
AM\890695HU.doc PE480.766v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2011/2194(INI)

3.2.2012

MÓDOSÍTÁS
1 - 34

Véleménytervezet
Vasilica Viorica Dăncilă
(PE480.527v01-00)

a 6. környezetvédelmi cselekvési program felülvizsgálatáról és a 7. 
környezetvédelmi cselekvési program prioritásainak meghatározásáról
(2011/2194(INI))



PE480.766v01-00 2/20 AM\890695HU.doc

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\890695HU.doc 3/20 PE480.766v01-00

HU

Módosítás 1
Catherine Bearder

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. a városok és a városkörüli övezetek, 
valamint az erdőterületek és a vidéki 
területek kiegyensúlyozott fejlődése 
érdekében szükségesnek tartja a 
környezetvédelmi, egészségügyi és 
területrendezési politikák egymáshoz 
igazítását, valamint a régiók közötti és a 
határokon átnyúló együttműködés javítását; 
véleménye szerint kedvező hatást 
gyakorolnának azok az intézkedések, 
amelyekkel – különösen a környezetbarát 
fűtőanyagok termelése érdekében –
elkerülhető a földhasználat 
megváltoztatása;

1. elismeri, hogy az éghajlatváltozás, a 
biológiai sokféleség csökkenése és a 
természeti erőforrások túlzott mértékű 
felhasználása mind olyan kihívás, amely 
valamennyi uniós polgárra kihat a városi 
és vidéki térségekben, valamint hogy e 
hatások mérséklése céljából minden 
kormányzati szinten cselekvésre van 
szükség; a városok és a városkörüli 
övezetek, valamint az erdőterületek és a 
vidéki területek kiegyensúlyozott fejlődése 
érdekében szükségesnek tartja a kohéziós 
politika, illetve a környezetvédelmi, 
egészségügyi és területrendezési politikák 
közötti szinergiák biztosítását,valamint a 
helyi kormányzatok, régiók közötti és a 
határokon átnyúló együttműködés javítását; 
véleménye szerint kedvező hatást 
gyakorolnának azok az intézkedések, 
amelyekkel – különösen a környezetbarát 
fűtőanyagok termelése érdekében –
elkerülhető a földhasználat 
megváltoztatása;

Or. en

Módosítás 2
Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. a városok és a városkörüli övezetek, 
valamint az erdőterületek és a vidéki 

1. miközben hangsúlyozza a városok 
terjeszkedésének mérséklését, a 
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területek kiegyensúlyozott fejlődése
érdekében szükségesnek tartja a 
környezetvédelmi, egészségügyi és 
területrendezési politikák egymáshoz 
igazítását, valamint a régiók közötti és a 
határokon átnyúló együttműködés javítását; 
véleménye szerint kedvező hatást 
gyakorolnának azok az intézkedések, 
amelyekkel – különösen a környezetbarát 
fűtőanyagok termelése érdekében –
elkerülhető a földhasználat 
megváltoztatása;

földhasználat különböző típusai közötti
kiegyensúlyozott fejlődés érdekében 
szükségesnek tartja a környezetvédelmi, 
egészségügyi és területrendezési politikák 
egymáshoz igazítását, valamint a régiók 
közötti és a határokon átnyúló 
együttműködés javítását; véleménye szerint 
kedvező hatást gyakorolnának azok az 
intézkedések, amelyekkel – különösen a 
monokultúrák és a környezetbarát 
fűtőanyagok termelése érdekében –
elkerülhető a földhasználat 
megváltoztatása;

Or. en

Módosítás 3
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. a városok és a városkörüli övezetek, 
valamint az erdőterületek és a vidéki 
területek kiegyensúlyozott fejlődése 
érdekében szükségesnek tartja a 
környezetvédelmi, egészségügyi és 
területrendezési politikák egymáshoz 
igazítását, valamint a régiók közötti és a 
határokon átnyúló együttműködés javítását; 
véleménye szerint kedvező hatást 
gyakorolnának azok az intézkedések, 
amelyekkel – különösen a környezetbarát 
fűtőanyagok termelése érdekében –
elkerülhető a földhasználat 
megváltoztatása;

1. a városok és a városkörüli övezetek, 
valamint az erdőterületek és a vidéki 
területek kiegyensúlyozott fejlődése 
érdekében szükségesnek tartja a 
környezetvédelmi, egészségügyi és 
területrendezési politikák egymáshoz 
igazítását, valamint a régiók közötti és a 
határokon átnyúló együttműködés javítását; 
véleménye szerint mérlegelni kell azokat 
az intézkedéseket, amelyek – különösen a 
környezetbarát fűtőanyagok termelése 
érdekében – szabályozzák a földhasználat 
megváltoztatását;

Or. it

Módosítás 4
Alain Cadec
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. a városok és a városkörüli övezetek, 
valamint az erdőterületek és a vidéki 
területek kiegyensúlyozott fejlődése 
érdekében szükségesnek tartja a 
környezetvédelmi, egészségügyi és 
területrendezési politikák egymáshoz 
igazítását, valamint a régiók közötti és a 
határokon átnyúló együttműködés javítását; 
véleménye szerint kedvező hatást 
gyakorolnának azok az intézkedések, 
amelyekkel – különösen a környezetbarát 
fűtőanyagok termelése érdekében –
elkerülhető a földhasználat 
megváltoztatása;

1. a városok és a városkörüli övezetek, 
valamint az erdőterületek és a vidéki 
területek kiegyensúlyozott fejlődése 
érdekében szükségesnek tartja a 
környezetvédelmi, egészségügyi és 
területrendezési politikák egymáshoz 
igazítását, valamint a régiók közötti, a 
határokon átnyúló és a makroregionális 
stratégiák szintjén megvalósuló 
együttműködés javítását; véleménye szerint 
kedvező hatást gyakorolnának azok az 
intézkedések, amelyekkel – különösen a 
környezetbarát fűtőanyagok termelése 
érdekében – elkerülhető a földhasználat 
megváltoztatása;

Or. fr

Módosítás 5
Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli a fenntartható 
területrendezésben és a természetvédelmi 
területekben rejlő lehetőségeket a zöld 
munkahelyek létrehozása, valamint a 
helyi gazdaságokra és munkaerőpiacokra 
– különösen a vidéki területeken –
gyakorolt kedvező hatások tekintetében;

Or. en

Módosítás 6
Catherine Bearder



PE480.766v01-00 6/20 AM\890695HU.doc

HU

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. különösen fontosnak tartja a nemzeti, 
helyi és regionális hatóságok közötti 
együttműködés javítását, továbbá a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
közösségi vívmányok jobb végrehajtása 
érdekben a köz- és magánszféra közötti 
partnerségek előmozdítását; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemeknek és a kutatóknak
szorosan együtt kell működniük a 
hulladékok újrahasznosításával
kapcsolatos innovatív technológiák gyors 
kifejlesztése érdekében;

2. különösen fontosnak tartja a nemzeti, 
helyi, regionális hatóságok és helyi 
közösségi csoportok közötti 
együttműködés javítását, továbbá a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos uniós 
jog jobb végrehajtása érdekében a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek 
előmozdítását; hangsúlyozza, hogy az 
egyetemeknek és az iparnak szorosan 
együtt kell működniük a hulladék-
újrahasznosítás és az erőforrás-
hatékonyság javításával, valamint az 
ásványi anyagok és alkotórészek 
kitermelésével járó hatások csökkentését 
célzó tervezés fejlesztésével kapcsolatos 
innovatív technológiák gyors kifejlesztése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 7
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. különösen fontosnak tartja a nemzeti, 
helyi és regionális hatóságok közötti 
együttműködés javítását, továbbá a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
közösségi vívmányok jobb végrehajtása 
érdekben a köz- és magánszféra közötti 
partnerségek előmozdítását; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemeknek és a kutatóknak 
szorosan együtt kell működniük a 
hulladékok újrahasznosításával kapcsolatos 
innovatív technológiák gyors kifejlesztése 
érdekében;

2. különösen fontosnak tartja a nemzeti, 
helyi és regionális hatóságok közötti 
együttműködés javítását, továbbá a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
közösségi vívmányok jobb végrehajtása 
érdekében a köz- és magánszféra közötti 
partnerségek előmozdítását; felhívja a 
tagállamokat, hogy erősítsék meg a 
regionális és helyi hatóságok szerepét a 
programirányításban- és végrehajtásban; 
javasolja a helyi partnerségeken alapuló 
helyi fejlesztési módszertan alkalmazását, 
különösen a városi, vidéki és határokon 
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átnyúló kérdésekkel kapcsolatos projektek 
vonatkozásában; hangsúlyozza, hogy az 
egyetemeknek és a kutatóknak szorosan 
együtt kell működniük a hulladékok 
újrahasznosításával kapcsolatos innovatív 
technológiák gyors kifejlesztése érdekében;

Or. en

Módosítás 8
Vincenzo Iovine

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. különösen fontosnak tartja a nemzeti, 
helyi és regionális hatóságok közötti 
együttműködés javítását, továbbá a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
közösségi vívmányok jobb végrehajtása 
érdekben a köz- és magánszféra közötti 
partnerségek előmozdítását; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemeknek és a kutatóknak 
szorosan együtt kell működniük a 
hulladékok újrahasznosításával kapcsolatos 
innovatív technológiák gyors kifejlesztése 
érdekében;

2. különösen fontosnak tartja a nemzeti, 
helyi és regionális hatóságok közötti 
együttműködés javítását, továbbá a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
közösségi vívmányok jobb végrehajtása 
érdekben a köz- és magánszféra közötti 
partnerségek előmozdítását; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemeknek és a kutatóknak 
szorosan együtt kell működniük a 
hulladékok újrahasznosításával kapcsolatos 
innovatív technológiák gyors kifejlesztése, 
valamint a környezetvédelmi 
szempontokat és a hulladékokról szóló 
keretirányelvet maximálisan tiszteletben 
tartó alternatív hulladékfeldolgozási 
rendszerek érdekében;

Or. it

Módosítás 9
Iosif Matula

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. különösen fontosnak tartja a nemzeti, 
helyi és regionális hatóságok közötti 
együttműködés javítását, továbbá a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
közösségi vívmányok jobb végrehajtása 
érdekben a köz- és magánszféra közötti 
partnerségek előmozdítását; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemeknek és a kutatóknak 
szorosan együtt kell működniük a 
hulladékok újrahasznosításával kapcsolatos 
innovatív technológiák gyors kifejlesztése 
érdekében;

2. különösen fontosnak tartja a nemzeti, 
helyi és regionális hatóságok közötti 
együttműködés javítását, továbbá a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
közösségi vívmányok jobb végrehajtása 
érdekében a köz- és magánszféra közötti 
partnerségek előmozdítását; az integrált 
hulladékgazdálkodási rendszerek 
létrehozása céljából európai finanszírozás 
felhasználására ösztönöz; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemeknek és a kutatóknak 
szorosan együtt kell működniük a 
hulladékok újrahasznosításával kapcsolatos 
innovatív technológiák gyors kifejlesztése 
érdekében;

Or. ro

Módosítás 10
Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. különösen fontosnak tartja a nemzeti, 
helyi és regionális hatóságok közötti 
együttműködés javítását, továbbá a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
közösségi vívmányok jobb végrehajtása 
érdekben a köz- és magánszféra közötti 
partnerségek előmozdítását; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemeknek és a kutatóknak 
szorosan együtt kell működniük a 
hulladékok újrahasznosításával kapcsolatos 
innovatív technológiák gyors kifejlesztése 
érdekében;

2. különösen fontosnak tartja a nemzeti, 
helyi és regionális hatóságok közötti 
együttműködés javítását, továbbá a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
közösségi vívmányok jobb végrehajtása 
érdekében az érdekeltek bevonását; 
hangsúlyozza, hogy az egyetemeknek és a 
kutatóknak szorosan együtt kell 
működniük a hulladékok 
újrahasznosításával kapcsolatos innovatív 
technológiák gyors kifejlesztése érdekében;

Or. en
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Módosítás 11
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. különösen fontosnak tartja a nemzeti, 
helyi és regionális hatóságok közötti 
együttműködés javítását, továbbá a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
közösségi vívmányok jobb végrehajtása 
érdekben a köz- és magánszféra közötti 
partnerségek előmozdítását; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemeknek és a kutatóknak 
szorosan együtt kell működniük a 
hulladékok újrahasznosításával kapcsolatos 
innovatív technológiák gyors kifejlesztése 
érdekében;

2. különösen fontosnak tartja a nemzeti, 
helyi és regionális hatóságok közötti 
együttműködés javítását, továbbá a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
közösségi vívmányok jobb végrehajtása 
érdekében a köz- és magánszféra közötti 
partnerségek előmozdítását; hangsúlyozza, 
hogy az egyetemeknek, a kutatóknak és a 
vállalkozásoknak szorosan együtt kell 
működniük a hulladékok 
újrahasznosításával kapcsolatos innovatív 
technológiák gyors kifejlesztése érdekében;

Or. es

Módosítás 12
Ramona Nicole Mănescu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megfelelő egyensúly kialakítását 
szorgalmazza az éghajlatváltozás elleni 
szükséges küzdelem és a 7. 
környezetvédelmi cselekvési program 
között annak érdekében, hogy az Európai 
Unió megvalósíthassa célkitűzéseit, és 
hogy ne keletkezzenek többletköltségek; 
hangsúlyozza ezenfelül, hogy valamennyi 
szinten tájékoztató, figyelemfelhívó és a 
helyes gyakorlatok cseréjét célzó 
kampányokat kell folytatni;

3. megfelelő egyensúly kialakítását 
szorgalmazza az éghajlatváltozás elleni 
szükséges küzdelem és a 7. 
környezetvédelmi cselekvési program 
között annak érdekében, hogy az Európai 
Unió megvalósíthassa célkitűzéseit, 
miközben nem keletkeznek
többletköltségek; hangsúlyozza ezenfelül, 
hogy valamennyi szinten tájékoztató, 
figyelemfelhívó és a helyes gyakorlatok 
cseréjét célzó kampányokat kell folytatni;
kiemeli, hogy nemzeti és regionális 
szinten jobban ki kell használni a 
technikai segítségnyújtást az igazgatási 
kapacitás növelése érdekében, különösen 
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az új tagállamokban;

Or. en

Módosítás 13
Catherine Bearder

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megfelelő egyensúly kialakítását 
szorgalmazza az éghajlatváltozás elleni 
szükséges küzdelem és a 7. 
környezetvédelmi cselekvési program 
között annak érdekében, hogy az Európai 
Unió megvalósíthassa célkitűzéseit, és 
hogy ne keletkezzenek többletköltségek; 
hangsúlyozza ezenfelül, hogy valamennyi 
szinten tájékoztató, figyelemfelhívó és a 
helyes gyakorlatok cseréjét célzó 
kampányokat kell folytatni;

3. megfelelő egyensúly kialakítását 
szorgalmazza az éghajlatváltozás elleni 
szükséges küzdelem és a 7. 
környezetvédelmi cselekvési program 
között annak érdekében, hogy az Európai 
Unió megvalósíthassa az EU 2020 
stratégia célkitűzéseit, és hogy elkerülje az 
éghajlatváltozásból és a biológiai 
sokféleség csökkenéséből adódó pénzügyi 
hatásokat; hangsúlyozza ezenfelül, hogy 
valamennyi szinten tájékoztató, 
figyelemfelhívó és a helyes gyakorlatok 
cseréjét célzó kampányokat kell folytatni;

Or. en

Módosítás 14
Iosif Matula

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megfelelő egyensúly kialakítását 
szorgalmazza az éghajlatváltozás elleni 
szükséges küzdelem és a 7. 
környezetvédelmi cselekvési program 
között annak érdekében, hogy az Európai 
Unió megvalósíthassa célkitűzéseit, és 
hogy ne keletkezzenek többletköltségek; 
hangsúlyozza ezenfelül, hogy valamennyi 

3. megfelelő egyensúly kialakítását 
szorgalmazza az éghajlatváltozás elleni 
szükséges küzdelem és a 7. 
környezetvédelmi cselekvési program 
között annak érdekében, hogy az Európai 
Unió megvalósíthassa célkitűzéseit, és 
hogy ne keletkezzenek többletköltségek; 
hangsúlyozza ezenfelül, hogy valamennyi 
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szinten tájékoztató, figyelemfelhívó és a 
helyes gyakorlatok cseréjét célzó 
kampányokat kell folytatni;

szinten tájékoztató, figyelemfelhívó és a 
helyes gyakorlatok cseréjét célzó 
kampányokat kell folytatni; szükségesnek 
tartja a kutatási és innovációs 
célkitűzéseknek a helyi és regionális 
fejlesztési szükségletekkel való megfelelő 
összehangolását;

Or. ro

Módosítás 15
Jens Nilsson

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megfelelő egyensúly kialakítását 
szorgalmazza az éghajlatváltozás elleni 
szükséges küzdelem és a 7. 
környezetvédelmi cselekvési program 
között annak érdekében, hogy az Európai 
Unió megvalósíthassa célkitűzéseit, és 
hogy ne keletkezzenek többletköltségek; 
hangsúlyozza ezenfelül, hogy valamennyi 
szinten tájékoztató, figyelemfelhívó és a 
helyes gyakorlatok cseréjét célzó 
kampányokat kell folytatni;

3. megfelelő egyensúly kialakítását 
szorgalmazza az éghajlatváltozás elleni 
szükséges küzdelem és a 7. 
környezetvédelmi cselekvési program 
között annak érdekében, hogy az Európai 
Unió megvalósíthassa célkitűzéseit, és 
hogy ne keletkezzenek felesleges 
költségek; hangsúlyozza ezenfelül, hogy a 
költségeket a jövőre és új munkahelyek 
létrehozására irányuló befektetésnek kell 
tekinteni, és hogy valamennyi szinten 
tájékoztató, figyelemfelhívó és a helyes 
gyakorlatok cseréjét célzó kampányokat 
kell folytatni;

Or. sv

Módosítás 16
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megfelelő egyensúly kialakítását 3. megfelelő egyensúly kialakítását 
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szorgalmazza az éghajlatváltozás elleni 
szükséges küzdelem és a 7. 
környezetvédelmi cselekvési program 
között annak érdekében, hogy az Európai 
Unió megvalósíthassa célkitűzéseit, és 
hogy ne keletkezzenek többletköltségek; 
hangsúlyozza ezenfelül, hogy valamennyi 
szinten tájékoztató, figyelemfelhívó és a 
helyes gyakorlatok cseréjét célzó 
kampányokat kell folytatni;

szorgalmazza az éghajlatváltozás elleni 
szükséges küzdelem és a 7. 
környezetvédelmi cselekvési program 
között annak érdekében, hogy az Európai 
Unió megvalósíthassa célkitűzéseit, és 
hogy ne keletkezzenek többletköltségek; 
hangsúlyozza, hogy – a megelőzést szem 
előtt tartó politika alkalmazása érdekében 
– valamennyi szinten tájékoztató, 
figyelemfelhívó és a helyes gyakorlatok 
cseréjét célzó kampányokat kell folytatni;

Or. it

Módosítás 17
Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megfelelő egyensúly kialakítását 
szorgalmazza az éghajlatváltozás elleni 
szükséges küzdelem és a 7. 
környezetvédelmi cselekvési program 
között annak érdekében, hogy az Európai 
Unió megvalósíthassa célkitűzéseit, és 
hogy ne keletkezzenek többletköltségek; 
hangsúlyozza ezenfelül, hogy valamennyi 
szinten tájékoztató, figyelemfelhívó és a 
helyes gyakorlatok cseréjét célzó 
kampányokat kell folytatni;

3. megfelelő egyensúly kialakítását 
szorgalmazza az éghajlatváltozás elleni 
szükséges küzdelem, a biológiai sokféleség 
csökkenésének megállítása és a 7. 
környezetvédelmi cselekvési program 
között annak érdekében, hogy az Európai 
Unió megvalósíthassa célkitűzéseit, és 
hogy ne keletkezzenek többletköltségek; 
hangsúlyozza ezenfelül, hogy valamennyi 
szinten tájékoztató, figyelemfelhívó és a 
helyes gyakorlatok cseréjét célzó 
kampányokat kell folytatni;

Or. en

Módosítás 18
Catherine Bearder

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint a véletlen 
balesetekből eredő súlyos szennyezések 
megakadályozása területén a hosszú távú 
hatások elkerülése érdekében javítani kell –
különösen a harmadik országokkal 
együttműködve – a régiók közötti, 
valamint a határokon átnyúló 
együttműködést; felszólítja a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki a fenntartható 
vegyiparra vonatkozó normatív jogi 
aktusokat;

4. véleménye szerint a véletlen 
balesetekből eredő súlyos szennyezések, 
valamint más természeti és ember által 
okozott katasztrófák megakadályozása 
céljából a hosszú távú hatások elkerülése 
érdekében javítani kell – különösen a 
harmadik országokkal együttműködve – a 
helyi kormányzatok, régiók közötti, 
valamint a határokon átnyúló 
együttműködést; felszólítja a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki a fenntartható 
vegyiparra vonatkozó jogszabályokat;

Or. en

Módosítás 19
Iosif Matula

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint a véletlen 
balesetekből eredő súlyos szennyezések 
megakadályozása területén a hosszú távú 
hatások elkerülése érdekében javítani kell –
különösen a harmadik országokkal 
együttműködve – a régiók közötti, 
valamint a határokon átnyúló 
együttműködést; felszólítja a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki a fenntartható 
vegyiparra vonatkozó normatív jogi 
aktusokat;

4. véleménye szerint a véletlen 
balesetekből eredő súlyos szennyezések 
megakadályozása területén a hosszú távú 
hatások elkerülése érdekében közös 
akciócsoportok létrehozásával javítani kell 
– különösen a harmadik országokkal 
együttműködve – a régiók közötti, 
valamint a határokon átnyúló 
együttműködést; felszólítja a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki a fenntartható 
vegyiparra vonatkozó normatív jogi 
aktusokat;

Or. ro

Módosítás 20
Ramona Nicole Mănescu
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy biztosítani kell a 
környezetvédelmi politikák valamennyi 
ágazati szakpolitikában való 
érvényesítését, amiben jelentős szerepet 
kell játszaniuk a helyi és regionális 
hatóságoknak; hangsúlyozza a helyi és 
regionális sajátosságok, valamint az e 
politikák végrehajtásához szükséges 
stratégiák közötti összefüggés fontosságát;

5. elismeri, hogy biztosítani kell a 
környezetvédelmi politikák valamennyi 
ágazati szakpolitikában való 
érvényesítését, amiben jelentős szerepet 
kell játszaniuk a helyi és regionális
hatóságoknak; kiemeli annak fontosságát, 
hogy biztosítani kell, hogy a területi 
hatóságok a nemzeti képviselőkkel 
egyenjogúan részt vegyenek a politikák 
tervezésének és végrehajtásnak 
elgondolásában, illetve az ezekkel 
kapcsolatos döntésekben az uniós 
célkitűzések megvalósítása érdekében, a 
különböző nemzeti alkotmányos értékek 
mindenkori tiszteletben tartása mellett;
hangsúlyozza a helyi és regionális 
sajátosságok, valamint az e politikák 
végrehajtásához szükséges stratégiák 
közötti összefüggés fontosságát;

Or. en

Módosítás 21
Catherine Bearder

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy biztosítani kell a
környezetvédelmi politikák valamennyi 
ágazati szakpolitikában való 
érvényesítését, amiben jelentős szerepet 
kell játszaniuk a helyi és regionális 
hatóságoknak; hangsúlyozza a helyi és 
regionális sajátosságok, valamint az e 
politikák végrehajtásához szükséges 
stratégiák közötti összefüggés fontosságát;

5. elismeri, hogy biztosítani kell az
éghajlatváltozás, illetve a biológiai 
sokféleség csökkenésének mérséklésére 
szolgáló környezetvédelmi politikák 
valamennyi ágazati szakpolitikában való 
érvényesítését; hangsúlyozza a helyi és 
regionális hatóságok, valamint az e 
politikák végrehajtásához szükséges 
stratégiák közötti összefüggés fontosságát;

Or. en
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Módosítás 22
Jens Nilsson

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy biztosítani kell a 
környezetvédelmi politikák valamennyi 
ágazati szakpolitikában való 
érvényesítését, amiben jelentős szerepet
kell játszaniuk a helyi és regionális 
hatóságoknak; hangsúlyozza a helyi és 
regionális sajátosságok, valamint az e 
politikák végrehajtásához szükséges 
stratégiák közötti összefüggés fontosságát.

5. úgy gondolja, hogy világosan és 
következetesen biztosítani kell a 
környezetvédelmi politikák valamennyi 
ágazati szakpolitikában való 
érvényesítését, amiben jelentős feladatot
kell vállalniuk a helyi és regionális 
hatóságoknak; a környezetvédelmi politika 
végrehajtásához erőteljes kohéziós 
politikára is szükség van; hangsúlyozza a 
helyi és regionális sajátosságok, valamint 
az e politikák végrehajtásához szükséges 
stratégiák közötti összefüggés fontosságát.

Or. sv

Módosítás 23
Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy biztosítani kell a 
környezetvédelmi politikák valamennyi 
ágazati szakpolitikában való 
érvényesítését, amiben jelentős szerepet 
kell játszaniuk a helyi és regionális 
hatóságoknak; hangsúlyozza a helyi és 
regionális sajátosságok, valamint az e 
politikák végrehajtásához szükséges 
stratégiák közötti összefüggés fontosságát;

5. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a 
környezetvédelmi politikák valamennyi 
ágazati szakpolitikában való 
érvényesítését, amiben jelentős szerepet 
kell játszaniuk a helyi és regionális 
hatóságoknak; hangsúlyozza a helyi és 
regionális sajátosságok, valamint az e 
politikák végrehajtásához szükséges 
stratégiák közötti összefüggés fontosságát; 
ezért javasolja a területi dimenzió 
belefoglalását a stratégiai környezeti 
hatásvizsgálatba;
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Or. en

Módosítás 24
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy biztosítani kell a 
környezetvédelmi politikák valamennyi 
ágazati szakpolitikában való 
érvényesítését, amiben jelentős szerepet 
kell játszaniuk a helyi és regionális 
hatóságoknak; hangsúlyozza a helyi és 
regionális sajátosságok, valamint az e 
politikák végrehajtásához szükséges 
stratégiák közötti összefüggés fontosságát.

5. elismeri, hogy biztosítani kell a 
környezetvédelmi politikák valamennyi 
ágazati szakpolitikában való 
érvényesítését, amiben jelentős szerepet 
kell játszaniuk a helyi és regionális 
hatóságoknak; hangsúlyozza a helyi és 
regionális sajátosságok, valamint az e 
politikák végrehajtásához szükséges 
stratégiák közötti összefüggés fontosságát; 
szorgalmazza, hogy a környezetvédelmi 
célkitűzéseket bele kell építeni az olyan
jelentősebb költségvetési területekbe, mint 
például a vidékfejlesztés és a
mezőgazdaság;

Or. lt

Módosítás 25
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy biztosítani kell a 
környezetvédelmi politikák valamennyi 
ágazati szakpolitikában való 
érvényesítését, amiben jelentős szerepet 
kell játszaniuk a helyi és regionális 
hatóságoknak; hangsúlyozza a helyi és 
regionális sajátosságok, valamint az e
politikák végrehajtásához szükséges 
stratégiák közötti összefüggés fontosságát.

5. elismeri, hogy biztosítani kell a 
környezetvédelmi politikák valamennyi 
ágazati szakpolitikában való 
érvényesítését, amiben jelentős szerepet 
kell játszaniuk a helyi, regionális és 
nemzeti hatóságoknak; hangsúlyozza a 
helyi és regionális sajátosságok, valamint 
az e politikák végrehajtásához szükséges 
stratégiák közötti összefüggés fontosságát.
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Or. es

Módosítás 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell az 
olyan regionális, helyi és határokon 
átnyúló projektek/programok 
kidolgozását, amelyek szorosan 
kapcsolódnak a biológiai sokféleségnek az
érintett területeken való megőrzéséhez, 
valamint kiemeli, hogy a biológiai 
sokféleség megőrzésének és 
helyreállításának folyamatába fontos 
bevonni a nem kormányzati szervezeteket, 
a tudományos közösséget és a 
magánszférát;

Or. ro

Módosítás 27
Jean-Paul Besset

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a helyi és regionális 
döntéshozatalban ösztönözzék a 
környezeti hatásvizsgálatok és a stratégiai 
környezeti hatásvizsgálatok alkalmazását, 
ami hozzá fog járulni az ember által 
okozott környezetkárosodás elkerüléséhez;

Or. en
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Módosítás 28
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli, hogy az összetett környezeti 
kihívások és kockázatok kezeléséhez uniós 
pénzügyi támogatásra van szükség helyi 
és regionális szinten; úgy gondolja, hogy 
külön figyelmet kell fordítani az Unió 
külső határainál található régiókra;

Or. en

Módosítás 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5а. véleménye szerint jelentős eredmények 
elérése érdekében a regionális és helyi 
szintű programvégrehajtást jobban kell 
támogatni, a folyamatba pedig még 
inkább be kell vonni minden érintett felet;

Or. bg

Módosítás 30
Catherine Bearder

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a kohéziós politika 
fontosságát az EU 2020 stratégia 
célkitűzéseinek elérésében, és ezért 
örvendetesnek tartja, hogy a Bizottságnak 
a 2013 utáni időszakra vonatkozó 
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kohéziós politikára irányuló javaslata a 
karbonszegény gazdaságra való átállást 
helyezi a középpontba;

Or. en

Módosítás 31
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhív arra, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a sajátos földrajzi 
jellegzetességekkel rendelkező régiók és 
területek – például a szigetek, hegyvidéki 
területek és a ritkán lakott régiók –
helyzetére;

Or. es

Módosítás 32
Iosif Matula

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. támogatja a kevésbé szennyező 
járművek használatát, és indítványozza, 
hogy dolgozzanak ki cselekvésre irányuló 
javaslatokat egy fenntartható közlekedési 
rendszer létrehozása érdekében;

Or. ro

Módosítás 33
Rolandas Paksas
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. utal arra, hogy a 7. környezetvédelmi 
cselekvési program strukturált, hosszú 
távú tervezési keretet biztosít a 
vállalkozások, valamint a helyi és 
regionális hatóságok számára, beleértve a 
jelentős infrastrukturális beruházásokat 
is;

Or. lt

Módosítás 34
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólít arra, hogy a környezetvédelmi 
ügyek vonatkozásában a többszintű 
kormányzás elvét bele kell foglalni a 7. 
környezetvédelmi cselekvési programba;

Or. lt


