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Módosítás 1
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás 
korunk döntő fontosságú kihívása. 
Immáron egyértelmű következményekkel 
jár a környezetre, az emberi egészségre és 
a területrendezésre nézve, és veszélyezteti
minden ország azon képességét, hogy a 
fenntartható fejlődés útját járja;

1. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás 
korunk döntő fontosságú kihívása. 
Immáron egyértelmű következményekkel 
jár a környezetre, az emberi egészségre és 
a területrendezésre nézve, és veszélyezteti
egyes országok azon képességét, hogy a 
fenntartható fejlődés útját járják;

Or. de

Módosítás 2
Alain Cadec

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli a Bizottság „Az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: 
egy európai fellépési keret felé” című 
fehér könyvét és hangsúlyozza, hogy az 
éghajlatváltozás jelentős területi hatással 
jár, amely uniós szinten összehangolt 
megközelítést kíván mind a különböző 
közösségi politikák terén, mind az 
európai, nemzeti, regionális és helyi 
szereplők vonatkozásában;

Or. fr

Módosítás 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás 
hatásai európai szektoronként és 
régiónként különbözőek, különösen 
érintve a hegyvidéki régiókat, a 
tengerparti területeket, a Földközi-tenger 
térségét és a sarkvidékeket. Egyértelmű,
hogy a hőmérséklet globális 
emelkedésének hatásai erősebbek 
lennének azon régiók számára, amelyek 
nagymértékben függenek a természet 
folyamataitól (például a jeges zónák, a 
tengerparti régiók, a hegyes-völgyes 
régiók), valamint a sérülékeny népesség
számára a regionális egyenlőtlenségek 
újabb növekedésének veszélyével;

2. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás 
hatásai szektoronként és európai
régiónként különbözőek, ahogy azt a 
Bizottság „Régiók 2020-ban”1 című 
tanulmánya is megmutatta: az 
éghajlatváltozásnak leginkább a dél- és 
kelet-európai régiók vannak kitéve 
(Spanyolország, Olaszország, 
Görögország, Bulgária, Ciprus, Málta és 
Magyarország, valamint Románia 
legnagyobb része és Franciaország déli 
részei), ahol az EU lakosságának több 
mint egyharmada (összesen 170 millió 
ember) él; rámutat, hogy a sérülékeny 
népesség a leginkább érintett és hogy az 
éghajlatváltozás hatásai migrációs 
folyamatokhoz vezethetnek, a regionális 
egyenlőtlenségek újabb növekedésének 
veszélyével;

Or. en

Módosítás 4
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás 
hatásai európai szektoronként és 
régiónként különbözőek, különösen 
érintve a hegyvidéki régiókat, a 
tengerparti területeket, a Földközi-tenger 
térségét és a sarkvidékeket. Egyértelmű, 
hogy a hőmérséklet globális 
emelkedésének hatásai erősebbek 
lennének azon régiók számára, amelyek 
nagymértékben függenek a természet 

2. úgy véli, hogy csak a kormányzás 
összes szintjének szoros együttműködése 
révén sikerülhet az Európai Uniónak az 
alkalmazkodási stratégiát 2013-tól 
kezdődően megvalósítania, aminek során 
a szigeti és part menti régiókra kell 
összpontosítani;

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (2008. november).
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folyamataitól (például a jeges zónák, a 
tengerparti régiók, a hegyes-völgyes 
régiók), valamint a sérülékeny népesség 
számára a regionális egyenlőtlenségek 
újabb növekedésének veszélyével;

Or. en

Módosítás 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás 
hatásai európai szektoronként és 
régiónként különbözőek, különösen érintve 
a hegyvidéki régiókat, a tengerparti 
területeket, a Földközi-tenger térségét és a 
sarkvidékeket. Egyértelmű, hogy a 
hőmérséklet globális emelkedésének 
hatásai erősebbek lennének azon régiók 
számára, amelyek nagymértékben 
függenek a természet folyamataitól
(például a jeges zónák, a tengerparti 
régiók, a hegyes-völgyes régiók), valamint 
a sérülékeny népesség számára a regionális 
egyenlőtlenségek újabb növekedésének 
veszélyével;

2. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás 
hatásai szektoronként és európai 
régiónként különbözőek, különösen érintve 
a hegyvidéki régiókat, a tengerparti 
területeket, a Földközi-tenger térségét és a 
sarkvidéki régiókat. Egyértelmű, hogy a 
hőmérséklet globális emelkedésének 
hatásai erősebbek lennének azon régiók 
számára, amelyek nagymértékben 
függenek a természet folyamataitól
(például a jeges zónák, a tengerparti 
régiók, a hegyvidéki régiók és a vízhiány 
által fenyegetett területek), valamint a 
sérülékeny népesség számára a regionális 
egyenlőtlenségek újabb növekedésének 
veszélyével az egyes tagállamokon belül 
is;

Or. ro

Módosítás 6
Bairbre de Brún

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás 
hatásai európai szektoronként és 
régiónként különbözőek, különösen érintve 
a hegyvidéki régiókat, a tengerparti 
területeket, a Földközi-tenger térségét és a 
sarkvidékeket. Egyértelmű, hogy a 
hőmérséklet globális emelkedésének 
hatásai erősebbek lennének azon régiók 
számára, amelyek nagymértékben 
függenek a természet folyamataitól
(például a jeges zónák, a tengerparti 
régiók, a hegyes-völgyes régiók), valamint 
a sérülékeny népesség számára a regionális 
egyenlőtlenségek újabb növekedésének 
veszélyével;

2. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás 
hatásai szektoronként és európai 
régiónként különbözőek, különösen érintve 
a hegyvidéki régiókat, a tengerparti 
területeket, a legkülső régiókat, a 
Földközi-tenger térségét és a sarkvidéki 
régiókat. Egyértelmű, hogy a hőmérséklet 
globális emelkedésének hatásai erősebbek 
lennének azon régiók számára, amelyek 
nagymértékben függenek a természet 
folyamataitól (például a jeges zónák, a 
tengerparti régiók, a hegyvidéki régiók), 
valamint a sérülékeny népesség számára a 
regionális egyenlőtlenségek újabb 
növekedésének veszélyével;

Or. en

Módosítás 7
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sajnálja, hogy a tagállamok a 
jelenlegi, 2007–2013-as programozási 
időszakban az energiahatékonysággal és a 
megújuló energiával kapcsolatos 
intézkedések finanszírozására elkülönített 
teljes összegnek csak a 3%-át (9 milliárd 
euró) fordítják működési programokra, és 
az új tagállamokban ez az arány 2,4%-kal 
még alacsonyabb; ezért úgy véli, hogy az 
500 millió eurós gazdaságélénkítési terven 
belül az energiahatékonyságra és 
megújuló energiára fordított támogatás 
csak az első lépés a helyes irányba;

Or. en
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Módosítás 8
Bairbre de Brún

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat, hogy a rendkívüli éghajlati 
jelenségek, a tenger szintjének várt 
emelkedése és a csapadékmennyiség 
nagyobb ingadozása a jelenlegi 
infrastruktúra kiigazítását is szükségessé 
teszik, ami magas költségekkel jár, de 
mégis elismerten olcsóbb, mint a tétlenség 
költsége;

Or. en

Módosítás 9
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy a globális felmelegedésre,
sürgősen reagálni kell nem csupán az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
jelentős csökkenését eredményező 
intézkedések meghozatalával, de proaktív 
európai, nemzeti, regionális és helyi szintű
alkalmazkodási intézkedésekkel is a káros 
hatások csökkentése végett;

3. elismeri, hogy a globális felmelegedésre 
sürgősen reagálni kell nem csupán az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
az 1990. évi szintekhez képest legalább 
30%-os csökkenését eredményező jogilag 
kötelező erejű intézkedések 
meghozatalával, de regionális 
alkalmazkodási tervekkel és proaktív
európai, nemzeti, regionális és helyi szintű
alkalmazkodási intézkedésekkel, mint 
például széles körű újraerdősítési 
kezdeményezésekkel is a káros hatások 
csökkentése végett;

Or. en
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Módosítás 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy a globális felmelegedésre,
sürgősen reagálni kell nem csupán az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
jelentős csökkenését eredményező 
intézkedések meghozatalával, de proaktív 
európai, nemzeti, regionális és helyi szintű 
alkalmazkodási intézkedésekkel is a káros 
hatások csökkentése végett;

3. elismeri, hogy a globális felmelegedésre 
sürgősen reagálni kell nem csupán az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
jelentős csökkenését eredményező 
intézkedések meghozatalával, de proaktív 
európai, nemzeti, regionális és helyi szintű, 
valamint határokon átnyúló 
együttműködés keretében megvalósuló
alkalmazkodási intézkedésekkel is a káros 
hatások csökkentése végett;

Or. ro

Módosítás 11
Bairbre de Brún

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri, hogy a globális felmelegedésre,
sürgősen reagálni kell nem csupán az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
jelentős csökkenését eredményező 
intézkedések meghozatalával, de proaktív 
európai, nemzeti, regionális és helyi szintű 
alkalmazkodási intézkedésekkel is a káros 
hatások csökkentése végett;

3. elismeri, hogy a globális felmelegedésre 
sürgősen reagálni kell nem csupán az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
jelentős csökkenését eredményező
azonnali intézkedések meghozatalával, de 
proaktív európai, nemzeti, regionális és 
helyi szintű alkalmazkodási 
intézkedésekkel is a káros hatások 
csökkentése végett;

Or. en
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Módosítás 12
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. szilárd meggyőződése, hogy az Európai 
Uniónak meg kell tartania és tovább kell 
fejlesztenie vezető szerepét a globális 
felmelegedés elleni nemzetközi 
küzdelemben, és úgy véli, hogy az 
esetleges késedelmek ebben a 
tevékenységben növelik a negatív 
környezeti, gazdasági és társadalmi 
hatások, valamint a jelentős költségek 
kockázatát;

4. szilárd meggyőződése, hogy az Európai 
Uniónak meg kell tartania vezető szerepét 
a globális felmelegedés elleni nemzetközi 
küzdelemben, és úgy véli, hogy ennek 
során az esetleges késedelmek növelik a 
negatív környezeti, gazdasági és társadalmi 
hatások, valamint a jelentős költségek 
kockázatát;

Or. de

Módosítás 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a megújuló 
energiaforrásokat aktívan ösztönző, 
intelligens energiával kapcsolatos 
politikák, a decentralizált energiaellátás, 
valamint az energiahatékonyság révén a 
régiók területükön nemcsak 
hozzájárulnak az éghajlatváltozás hatásai 
elleni küzdelemhez, hanem új gazdasági 
lehetőségeket és kilátásokat is teremtenek 
polgáraik számára; ezért kéri a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
növeljék az uniós támogatásra 
rendelkezésre álló összeget egy olyan 
kezdeményezés elindítása révén, amely 
felülvizsgálja a működési programokat, 
hogy a beruházások minden típusánál 
növekedjen az éghajlatváltozás 
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enyhítésére és az alkalmazkodásra 
irányuló projektek száma; kéri a 
tagállamokat, hogy biztosítsák az 
energiamegtakarítási és a megújuló 
energiát alkalmazó technológiákra 
irányuló intézkedések módszeres 
bevonását minden projektbe, és 
korlátozzák az éghajlatot károsító 
beruházásokat;

Or. en

Módosítás 14
Seán Kelly

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megállapítja, hogy a földrajzi 
szempontból peremterületek számára 
stratégiai fontosságú szektorokat, mint 
például a mezőgazdaságot nem lehet 
túlzott terhekkel sújtani az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
irányuló intézkedések keretében, mert ez 
veszélyeztetné a fenntartható vidéki 
közösségek jövőjét;

Or. en

Módosítás 15
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy kizárólag a kormányzás 
összes szintjének szoros együttműködése 
által sikerülhet az Európai Uniónak az
alkalmazkodás részletekre kiterjedő

5. elismeri, hogy a helyi és regionális 
hatóságok döntő szerepet játszanak az 
éghajlattal kapcsolatos gyakorlati 
intézkedések során, és, ha megfelelő 
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stratégiájának megvalósítása 2013-tól 
kezdődően;

lehetőségeket és forrásokat kapnak, vezető 
szerepet játszhatnak az üvegházhatást 
okozó gázok világszintű kibocsátásának 
csökkentésére irányuló nagyra törő célok 
elérését biztosító kibocsátáscsökkentés 
terén; ezért úgy véli, hogy kizárólag a 
kormányzás összes szintjének szoros 
együttműködése által sikerülhet az Európai 
Uniónak az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású társadalommá való átalakulás
stratégiájának megvalósítása, valamint 
hogy az éghajlattal kapcsolatos integrált 
területi tervek e cél elérésének 
elengedhetetlen eszközei;

Or. en

Módosítás 16
Alain Cadec

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy kizárólag a kormányzás 
összes szintjének szoros együttműködése 
által sikerülhet az Európai Uniónak az 
alkalmazkodás részletekre kiterjedő 
stratégiájának megvalósítása 2013-tól 
kezdődően;

5. úgy véli, hogy kizárólag a kormányzás 
összes szintjének (az Európai Unió, a 
tagállamok és a regionális hatóságok)
szoros együttműködése által sikerülhet az 
Európai Uniónak az alkalmazkodás 
részletekre kiterjedő stratégiájának 
megvalósítása 2013-tól kezdődően;

Or. fr

Módosítás 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy kizárólag a kormányzás 5. úgy véli, hogy kizárólag a kormányzás 
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összes szintjének szoros együttműködése 
által sikerülhet az Európai Uniónak az 
alkalmazkodás részletekre kiterjedő 
stratégiájának megvalósítása 2013-tól 
kezdődően;

összes szintjének szoros együttműködése, 
valamint az EU-val szomszédos 
államokkal folytatott együttműködés és 
állandó információcsere által sikerülhet az 
Európai Uniónak az alkalmazkodás 
részletekre kiterjedő stratégiájának 
megvalósítása 2013-tól kezdődően;

Or. ro

Módosítás 18
Salvatore Caronna

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a beavatkozás 
különböző területeit össze kell hangolni 
egymással, amelynek során a regionális és 
helyi hatóságokat teljes mértékben be kell 
vonni az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre irányuló nemzeti tervek és 
stratégiák tervezésébe, kidolgozásába és 
megvalósításába, és az éghajlatváltozás 
valamennyi szempontját figyelembe vevő 
stratégiai területtervezést kell alkalmazni;

Or. it

Módosítás 19
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri ezért, hogy garantálni kell az 
integrációt, az alkalmazkodási 
intézkedések stratégiájának koherenciáját 
az Európai Unió összes politikája számára.
hangsúlyozza ezenkívül a regionális és 

6. elismeri ezért, hogy garantálni kell az 
integrációt, az alkalmazkodási 
intézkedések stratégiájának koherenciáját 
az Európai Unió összes politikája számára, 
miközben különös hangsúlyt kell helyezni 
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helyi hatságok kulcsszerepét abban, hogy 
olyan, alulról felfelé építkező 
megközelítést alkalmazzanak, amely 
figyelembe veszi az európai természetes 
élőhelyek különbségeit a szubszidiaritás 
teljes mértékű tiszteletben tartásával, 
tekintettel arra, hogy meggyőződése, hogy
a helyi hatóságok nagyrészt képesek 
lesznek arra, hogy politikai válaszokat 
találjanak szükségleteikre;

az EU mezőgazdasági, regionális és 
ökológiai politikaterületei fellépéseinek és 
intézkedéseinek összehangolására;
hangsúlyozza ezenkívül a regionális és 
helyi hatóságok kulcsszerepét abban, hogy 
olyan, alulról felfelé építkező 
megközelítést alkalmazzanak, amely 
figyelembe veszi az európai természetes 
élőhelyek különbségeit a szubszidiaritás 
teljes mértékű tiszteletben tartásával, 
tekintettel arra, hogy meggyőződése, hogy 
a helyi hatóságok nagyrészt képesek 
lesznek arra, hogy politikai válaszokat 
találjanak szükségleteikre;

Or. bg

Módosítás 20
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri ezért, hogy garantálni kell az
integrációt, az alkalmazkodási 
intézkedések stratégiájának koherenciáját
az Európai Unió összes politikája 
számára. hangsúlyozza ezenkívül a 
regionális és helyi hatságok kulcsszerepét 
abban, hogy olyan, alulról felfelé építkező 
megközelítést alkalmazzanak, amely 
figyelembe veszi az európai természetes 
élőhelyek különbségeit a szubszidiaritás 
teljes mértékű tiszteletben tartásával, 
tekintettel arra, hogy meggyőződése, hogy 
a helyi hatóságok nagyrészt képesek 
lesznek arra, hogy politikai válaszokat 
találjanak szükségleteikre;

6. elismeri ezért, hogy garantálni kell az
Európai Unió összes politikájának az 
alkalmazkodási intézkedések stratégiájába
való integrálását és azzal való
koherenciáját; hangsúlyozza ezenkívül a 
regionális és helyi hatóságok kulcsszerepét 
abban, hogy olyan, alulról felfelé építkező 
megközelítést alkalmazzanak, amely 
figyelembe veszi az európai természetes 
élőhelyek különbségeit a szubszidiaritás 
teljes mértékű tiszteletben tartásával, 
tekintettel arra, hogy meggyőződése, hogy 
a helyi hatóságok nagyrészt képesek 
lesznek arra, hogy politikai válaszokat 
találjanak szükségleteikre;

Or. en
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Módosítás 21
Alain Cadec

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri ezért, hogy garantálni kell az 
integrációt, az alkalmazkodási 
intézkedések stratégiájának koherenciáját 
az Európai Unió összes politikája számára.
hangsúlyozza ezenkívül a regionális és 
helyi hatságok kulcsszerepét abban, hogy 
olyan, alulról felfelé építkező 
megközelítést alkalmazzanak, amely 
figyelembe veszi az európai természetes 
élőhelyek különbségeit a szubszidiaritás 
teljes mértékű tiszteletben tartásával, 
tekintettel arra, hogy meggyőződése, hogy
a helyi hatóságok nagyrészt képesek 
lesznek arra, hogy politikai válaszokat 
találjanak szükségleteikre;

6. elismeri ezért, hogy garantálni kell az 
integrációt, az alkalmazkodási 
intézkedések stratégiájának koherenciáját 
az Európai Unió összes politikája számára;
hangsúlyozza a regionális és helyi
hatóságok kulcsszerepét abban, hogy 
olyan, alulról felfelé építkező 
megközelítést alkalmazzanak, amely 
figyelembe veszi az európai természetes 
élőhelyek különbségeit a szubszidiaritás 
teljes mértékű tiszteletben tartásával, 
tekintettel arra, hogy meggyőződése, hogy
a helyi hatóságok nagyrészt képesek 
lesznek arra, hogy politikai válaszokat 
találjanak szükségleteikre;

Or. fr

Módosítás 22
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri ezért, hogy garantálni kell az 
integrációt, az alkalmazkodási 
intézkedések stratégiájának koherenciáját 
az Európai Unió összes politikája számára.
hangsúlyozza ezenkívül a regionális és 
helyi hatságok kulcsszerepét abban, hogy 
olyan, alulról felfelé építkező 
megközelítést alkalmazzanak, amely 
figyelembe veszi az európai természetes 
élőhelyek különbségeit a szubszidiaritás 
teljes mértékű tiszteletben tartásával, 
tekintettel arra, hogy meggyőződése, hogy 

6. elismeri ezért, hogy garantálni kell az 
integrációt, az alkalmazkodási 
intézkedések stratégiájának koherenciáját 
az Európai Unió politikái számára;
hangsúlyozza ezenkívül a regionális és 
helyi hatóságok kulcsszerepét abban, hogy 
olyan, alulról felfelé építkező 
megközelítést alkalmazzanak, amely 
figyelembe veszi az európai természetes 
élőhelyek különbségeit a szubszidiaritás 
teljes mértékű tiszteletben tartásával, 
tekintettel arra, hogy meggyőződése, hogy 
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a helyi hatóságok nagyrészt képesek 
lesznek arra, hogy politikai válaszokat 
találjanak szükségleteikre;

a helyi hatóságok nagyrészt képesek 
lesznek arra, hogy politikai válaszokat 
találjanak szükségleteikre;

Or. de

Módosítás 23
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. üdvözli a fehér könyv információcsere-
mechanizmus létrehozására irányuló 
kezdeményezését; kívánja, hogy 2011-re 
lépjen működésbe e mechanizmus, 
akárcsak a megelőzési modellek és 
eszközök szabályozása; felhívja a 
tagállamokat és a regionális és helyi 
hatóságokat, hogy mozdítsák elő és osszák 
meg egymással a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás politikájával kapcsolatos 
összes szempontra vonatkozó 
gyakorlataikat, különösen az 
energiahatékonysággal, a 
hulladékgazdálkodással és az alacsony 
kibocsátású közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésével kapcsolatos intézkedések 
tekintetében;

7. üdvözli a fehér könyv információcsere-
mechanizmus létrehozására irányuló 
kezdeményezését; bízik benne, hogy 2011-
re működésbe lép e mechanizmus, 
akárcsak a megelőzési modellek és 
eszközök szabályozása; felhívja a 
tagállamokat és a regionális és helyi 
hatóságokat, hogy hozzák nyilvánosságra
és osszák meg egymással az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
politikájával kapcsolatos összes 
szempontra vonatkozó gyakorlataikat, 
különösen az energiahatékonysággal, a 
hulladékgazdálkodással és a vasútra 
összpontosító, alacsony kibocsátású 
közlekedési infrastruktúra fejlesztésével 
kapcsolatos intézkedések tekintetében;

Or. en

Módosítás 24
Salvatore Caronna

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. javasolja egy éghajlatváltozást 
felügyelő szerv létrehozását és 
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finanszírozását abból a célból, hogy 
segítse a regionális és helyi hatóságokat 
abban, hogy ismereteket szerezzenek az 
éghajlatváltozással és a bevált helyi 
gyakorlatokkal kapcsolatban, és 
megosszák egymással ezeket;

Or. it

Módosítás 25
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy a legkülső régiók a 
Lisszaboni Szerződés 349. cikkében 
felsorolt sajátos helyzetük és trópusi 
övezetekben való fekvésük miatt 
különösen érzékenyek az éghajlatváltozás 
következményeire, ezért különös figyelmet 
kell kapniuk az Európai Bizottságtól;
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki hatástanulmányt és saját 
fellépési tervet a legkülső régiók számára, 
és támogassa az információk és a bevált 
gyakorlatok cseréjét e régiók és a földrajzi 
környezetükben lévő harmadik államok 
helyi hatóságai között;

Or. fr

Módosítás 26
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. elengedhetetlennek tartja, hogy az akár 
a köz- és privát befektetések, akár 

törölve
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bizonyos adminisztratív aktusok (mint az 
építési engedélyek és a városfejlesztési 
tervek) alárendelésére képes politikákat az 
éghajlati hatások kiértékelésének 
megvalósítása felé irányítsuk, így 
megakadályozva a nem fenntartható 
infrastruktúrákba való befektetéseket;

Or. de

Módosítás 27
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. elengedhetetlennek tartja, hogy az akár a 
köz- és privát befektetések, akár bizonyos
adminisztratív aktusok (mint az építési 
engedélyek és a városfejlesztési tervek)
alárendelésére képes politikákat az 
éghajlati hatások kiértékelésének 
megvalósítása felé irányítsuk, így 
megakadályozva a nem fenntartható 
infrastruktúrákba való befektetéseket;

8. elengedhetetlennek tartja az állami és 
magánberuházások, valamint bizonyos
közigazgatási aktusok (mint az építési 
engedélyek és a városfejlesztési tervek)
környezeti hatásvizsgálatát, így 
megakadályozva a nem fenntartható 
infrastruktúrákba való beruházásokat kéri, 
hogy az energiahatékonysággal, 
hulladékgazdálkodással és infrastruktúra-
építéssel kapcsolatos, uniós 
pénzeszközökből finanszírozott 
projektekre irányuló javaslatok 
értékelésekor és engedélyezésekor 
szigorúan vegyék figyelembe az 
éghajlatváltozás hatásait;

Or. bg

Módosítás 28
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. elengedhetetlennek tartja, hogy az akár a 
köz- és privát befektetések, akár bizonyos
adminisztratív aktusok (mint az építési 
engedélyek és a városfejlesztési tervek)
alárendelésére képes politikákat az 
éghajlati hatások kiértékelésének 
megvalósítása felé irányítsuk, így 
megakadályozva a nem fenntartható 
infrastruktúrákba való befektetéseket;

8. elengedhetetlennek tartja az állami és 
magánberuházások, valamint bizonyos
közigazgatási aktusok (mint az építési 
engedélyek és a városfejlesztési tervek)
környezeti hatásvizsgálatát, így 
megakadályozva a nem fenntartható 
infrastruktúrákba való beruházásokat; ezért 
felszólítja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal és az érintett felekkel 
együtt a lehető leghamarabb dolgozzon ki 
iránymutatásokat annak biztosítására, 
hogy a projektek környezeti 
hatásvizsgálatakor, stratégiai környezeti 
vizsgálatakor és a területrendezési 
programokra és intézkedésekre vonatkozó 
irányelvek végrehajtásakor figyelembe 
vegyék az éghajlatváltozásra gyakorolt 
hatásokat;

Or. en

Módosítás 29
Alain Cadec

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. elengedhetetlennek tartja, hogy az akár a 
köz- és privát befektetések, akár bizonyos
adminisztratív aktusok (mint az építési 
engedélyek és a városfejlesztési tervek)
alárendelésére képes politikákat az 
éghajlati hatások kiértékelésének 
megvalósítása felé irányítsuk, így
megakadályozva a nem fenntartható
infrastruktúrákba való befektetéseket;

8. különösen regionális és helyi szinten 
elengedhetetlennek tartja az állami és 
magánberuházások, valamint bizonyos 
közigazgatási aktusok (mint az építési 
engedélyek és a városfejlesztési tervek)
környezeti hatásvizsgálatát, így támogatva 
a környezeti szempontból magas 
minőségű infrastruktúrákba való 
beruházásokat;

Or. fr
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Módosítás 30
Bairbre de Brún

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. elengedhetetlennek tartja, hogy az akár a 
köz- és privát befektetések, akár bizonyos
adminisztratív aktusok (mint az építési 
engedélyek és a városfejlesztési tervek)
alárendelésére képes politikákat az 
éghajlati hatások kiértékelésének 
megvalósítása felé irányítsuk, így 
megakadályozva a nem fenntartható 
infrastruktúrákba való befektetéseket;

8. elengedhetetlennek tartja az állami és 
magánberuházások, valamint bizonyos
közigazgatási aktusok (mint az építési 
engedélyek és a városfejlesztési tervek)
környezeti hatásvizsgálatát, így 
megakadályozva a nem fenntartható 
infrastruktúrákba való uniós
befektetéseket;

Or. en

Módosítás 31
Seán Kelly

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. megállapítja, hogy a földrajzi 
szempontból peremterületek, különösen a 
part menti területek lehetőséget kínálnak 
nagy mennyiségű megújuló energia 
előállítására, ami hozzájárulhat az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz;

Or. en

Módosítás 32
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8a. azon a véleményen van, hogy a 
mikroklíma szempontjából a sűrűn lakott 
területeken és városokban kerülni kell a 
talajfedés folytatását;

Or. de

Módosítás 33
Seán Kelly

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. sürgeti a Bizottságot, hogy a kohéziós 
politikát használja fel a megújuló 
energiaforrások fejlesztésének 
támogatására, növelve az együttműködést 
a kutatás-fejlesztés és a regionális 
fejlesztési politika között, valamint hárítsa 
el az adminisztratív akadályokat e 
források használatának útjából;

Or. en

Módosítás 34
Sabine Verheyen, Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. üdvözli a Bizottságnak a klímaváltozás
hatásaival és az alkalmazkodással 
foglalkozó irányító testület létrehozására 
irányuló kezdeményezését és a regionális 
és helyi hatóságok teljes és aktív 
bevonására buzdít;

9. üdvözli a Bizottságnak az
éghajlatváltozás hatásaival és az 
alkalmazkodással foglalkozó irányító 
testület létrehozására irányuló 
kezdeményezését, és kéri, hogy a 
regionális és helyi hatóságokat a 
szubszidiaritás elve szerint teljes
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mértékben és aktívan vonják be ebbe a 
testületbe és annak eljárásaiba;

Or. de

Módosítás 35
Salvatore Caronna

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. kitart amellett, hogy az éghajlatváltozás 
elleni harc egy fenntartható növekedési 
modell számára lehetőséget jelenthet;

10. emlékeztet rá, hogy az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem lehetőséget adhat egy 
fenntartható növekedési modell 
kidolgozására, és a szén-dioxid-kibocsátás 
nélküli gazdaságba való átmenet jelentős 
előrelépés lehet új munkahelyek 
létrehozása felé;

Or. it

Módosítás 36
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. kitart amellett, hogy az éghajlatváltozás 
elleni harc egy fenntartható növekedési 
modell számára lehetőséget jelenthet;

10. emlékeztet rá, hogy az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem lehetőséget adhat egy 
fenntartható növekedési modell 
kidolgozására, és harmadik országok ezt a 
modellt később átvehetik;

Or. ro
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Módosítás 37
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. kitart amellett, hogy az éghajlatváltozás 
elleni harc egy fenntartható növekedési 
modell számára lehetőséget jelenthet;

10. emlékeztet rá, hogy az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem munkahelyeket teremthet 
és fenntartható fejlődéshez vezethet;

Or. en

Módosítás 38
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. kitart amellett, hogy az éghajlatváltozás
elleni harc egy fenntartható növekedési 
modell számára lehetőséget jelenthet;

10. emlékeztet rá, hogy az éghajlatváltozás
enyhítésére irányuló intézkedések
lehetőséget adhatnak egy fenntartható 
növekedési modell kidolgozására;

Or. de

Módosítás 39
Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij 

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. kéri a Bizottságot, hogy a következő 
pénzügyi tervbe foglaljon bele megfelelő 
pénzügyi támogatást, amely lehetővé teszi 
az éghajlatváltozáshoz a kormányzás 
minden szintjén történő alkalmazkodásra 
irányuló hatékony politika megvalósítását.

11. hangsúlyozza, hogy a régióknak 
szembe kell nézniük az éghajlatváltozás 
következményeivel; javasolja a 
tagállamoknak és a régióknak, hogy 
fontolják meg annak lehetőségét, hogy 
felhasználják a strukturális alapok 
mechanizmusait hosszabb távú 
fenntartható projektek kidolgozására; 
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hangsúlyozza, hogy az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja (EUSZA) a sürgős 
igények kielégítésére és az EU katasztrófa 
sújtotta területek iránti szolidaritásának 
kifejezésére szolgál;

Or. fr

Módosítás 40
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. kéri a Bizottságot, hogy a következő 
pénzügyi tervbe foglaljon bele megfelelő 
pénzügyi támogatást, amely lehetővé teszi 
az éghajlatváltozáshoz a kormányzás 
minden szintjén történő alkalmazkodásra 
irányuló hatékony politika megvalósítását.

11. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politikát és a regionális szolidaritást és 
fejlesztést az éghajlatváltozás hatásainak 
kezelése és a hozzájuk való alkalmazkodás 
irányába kell terelni, beleértve a KAP 
agrár-környezetvédelmi intézkedéseit;

Or. en

Módosítás 41
Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. kéri a Bizottságot, hogy a következő 
pénzügyi tervbe foglaljon bele megfelelő 
pénzügyi támogatást, amely lehetővé teszi 
az éghajlatváltozáshoz a kormányzás 
minden szintjén történő alkalmazkodásra 
irányuló hatékony politika megvalósítását.

11. kéri a Bizottságot, hogy a következő 
pénzügyi tervbe foglaljon bele megfelelő 
pénzügyi támogatást, amely lehetővé teszi 
az éghajlatváltozáshoz a kormányzás 
minden szintjén történő alkalmazkodásra 
irányuló hatékony politika megvalósítását, 
a működési programokat 2013-ig adott 
esetben vizsgálja felül és 2013-tól hajtson 
végre alkalmazkodási stratégiát; kéri a 
Bizottságot, hogy első lépésként dolgozzon 
ki iránymutatásokat, amelyek 
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összefoglalják a működési programok 
környezetbarát szempontból történő 
felülvizsgálatához szükséges 
intézkedéseket és eszközöket, beleértve a 
tagállamok bevált gyakorlatainak példáit;

Or. en

Módosítás 42
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. kéri a Bizottságot, hogy a következő 
pénzügyi tervbe foglaljon bele megfelelő 
pénzügyi támogatást, amely lehetővé teszi 
az éghajlatváltozáshoz a kormányzás 
minden szintjén történő alkalmazkodásra 
irányuló hatékony politika megvalósítását.

11. kéri a Bizottságot, hogy a következő 
pénzügyi tervbe az EU többéves pénzügyi 
keretének külön fejezetén belül foglaljon 
bele megfelelő pénzügyi támogatást, amely 
lehetővé teszi az éghajlatváltozáshoz a 
kormányzás minden szintjén történő 
alkalmazkodásra irányuló hatékony 
politika megvalósítását.

Or. ro

Módosítás 43
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. hangsúlyozza, hogy az éghajlat és 
bolygónk védelmének céljait bele kell 
foglalni az EU kohéziós politikájának 
konvergencia- és növekedési céljaiba, 
anélkül hogy azok felváltanák a 
strukturális politika hagyományos 
feladatait.

Or. de
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