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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2018 A8-0048/21 

Módosítás  21 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

D a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Da. mivel az EUMSZ 8. cikke 

értelmében az EU kötelezettséget vállalt a 

férfiak és nők közötti egyenlőség 

előmozdítására, valamint a nemek közötti 

egyenlőség érvényesítésének alapelvként 

való biztosítására valamennyi 

tevékenységében; mivel a nemek közötti 

egyenlőség érvényesítéséről szóló 

intézményközi közös nyilatkozatot 

csatoltak a többéves pénzügyi kerethez;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Módosítás  22 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. üdvözli a következő többéves 

pénzügyi keretről folytatott vitát, amely 

lehetőséget kínál egy erősebb és 

fenntarthatóbb Európa alapjainak 

előkészítésére egyik legkézzelfoghatóbb 

eszközén, az uniós költségvetésen 

keresztül; úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretet be kell ágyazni 

egy átfogóbb stratégiába és az Európa 

jövőjéről folyó gondolkodásba; véleménye 

szerint a következő többéves pénzügyi 

keretnek költségvetési eszközökbe kell 

átültetnie az Unió politikai projektjét és 

politikai prioritásait;  

3. üdvözli a következő többéves 

pénzügyi keretről folytatott vitát, amely 

lehetőséget kínál egy erősebb és 

fenntarthatóbb Európa alapjainak 

előkészítésére egyik legkézzelfoghatóbb 

eszközén, az uniós költségvetésen 

keresztül; úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretet be kell ágyazni 

egy átfogóbb stratégiába és az Európa 

jövőjéről folyó gondolkodásba; véleménye 

szerint a következő többéves pénzügyi 

keretnek költségvetési eszközökbe kell 

átültetnie az Unió politikai projektjét és 

politikai prioritásait; ezért megfelelő 

forrásokat szorgalmaz, amelyek biztosítják 

a fenntartható fejlődést, a társadalmi 

haladást és a polgárok életminőségének 

javulását; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Módosítás  23 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  6a. ezért hangsúlyozza, hogy az 

Uniónak tartania kell magát nemzetközi 

kötelezettségvállalásaihoz, és meg kell 

szüntetnie az éghajlatra káros 

tevékenységek támogatására irányuló 

kiadásait; felhívja a Bizottságot, hogy a 

következő többéves pénzügyi keretben 

szüntesse meg az összes atomenergiával, 

fosszilis tüzelőanyagokkal, aszfalttal és 

védelemmel összefüggő közvetlen kiadást;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/24 

Módosítás  24 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. kéri ezért a meglévő politikák, 

különösen a Szerződésekben rögzített 

régóta fennálló uniós politikák, 

nevezetesen a közös agrárpolitika és 

halászati politika, valamint a kohéziós 

politika folyamatos támogatását, mivel 

azok elviszik az uniós polgárokhoz az 

európai projekt kézzelfogható előnyeit; 

elutasít minden olyan próbálkozást, amely 

e politikák nemzeti hatáskörbe történő 

visszautalására irányul, mivel ez nem 

csökkentené az adófizetőkre és a 

fogyasztókra háruló pénzügyi terhet, és 

jobb eredményeket sem érne el, ehelyett 

azonban akadályozná a növekedést, a 

szolidaritást és az egységes piac 

működését, miközben tovább mélyítené az 

egyenlőtlenségeket és növelné a 

különbségeket a területek és a gazdasági 

ágazatok között; a következő programozási 

időszakban ugyanolyan szintű 

finanszírozást szándékozik biztosítani e 

politikák tekintetében a 27 uniós tagállam 

számára, miközben tovább javítja azok 

eredményességét, és egyszerűsíti az 

említett politikákhoz kapcsolódó 

eljárásokat;  

8. kéri ezért a meglévő politikák, 

különösen a Szerződésekben rögzített 

régóta fennálló uniós politikák, 

nevezetesen a közös agrárpolitika és 

halászati politika, valamint a kohéziós 

politika folyamatos támogatását, mivel 

azok elviszik az uniós polgárokhoz az 

európai projekt kézzelfogható előnyeit; 

elutasít minden olyan próbálkozást, amely 

e politikák nemzeti hatáskörbe történő 

visszautalására irányul, mivel ez nem 

csökkentené az adófizetőkre és a 

fogyasztókra háruló pénzügyi terhet, és 

jobb eredményeket sem érne el, ehelyett 

azonban akadályozná a növekedést, a 

szolidaritást és az egységes piac 

működését, miközben tovább mélyítené az 

egyenlőtlenségeket és növelné a 

különbségeket a területek és a gazdasági 

ágazatok között; a következő programozási 

időszakban ugyanolyan szintű 

finanszírozást szándékozik biztosítani e 

politikák tekintetében a 27 uniós tagállam 

számára, miközben e politikák érdemi és 

erőteljes reformjára törekszik az előttünk 

álló kihívásokhoz szükséges eredmények 

biztosítására, tovább javítja azok 

eredményességét, és egyszerűsíti az 

említett politikákhoz kapcsolódó 

eljárásokat; 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Módosítás  25 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés – 3 franciabekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – közös belső biztonság 

megteremtésével az uniós polgárok 

számára és a kutatási erőfeszítések és 

képességek összevonásával a védelem 

területén, hangsúlyozva, hogy a védelem 

területén tett fellépések nem történhetnek 

az uniós fejlesztéspolitikák kárára; 

– közös belső biztonság 

megteremtésével az uniós polgárok 

számára, hangsúlyozva, hogy az e 

területen tett fellépések nem történhetnek 

az uniós fejlesztéspolitikák kárára; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

8.3.2018 A8-0048/26 

Módosítás  26 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

75 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

75.  úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben nagyobb 

mértékben kell olyan területekre 

összpontosítani a költségvetési forrásokat, 

amelyek egyértelmű európai hozzáadott 

értéket mutatnak fel, és ösztönzik a 

gazdasági növekedést, a 

versenyképességet, a fenntarthatóságot és a 

foglalkoztatást az EU valamennyi 

régiójában; ebben az összefüggésben 

hangsúlyozza, hogy a kutatás és innováció 

fontos szerepet tölt be a világ élvonalában 

lévő tudásalapú, fenntartható gazdaság 

megteremtésében, és sajnálja, hogy 

megfelelő finanszírozás hiányában ezen a 

területen a kiváló minőségű projekteknek 

csak egy kis része kapott uniós 

finanszírozást a jelenlegi többéves 

pénzügyi keretben; 

75.  úgy véli, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben nagyobb 

mértékben kell olyan területekre 

összpontosítani a költségvetési forrásokat, 

amelyek előmozdítják a fenntartható 

fejlődést és a tisztességes munkát, 

egyértelmű európai hozzáadott értéket 

mutatnak fel, ösztönzik a gazdasági 

növekedést, a versenyképességet, a 

fenntarthatóságot és a foglalkoztatást, és 

előmozdítják a szolidaritást az EU 

valamennyi régiójában; ebben az 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 

kutatás és innováció fontos szerepet tölt be 

a világ élvonalában lévő tudásalapú, 

fenntartható gazdaság megteremtésében, és 

sajnálja, hogy megfelelő finanszírozás 

hiányában ezen a területen a kiváló 

minőségű projekteknek csak egy kis része 

kapott uniós finanszírozást a jelenlegi 

többéves pénzügyi keretben; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Módosítás  27 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

86 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

86. alapvető fontosságúnak tartja  a 

fenntartható és megfizethető energiaellátás 

biztosítását Európában; ezért kéri az olyan 

beruházások folyamatos támogatását, 

amelyek biztosítják az energiaforrások és 

energiaellátási útvonalak diverzifikálását, 

növelik az energiabiztonságot és az 

energiafüggetlenséget, továbbá javítják az 

energiahatékonyságot és a megújuló 

energiák használatát, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen azt, hogy átfogó támogatást kell 

nyújtani különösen a sok szén-dioxidot 

kibocsátó régiók, az energetikai átállás, az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaságra való átállás, a villamosenergia-

termelés korszerűsítése, a hálózatok 

határokon átnyúló összekapcsolásának 

javítása és az intelligens energiahálózatok 

bevezetése, a szén-dioxid-leválasztás és -

tárolás és az ezt hasznosító technológiák, 

valamint a távfűtés korszerűsítése számára; 

véleménye szerint az energiaágazat 

éghajlattal összefüggő célkitűzések 

fényében való átalakítását ennek 

megfelelően kell támogatni, különösen a 

széntől függő régiókban és országokban, 

hogy hatékonyan lehessen hozzájárulni az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaságra való stratégiai átálláshoz; 

86. alapvető fontosságúnak tartja  a 

fenntartható és megfizethető energiaellátás 

biztosítását Európában; ezért kéri az olyan 

beruházások folyamatos támogatását, 

amelyek biztosítják az energiaforrások és 

energiaellátási útvonalak diverzifikálását, 

növelik az energiabiztonságot és az 

energiafüggetlenséget, továbbá javítják az 

energiahatékonyságot és a megújuló 

energiák használatát, többek között az 

energetikai CEF révén; hangsúlyozza 

különösen azt, hogy átfogó támogatást kell 

nyújtani különösen a sok szén-dioxidot 

kibocsátó régiók, az energetikai átállás, az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású és 

atomenergia-mentes gazdaságra való 

átállás, a villamosenergia-termelés 

korszerűsítése, a hálózatok határokon 

átnyúló összekapcsolásának javítása és az 

intelligens energiahálózatok bevezetése, a 

szén-dioxid-leválasztás és -tárolás és az ezt 

hasznosító technológiák, valamint a 

távfűtés korszerűsítése számára; véleménye 

szerint az energiaágazat éghajlattal 

összefüggő célkitűzések fényében való 

átalakítását ennek megfelelően kell 

támogatni, különösen a széntől függő 

régiókban és országokban, hogy 

hatékonyan lehessen hozzájárulni az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
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átfogó alap létrehozását kéri az igazságos 

átmenet támogatása érdekében, különösen 

a megújuló források, az energiahatékony 

megoldások, az energiatárolás, az 

elektromos mobilitási megoldások és 

infrastruktúrák, a villamosenergia-termelés 

és a hálózatok korszerűsítése, a fejlett 

áramtermelési technológiák, többek között 

a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 

(CCS), -hasznosítás és -tárolás, valamint a 

szénelgázosítás fejlesztése és beindítása, a 

távfűtés korszerűsítése, többek között 

magas hatékonyságú kapcsolt hő- és 

villamosenergia-termelés, a jövőbeli 

környezetvédelmi normákhoz való korai 

alkalmazkodás, az energiaigényes iparágak 

átalakítása, valamint a társadalmi, 

gazdasági és környezeti hatások kezelése 

révén; 

gazdaságra való stratégiai átálláshoz; 

átfogó alap létrehozását kéri az igazságos 

átmenet támogatása érdekében, különösen 

a megújuló források, az energiahatékony 

megoldások, az energiatárolás, az 

elektromos mobilitási megoldások és 

infrastruktúrák, a villamosenergia-termelés 

és a hálózatok korszerűsítése, a fejlett 

áramtermelési technológiák fejlesztése és 

beindítása, a távfűtés korszerűsítése, 

többek között magas hatékonyságú 

kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés, a 

jövőbeli környezetvédelmi normákhoz való 

korai alkalmazkodás, az energiaigényes 

iparágak átalakítása, valamint a társadalmi, 

gazdasági és környezeti hatások kezelése 

révén; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Módosítás  28 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

87 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

87. hangsúlyozza a nagyszabású 

infrastrukturális projektek, például a 

nemzetközi termonukleáris kísérleti 

reaktor (ITER), az európai geostacionárius 

navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS), 

a globális műholdas navigációs rendszer 

(Galileo), a Föld-megfigyelési program 

(Kopernikusz) és a jövőbeli állami 

műholdas kommunikáció (GOVSATCOM) 

stratégiai jelentőségét az EU jövőbeli 

versenyképessége, biztonsága és politikai 

ereje szempontjából; rámutat arra, hogy e 

nagyszabású projektek finanszírozását az 

uniós költségvetésből kell biztosítani, de 

ugyanakkor elkülönített módon, így 

biztosítva azt, hogy az esetleges 

költségtúllépések ne veszélyeztessék más 

uniós politikák finanszírozását és sikeres 

végrehajtását, ahogy azt az előző többéves 

pénzügyi keret egyes esetei példázzák; e 

célból emlékeztet arra, hogy az ezekre a 

projektekre vonatkozó maximális összeget 

jelenleg a többéves pénzügyi keretről szóló 

rendelet rögzíti, és hasonló rendelkezések 

bevezetését kéri az új rendeletbe; 

87. hangsúlyozza a nagyszabású 

infrastrukturális projektek, például az 

európai geostacionárius navigációs lefedési 

szolgáltatás (EGNOS), a globális műholdas 

navigációs rendszer (Galileo), a Föld-

megfigyelési program (Kopernikusz) és a 

jövőbeli állami műholdas kommunikáció 

(GOVSATCOM) stratégiai jelentőségét az 

EU jövőbeli versenyképessége, biztonsága 

és politikai ereje szempontjából; rámutat 

arra, hogy e nagyszabású projektek 

finanszírozását az uniós költségvetésből 

kell biztosítani, de ugyanakkor elkülönített 

módon, így biztosítva azt, hogy az 

esetleges költségtúllépések ne 

veszélyeztessék más uniós politikák 

finanszírozását és sikeres végrehajtását, 

ahogy azt az előző többéves pénzügyi keret 

egyes esetei példázzák; e célból emlékeztet 

arra, hogy az ezekre a projektekre 

vonatkozó maximális összeget jelenleg a 

többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 

rögzíti, és hasonló rendelkezések 

bevezetését kéri az új rendeletbe; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Módosítás  29 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

86 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

88. hangsúlyozza a környezetminőség 

megőrzésének, védelmének és javításának 

és az éghajlatváltozás, az ökoszisztémák 

leromlása és a biológiai sokféleség 

csökkenése kezelésének jelentőségét és az 

EU ebben betöltött vezető szerepét; 

hangsúlyozza, hogy a stabil és megfelelő 

finanszírozás alapvető fontosságú az 

Európai Unió olyan nemzetközi 

kötelezettségeinek teljesítéséhez, mint 

például a Párizsi Megállapodás; emlékeztet 

arra, hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek elő kell segítenie, hogy az Unió 

megvalósítsa ezeket a célkitűzéseket, 

valamint hozzá kell járulnia ahhoz, hogy 

2050-ig megvalósuljon a karbonszegény 

gazdaságra való átállás; hangsúlyozza, 

hogy az EU nem finanszírozhat e 

célkitűzések megvalósításával ellentétes 

projekteket és beruházásokat; kéri, hogy az 

EU jövőbeli kiadásaiban mindenhol 

érvényesítsék általánosan az éghajlati 

szempontokat; e tekintetben felszólít arra, 

hogy az érintett programoknak, például a 

LIFE+ programnak biztosítsanak megfelelő 

finanszírozást, azt folytassák és növeljék, 

továbbá hozzanak létre külön költségvetési 

keretet a biológiai sokféleségre és a Natura 

2000 hálózat igazgatására; 

88. hangsúlyozza a környezetminőség 

megőrzésének, védelmének és javításának 

és az éghajlatváltozás, az ökoszisztémák 

leromlása és a biológiai sokféleség 

csökkenése kezelésének jelentőségét és az 

EU ebben betöltött vezető szerepét; 

hangsúlyozza, hogy a stabil és megfelelő 

finanszírozás alapvető fontosságú az 

Európai Unió olyan nemzetközi 

kötelezettségeinek teljesítéséhez, mint 

például a Párizsi Megállapodás; emlékeztet 

arra, hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek elő kell segítenie, hogy az Unió 

megvalósítsa ezeket a célkitűzéseket, 

valamint hozzá kell járulnia ahhoz, hogy 

2050-ig megvalósuljon a karbonszegény, 

atomenergia-mentes gazdaságra való 

átállás; hangsúlyozza, hogy az EU nem 

finanszírozhat e célkitűzések 

megvalósításával ellentétes projekteket és 

beruházásokat; kéri, hogy az EU jövőbeli 

kiadásaiban mindenhol érvényesítsék 

általánosan az éghajlati szempontokat; e 

tekintetben felszólít arra, hogy az érintett 

programoknak, például a LIFE+ 

programnak biztosítsanak megfelelő 

finanszírozást, azt folytassák és növeljék, 

továbbá hozzanak létre külön költségvetési 

keretet a biológiai sokféleségre és a Natura 

2000 hálózat igazgatására; 
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8.3.2018 A8-0048/30 

Módosítás  30 

Jordi Solé 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

88 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

88. hangsúlyozza a környezetminőség 

megőrzésének, védelmének és javításának 

és az éghajlatváltozás, az ökoszisztémák 

leromlása és a biológiai sokféleség 

csökkenése kezelésének jelentőségét és az 

EU ebben betöltött vezető szerepét; 

hangsúlyozza, hogy a stabil és megfelelő 

finanszírozás alapvető fontosságú az 

Európai Unió olyan nemzetközi 

kötelezettségeinek teljesítéséhez, mint 

például a Párizsi Megállapodás; emlékeztet 

arra, hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek elő kell segítenie, hogy az Unió 

megvalósítsa ezeket a célkitűzéseket, 

valamint hozzá kell járulnia ahhoz, hogy 

2050-ig megvalósuljon a karbonszegény 

gazdaságra való átállás; hangsúlyozza, 

hogy az EU nem finanszírozhat e 

célkitűzések megvalósításával ellentétes 

projekteket és beruházásokat; kéri, hogy az 

EU jövőbeli kiadásaiban mindenhol 

érvényesítsék általánosan az éghajlati 

szempontokat; e tekintetben felszólít arra, 

hogy az érintett programoknak, például a 

LIFE+ programnak biztosítsanak megfelelő 

finanszírozást, azt folytassák és növeljék, 

továbbá hozzanak létre külön költségvetési 

keretet a biológiai sokféleségre és a Natura 

2000 hálózat igazgatására; 

88. hangsúlyozza a környezetminőség 

megőrzésének, védelmének és javításának 

és az éghajlatváltozás, az ökoszisztémák 

leromlása és a biológiai sokféleség 

csökkenése kezelésének jelentőségét és az 

EU ebben betöltött vezető szerepét; 

hangsúlyozza, hogy a stabil és megfelelő 

finanszírozás alapvető fontosságú az 

Európai Unió olyan nemzetközi 

kötelezettségeinek teljesítéséhez, mint 

például a Párizsi Megállapodás; emlékeztet 

arra, hogy a következő többéves pénzügyi 

keretnek elő kell segítenie, hogy az Unió 

megvalósítsa ezeket a célkitűzéseket, 

valamint hozzá kell járulnia ahhoz, hogy 

2050-ig megvalósuljon a karbonszegény 

gazdaságra való átállás; hangsúlyozza, 

hogy az EU nem finanszírozhat e 

célkitűzések megvalósításával ellentétes 

projekteket és beruházásokat; kéri, hogy az 

EU jövőbeli kiadásaiban mindenhol 

érvényesítsék általánosan az éghajlati 

szempontokat; e tekintetben felszólít arra, 

hogy az érintett programoknak, például a 

LIFE+ programnak biztosítsanak megfelelő 

finanszírozást, és legalább duplázzák meg 

finanszírozási forrásaikat, továbbá 

hozzanak létre külön költségvetési keretet a 

biológiai sokféleségre és a Natura 2000 

hálózat igazgatására; 
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