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Módosítás 1
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az éghajlatváltozás globális 
jelenség, és hatása a világ különböző tájain 
egyenlőtlenül oszlik meg; mivel még a 
társadalmi-gazdasági vetületek, valamint a 
költségek és hasznok tekintetében is 
különbségek vannak a fejlődő és a 
fejlettebb országok között; mivel az 
éghajlatváltozásra adott válaszoknak ily 
módon alkalmazkodási intézkedéseket, 
valamint az összes érintett ágazatban 
egyértelmű és átfogó cselekvési terveken 
keresztül megvalósuló, a fenntartható 
fejlődés felé vezető utat kijelölő 
stratégiákat is magukban kell foglalniuk,

A. mivel az éghajlatváltozás globális 
jelenség, és hatása a világ különböző tájain
és a különböző ágazatok közt
egyenlőtlenül oszlik meg; mivel még a 
társadalmi-gazdasági vetületek, valamint a 
költségek és hasznok tekintetében is 
különbségek vannak a fejlődő és a 
fejlettebb országok között; mivel az 
éghajlatváltozásra adott válaszoknak ily 
módon alkalmazkodási intézkedéseket, 
valamint az összes érintett ágazatban 
egyértelmű és átfogó cselekvési terveken 
keresztül megvalósuló, a fenntartható 
fejlődés felé vezető utat kijelölő 
stratégiákat is magukban kell foglalniuk,

Or. ro

Módosítás 2
Anni Podimata

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

mivel az éghajlatváltozás hatásai 
egyenlőtlenül oszlanak meg az Európai 
Unióban, és mivel a dél-európai területek 
és a földközi-tengeri medence országai 
sebezhetőbbek és már most is olyan, 
azonnali és látható következményekkel 
kell szembenézniük, mint az intenzív 
szárazság és a vízhiány, a nagy területeket 
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érintő és pusztító erdőtüzek, valamint az 
erdőirtás és az elsivatagosodás 
kézzelfogható veszélye; ezért úgy véli, 
hogy az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra irányuló európai 
fellépési keret tervének teljes mértékben 
figyelembe kell vennie a problémának ezt 
a területi aspektusát, és gondoskodnia kell 
a minden tekintetben a dél-európai 
területek különleges igényeihez igazított 
szakpolitikák kialakításáról és 
finanszírozásáról annak megakadályozása 
érdekében, hogy az éghajlatváltozás az 
uniós régiók közötti gazdasági, társadalmi 
és környezeti egyenlőtlenségeket csak 
tovább élező tényezővé váljon.

Or. el

Módosítás 3
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a felülvizsgált ETS irányelv 
értelmében a tagállamoknak az ETS-
jövedelmek egy részét mérséklési és 
alkalmazkodási intézkedésekre kellene 
elkülöníteniük,

Or. en

Módosítás 4
Anni Podimata

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az éghajlatváltozás az C. mivel az éghajlatváltozás az 
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energiaágazatban elkerülhetetlen módon 
hatással lesz mind a keresleti, mind a
kínálati oldalra; mivel az olyan éghajlati 
jelenségek, mint az erős esőzés, a 
hőmérséklet emelkedése, a hőhullámok, a 
szárazság, a komoly viharok, az áradások 
és a tűzvészek jelentős fennakadásokat és 
károkat tudnak okozni az energiaellátási 
infrastruktúrában, és így közvetlenül 
befolyásolják az energiatermelést, valamint 
az energia eljuttatását a 
végfelhasználókhoz,

energiaágazatban elkerülhetetlen módon 
hatással lesz a kínálati oldalra, az EU 
energiabiztonságának külső 
vonatkozásaira és az energia iránti 
keresletre; mivel az olyan éghajlati 
jelenségek, mint az erős esőzés, a 
hőmérséklet emelkedése, a hőhullámok, a 
szárazság, a komoly viharok, az áradások 
és a tűzvészek jelentős fennakadásokat és 
károkat tudnak okozni az energiaellátási 
infrastruktúrában, és így közvetlenül 
befolyásolják az energiatermelést, valamint 
az energia eljuttatását a 
végfelhasználókhoz,

Or. el

Módosítás 5
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel az energiaforrások és -ellátók 
diverzifikációja fontos elem az energiához 
való egyenlő hozzáférés és a megfelelő 
energiaellátás biztosítása, valamint a 
megújuló forrásokból származó 
energiafelhasználás arányának növelésére 
és a CO2-kibocsátás csökkentésére 
irányuló uniós célkitűzések megvalósítása 
tekintetében,

D. mivel az energiaforrások és -ellátók 
diverzifikációja fontos elem az energiához 
való egyenlő hozzáférés és a megfelelő 
energiaellátás biztosítása, valamint a 
megújuló és egyéb szénmentes forrásokból 
származó energiafelhasználás arányának 
növelésére és a CO2-kibocsátás 
csökkentésére irányuló uniós célkitűzések 
megvalósítása tekintetében,

Or. en

Módosítás 6
Anni Podimata

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

D. mivel az energiaforrások és -ellátók
diverzifikációja fontos elem az energiához 
való egyenlő hozzáférés és a megfelelő 
energiaellátás biztosítása, valamint a 
megújuló forrásokból származó 
energiafelhasználás arányának növelésére 
és a CO2-kibocsátás csökkentésére 
irányuló uniós célkitűzések megvalósítása 
tekintetében,

D. mivel az energiaforrások, elosztó 
csatornák és energiaellátók
diverzifikációja fontos elem az energiához 
való egyenlő hozzáférés és a megfelelő 
energiaellátás biztosítása, valamint a 
megújuló forrásokból származó 
energiafelhasználás arányának növelésére 
és a CO2-kibocsátás csökkentésére 
irányuló uniós célkitűzések megvalósítása 
tekintetében,

Or. el

Módosítás 7
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudatában van annak, hogy a kirívó 
éghajlati jelenségek, a tengerszint várható 
emelkedése és az esőzésben mutatkozó 
ingadozások még a meglévő 
infrastrukturális rendszerben is 
alkalmazkodási intézkedések elfogadását 
teszik szükségessé, amelyek ugyan 
költségesek lesznek, ám kevesebbe fognak 
kerülni, mint a tétlenségből közép- és 
hosszú távon eredő károk; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
célirányos nemzeti cselekvési tervek 
keretében számoljanak be a költségekről és 
a források elosztásáról;  

1. tudatában van annak, hogy a kirívó 
éghajlati jelenségek, a tengerszint várható 
emelkedése és az esőzésben mutatkozó 
ingadozások még a meglévő 
infrastrukturális rendszerben is 
alkalmazkodási intézkedések elfogadását 
teszik szükségessé, amelyek ugyan 
költségesek lesznek, ám kevesebbe fognak 
kerülni, mint a tétlenségből közép- és 
hosszú távon eredő károk; ugyanakkor 
megköveteli, hogy az intézkedések 
tudományos háttere megfeleljen a 
megbízható éghajlattudomány 
kritériumainak, foglalja magába a 
megfelelő szakértői értékelést és értékelési 
eljárást, valamint folyamatosan és 
átlátható módon aktualizált tudományos 
eredményeket; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy ezen tudományos 
bizonyítékok alapján és célirányos nemzeti 
cselekvési tervek keretében számoljanak be 
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a költségekről és a források elosztásáról;

Or. en

Módosítás 8
Adam Gierek

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudatában van annak, hogy a kirívó 
éghajlati jelenségek, a tengerszint várható 
emelkedése és az esőzésben mutatkozó 
ingadozások még a meglévő 
infrastrukturális rendszerben is 
alkalmazkodási intézkedések elfogadását 
teszik szükségessé, amelyek ugyan
költségesek lesznek, ám kevesebbe fognak 
kerülni, mint a tétlenségből közép- és 
hosszú távon eredő károk; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
célirányos nemzeti cselekvési tervek 
keretében számoljanak be a költségekről és 
a források elosztásáról;   

1. tudatában van annak, hogy a kirívó 
éghajlati jelenségek, a tengerszint várható 
emelkedése és az esőzésben mutatkozó 
ingadozások még a meglévő 
infrastrukturális rendszerben is új 
projektek és azok végrehajtására szolgáló
alkalmazkodási intézkedések elfogadását 
teszik szükségessé, különösen a 
mezőgazdaság és a vízgyűjtő- és vízgyűjtő 
medencékkel való gazdálkodás 
tekintetében, amelyek ugyan magas 
működési költségekkel járnak, ám 
kevesebbe fognak kerülni, mint a 
tétlenségből közép- és hosszú távon eredő 
károk; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy célirányos nemzeti 
cselekvési tervek keretében számoljanak be 
a költségekről és a források elosztásáról;

Or. pl

Módosítás 9
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy az összekapcsolt 
energia infrastruktúrák és az európai 
szintű szélessávú lefedettség megteremtése 
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elősegíti majd az alkalmazkodást, ami 
fokozott alkalmazkodási 
kapacitásépítésben és nagyobb kockázat-
megosztásban nyilvánulna meg;

Or. en

Módosítás 10
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon a belső piac működése 
szempontjából kulcsfontosságú 
infrastruktúrákat – energia- vagy 
távközlési hálózatokat – fenyegető, az 
éghajlatváltozásból eredő lehetséges 
kockázatok alapos értékeléséről;

Or. en

Módosítás 11
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. úgy véli, hogy a lehető leghamarabb ki 
kell dolgozni az infrastrukturális 
projektek éghajlati szempontból történő 
ellenőrzésének módszereit;

Or. en
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Módosítás 12
Anni Podimata

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az energiaellátásra 
és –hozzáférésre vonatkozó intézkedéseket 
a tagállamok közötti szolidaritás jegyében 
kell kialakítani, és hogy az EU-nak hozzá 
kell járulnia az energiahatékonyság 
irányába történő globális stratégiai 
elmozduláshoz, valamint a 2009/28/EK 
irányelvben említett menetrenddel 
összhangban megújuló energiaforrásokról 
kell gondoskodnia; felhívja a tagállamokat, 
hogy 2010. június 30-ig nyújtsák be az 
uniós modell és kritériumok alapján 
készített nemzeti cselekvési terveiket;

3. hangsúlyozza, hogy az energiaellátásra 
és –hozzáférésre vonatkozó intézkedéseket 
a tagállamok közötti szolidaritás jegyében 
kell kialakítani, és hogy az EU-nak hozzá 
kell járulnia a nagyobb 
energiahatékonyság irányába történő 
globális stratégiai elmozduláshoz, 
valamint a megújuló energiaforrások 
előmozdításához ; hangsúlyozza, hogy az 
EU-nak a 2009/28/EK irányelvben említett 
menetrenddel összhangban megújuló 
energiaforrásokról kell gondoskodnia,
felhívja a tagállamokat, hogy 2010. június 
30-ig nyújtsák be az uniós modell és 
kritériumok alapján készített ambiciózus, 
átfogó és a valóság talaján álló nemzeti 
cselekvési terveiket, megjegyzi, hogy az 
egyes tagállamok megújuló 
energiaforrásokból származó energia 
iránti igényének elsősorban a belföldi 
fogyasztáson kell alapulnia, míg a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energia tagállamok közti statisztikai 
átruházására szolgáló mechanizmust csak 
akkor szabad igénybe venni, amikor ezt 
teljes mértékben indokoltnak tekintik;  

Or. el

Módosítás 13
Anni Podimata

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza továbbá, hogy ezzel 
kapcsolatban elsőrendű feladatként 
további intézkedéseket kell hozni a 2020-
ra az energiahatékonyság 20%-os 
növelését célul tűző közösségi stratégia 
előmozdítása érdekében; az 
energiahatékonyságra irányuló jelenlegi 
cselekvési programokat is értékelve úgy 
véli, hogy érdemes volna megfontolni e 
célkitűzés jogilag kötelező erejűvé tételét 
közösségi szinten;

Or. el

Módosítás 14
Yannick Jadot

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy a magán- és 
közbefektetések különösen az életbe lépő 
nemzeti energiahatékonysági cselekvési 
terv és a nemzeti megújuló-energia 
cselekvési terv tükrében történő fokozása 
érdekében az EU-nak és a tagállamoknak 
meg kell határozniuk a partnerekkel 
folytatott műszaki együttműködéshez 
nyújtott pénzügyi hozzájárulásukat; 
üdvözli a fenntartható energián alapuló 
gazdaság kialakítását célzó, energiával 
kapcsolatos kutatáshoz szükséges források 
minimális emelését ígérő bizottsági 
közleményt;

4. rámutat, hogy a magán- és 
közbefektetések különösen az életbe lépő 
nemzeti energiahatékonysági cselekvési 
terv és a nemzeti megújuló-energia 
cselekvési terv tükrében történő fokozása 
érdekében az EU-nak és a tagállamoknak 
meg kell határozniuk a partnerekkel 
folytatott műszaki együttműködéshez 
nyújtott pénzügyi hozzájárulásukat, az 
éghajlatváltozással foglalkozó 
koppenhágai  konferencián tett, a 
kibocsátás-kereskedelmi rendszer aukciós 
bevételeinek és a gyorsfinanszírozás 
igénybevételével kapcsolatos 
kötelezettségvállalások fényében; üdvözli 
a fenntartható energián alapuló gazdaság 
kialakítását célzó, energiával kapcsolatos 
kutatáshoz szükséges források minimális 
emelését ígérő bizottsági közleményt;

Or. en
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Módosítás 15
Yannick Jadot

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megerősíti, hogy a folyamatban lévő 
éghajlatváltozás jelentős hatást gyakorol a 
gazdasági fejlődésre, és nagyobb 
fennakadást is okozhat a gazdasági és 
társadalmi életben; úgy véli, hogy a 
gazdasági alkalmazkodási intézkedések, 
többek között a fenntarthatóbb ipari 
termelésre való átállás életbe léptetéséhez 
elegendő forrást kell biztosítani az 
alkalmazkodási és kockázatkezelési 
intézkedésekre is, és ezeket az 
intézkedéseket nem lehet pusztán az ETS 
keretében befolyt bevételekhez kötni, 
hanem azok számára egyéb, alternatív 
finanszírozási lehetőséget is kell teremteni 
a privát és a közszféra köréből;

5. megerősíti, hogy a folyamatban lévő 
éghajlatváltozás jelentős hatást gyakorol a 
gazdasági fejlődésre, és nagyobb 
fennakadást is okozhat a gazdasági és 
társadalmi életben; úgy véli, hogy a 
gazdasági alkalmazkodási intézkedések, 
többek között a fenntarthatóbb ipari 
termelésre való átállás életbe léptetéséhez 
elegendő forrást kell biztosítani az 
alkalmazkodási és kockázatkezelési 
intézkedésekre is, és ezeket az 
intézkedéseket nem lehet pusztán az ETS 
keretében befolyt bevételekhez kötni –
emlékeztetve arra a jogszabályi 
kötelezettségre, miszerint e bevételeknek 
legalább 50%-át az éghajlattal 
kapcsolatos intézkedésekre kell fordítani, 
beleértve az alkalmazkodást úgy az EU-n 
belül, mind a fejlődő országokban –
hanem azok számára egyéb, alternatív 
finanszírozási lehetőséget is kell teremteni 
a privát és a közszféra köréből;
hangsúlyozza, hogy a különböző 
gazdaságélénkítő tervek által biztosított 
alapokat igénybe kellene venni az 
alkalmazkodásra irányuló befektetések 
céljából is, és minden esetben biztosítani 
kell ez utóbbiak éghajlatváltozási 
hatásokkal szembeni ellenálló képességét;

Or. en
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Módosítás 16
Yannick Jadot

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza annak biztosításának 
fontosságát, hogy az ipari engedélyezésről 
és a környezeti hatásvizsgálatokról szóló 
hatályos jogszabályok figyelembe vegyék 
az éghajlatváltozás bármely tervezett 
infrastruktúra vagy ipari tevékenység 
vonatkozásában kifejtett hatásait; 
hangsúlyozza, hogy az energia 
infrastruktúra tekintetében az 
éghajlatváltozás hatásait mind az egyes
infrastrukturális egységek, mind a 
nemzeti és európai energiarendszerek 
szintjén figyelembe kell venni;

Or. en

Módosítás 17
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy a kkv-k számos 
ágazatban különösen ki vannak 
szolgáltatva az éghajlatváltozás 
hatásainak, és gyakran nem kellően 
felkészültek; felszólítja a Bizottságot, hogy 
mérje fel a kkv-k éghajlatváltozással 
kapcsolatos felkészültségi szintjét, 
beleértve a rendelkezésre álló biztosítási 
konstrukciókat, és azonosítsa a probléma 
megoldásához szükséges lehetséges 
eszközöket;

Or. en
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Módosítás 18
Yannick Jadot

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felszólítja a tagállamokat és az 
Európai Bizottságot annak garantálására, 
hogy valamennyi szakpolitika, beleértve az 
energiával vagy a mezőgazdasággal 
foglalkozó szakpolitikákat is, figyelembe 
veszi az éghajlatváltozás hatásait;
különösen felhívja a tagállamokat, hogy 
módosítsák az építésre vonatkozó 
szabályozást annak biztosítása érdekében, 
hogy az új épületek építése és a felújítások 
magukba foglalják az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodást is;

Or. en

Módosítás 19
Yannick Jadot

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. hangsúlyozza a tagállamok 
alkalmazkodási erőfeszítései tervezésére és 
közlésére szolgáló közös európai kereten 
alapuló nemzeti alkalmazkodási – többek 
között az energiarendszerekre és –
politikára vonatkozó – tervek 
elkészítésének jelentőségét; úgy véli, hogy 
e terveknek magukban kellene foglalniuk 
az olyan energetikai és ipari létesítmények 
kockázati térképeit, amelyek kedvezőtlen 
időjárási viszonyok esetén veszélyt 
jelenthetnek a környezetre vagy a 
közegészségre; felszólít ezen információk 
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a nyilvánosság és más tagállamok 
számára történő hozzáférhetővé tételére;

Or. en

Módosítás 20
Anni Podimata

Véleménytervezet
7 bekezdés – b pont

Véleménytervezet Módosítás

b. mind pedig a fejlődő országok 
tekintetében, a legkitettebb régiókat sújtó 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
támogatása érdekében;

b. mind pedig a fejlődő országok 
tekintetében, a legkitettebb régiókat sújtó 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
támogatása érdekében, minden esetben 
tiszteletben tartva az egyes régiók 
jellegzetességeit, a kritérium pedig a 
fejlődő országok azon régióinak 
társadalmi és gazdasági fejlődése, 
amelyekkel a nemzetközi együttműködésre 
sor kerül;

Or. el

Módosítás 21
Adam Gierek

Véleménytervezet
7 bekezdés – b a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

ba. az EU-val határos olyan harmadik 
országok, amelyekben az éghajlatváltozás 
hatásai hasonlóak az EU-ban 
megfigyeltekhez;

Or. pl
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Módosítás 22
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kutatás-
fejlesztéshez szükséges pénzügyi 
forrásokat növelni kell, továbbá a
környezeti változásokat tükröző adatok
jobb megosztása érdekében a 
tagállamokkal közös és világszintű
integrált környezeti információs rendszert 
kell kialakítani; a kutatás-fejlesztéssel 
kapcsolatos projekteket és programokat 
illető kockázatkezelés és alkalmazkodás 
támogatásának jelentős növeléséhez 
hasonló egyéb intézkedéseket is fontolóra 
kell venni;

8. hangsúlyozza, hogy az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kutatás-
fejlesztéshez szükséges pénzügyi 
forrásokat növelni kell. Különösen a 
probléma időbeli lefutása és kiterjedése 
tekintetében fennálló tudományos 
kétségek, és azon különleges földrajzi 
térségek és termelési ágazatok miatt, 
amelyekre Európában az éghajlatváltozás 
majd hatást gyakorol, alapokat kell 
elkülöníteni az éghajlatkutatás céljára, 
ami európai szinten hatékonyabban 
kivitelezhető, és meg kell teremteni az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
irányuló szakpolitikák fejlesztésének 
szilárd alapjait. Növelni kell továbbá a
tagállamokkal együtt indítandó bizottsági 
kezdeményezés finanszírozását, amely egy,
a  környezetben bekövetkezett 
változásokra vonatkozó adatok
rendelkezésre állásának javítását szolgáló, 
integrált és világszintű közös környezeti 
információs rendszerre irányul;  a kutatás-
fejlesztéssel kapcsolatos projekteket és 
programokat illető kockázatkezelés és 
alkalmazkodás támogatásának jelentős 
növeléséhez hasonló egyéb intézkedéseket 
is fontolóra kell venni;

Or. el

Módosítás 23
Anni Podimata

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8a. üdvözli a Bizottság legutóbbi, a 
szénszegény technológiák fejlesztésébe 
(SET-terv) való beruházással kapcsolatos 
bejelentését, amely egyértelműen 
hangsúlyozza a piaci lendület nem 
megfelelő voltát és azt a tényt, hogy az EU 
energiával és éghajlattal kapcsolatos 
politikai célkitűzései az állami beruházók 
és a magánszektor közötti haladéktalan 
együttműködést követelnek meg; rámutat 
továbbá, hogy az e technológiákba való 
uniós beruházási útitervben elsőbbséget 
kell biztosítani a megújuló 
energiaforrásokra épülő technológiáknak, 
és biztosítani kell valamennyi piaci 
érdekelt fél, különösen a kkv-k részvételét 
az energiahatékonysági programokban;

Or. el

Módosítás 24
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza a természeti katasztrófák 
esetén indított mentési tevékenységeket 
támogató, műholdas szolgáltatások 
fontosságát; e tekintetben üdvözli a 
GMES rendszerek által a polgári védelmi 
hatóságoknak nyújtott gyors támogatást a 
Haitit sújtó pusztító földrengést követően;
felszólítja valamennyi érintett szereplőt, 
hogy tegyék a GMES rendszert teljes 
mértékben működőképessé, amilyen 
gyorsan csak lehetséges;

Or. en
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Módosítás 25
Adam Gierek

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. ebben az összefüggésben hangsúlyozza 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemben 
való részvételre irányuló helyi 
kezdeményezések jelentőségét, és rámutat 
a bevált gyakorlatok megosztása, valamint 
a megfelelő tájékoztatókampányok – a 
nemzeti hatóságok és az EU által indított 
kiterjedtebb kezdeményezésekkel 
összhangban történő – szervezésének 
fontosságára.

9. ezzel összefüggésben hangsúlyozza az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben való 
részvételre irányuló helyi 
kezdeményezések (pl. erdők telepítése)
jelentőségét, és rámutat a bevált 
gyakorlatok megosztásának, valamint a
part menti és a hegyvidéki területek, 
szigetek és síkságok az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásának mikéntjéről szóló,
megfelelő tájékoztatókampányok – a 
nemzeti hatóságok és az EU által indított 
kiterjedtebb kezdeményezésekkel 
összhangban történő – szervezésének 
fontosságára.

Or. pl

Módosítás 26
Anni Podimata

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. ebben az összefüggésben hangsúlyozza 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemben 
való részvételre irányuló helyi 
kezdeményezések jelentőségét, és rámutat 
a bevált gyakorlatok megosztása, valamint 
a megfelelő tájékoztatókampányok – a 
nemzeti hatóságok és az EU által indított 
kiterjedtebb kezdeményezésekkel 
összhangban történő – szervezésének 
fontosságára.

9. ebben az összefüggésben hangsúlyozza 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemben 
való részvételre irányuló helyi 
kezdeményezések jelentőségét, és rámutat 
a bevált gyakorlatok megosztása, valamint 
a megfelelő tájékoztatókampányok – a 
nemzeti hatóságok és az EU által indított 
kiterjedtebb kezdeményezésekkel 
összhangban történő – szervezésének 
fontosságára. Rámutat továbbá, hogy a 
távol eső területek a decentralizált 
energiatermelés révén jelentős módon 
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hozzájárulhatnak ehhez, a hálózati 
veszteség csökkentésével és a jobb 
keresletoldali szabályozással segítve a 
nagyobb energiahatékonyság elérését.

Or. el

Módosítás 27
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. ebben az összefüggésben hangsúlyozza 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemben 
való részvételre irányuló helyi 
kezdeményezések jelentőségét, és rámutat 
a bevált gyakorlatok megosztása, valamint 
a megfelelő tájékoztatókampányok – a 
nemzeti hatóságok és az EU által indított 
kiterjedtebb kezdeményezésekkel 
összhangban történő – szervezésének 
fontosságára.

9. ebben az összefüggésben hangsúlyozza 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemben 
való részvételre irányuló helyi 
kezdeményezések jelentőségét, és rámutat 
a bevált gyakorlatok megosztása, valamint 
a megfelelő tájékoztatókampányok – a 
nemzeti hatóságok és az EU által e terület 
közösségi jogszabályainak, stratégiáinak 
és programjainak hatékonyabb 
végrehajtása céljából indított kiterjedtebb 
kezdeményezésekkel összhangban történő 
– szervezésének fontosságára;

Or. ro

Módosítás 28
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. úgy véli, hogy az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodással kapcsolatos 
megfelelő tudásalap kiépítése és az 
alkalmazkodáshoz használt technológiák 
fejlesztésének ösztönzése érdekében 
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valamennyi meglévő uniós 
kezdeményezést – például az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézeten 
(EIT) belül kialakított tudományos és 
innovációs társulásokat, amelyek az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az 
ahhoz való alkalmazkodással 
foglalkoznak – teljes mértékben ki kell 
használni.

Or. en

Módosítás 29
Anni Podimata

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy az 
alkalmazkodásra irányuló európai 
fellépési keret végrehajtása sikerének 
biztosítása során döntő jelentőségű lesz, 
hogy azt belefoglalják egy globális, átfogó 
és ambiciózus megállapodásba, mely az 
éghajlatváltozás elleni harccal 
kapcsolatos intézkedések tekintetében 
jogilag kötelező erejű célkitűzéseket 
tartalmaz, hangsúlyozza továbbá, hogy az 
EU-nak az e célok felé vezető úton vezető 
szerepet kell vállalnia.

Or. el


