továbbá a környezeti ügyekben segítenie kell a polgárok 
igazságszolgáltatáshoz való jogát: ezeket a célokat az új uniós programnak is követnie kell. 
Van-e jobb lehetőség a polgári környezettudatosság fejlesztésére az Unióban, mint a 2013-as 
esztendő, a polgárok európai éve? 


