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22.11.2019 B9-0174/60

Módosítás 60
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, Leila 
Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manuel Bompard, Manon Aubry
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
az ENSZ 2019. évi, Madridban (Spanyolország) tartandó éghajlatváltozási konferenciájáról 
(COP 25)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
40 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

40. üdvözli az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra 
vonatkozó uniós stratégia végrehajtásáról 
szóló bizottsági jelentés közzétételét, 
amely azt mutatja, hogy a stratégiai mind a 
nyolc egyéni fellépése tekintetében történt 
bizonyos előrelépés; megállapítja azonban, 
hogy a kibocsátások csökkentésére 
irányuló globális erőfeszítések ellenére az 
éghajlatváltozás hatásai elkerülhetetlenek, 
és létfontosságú további alkalmazkodási 
intézkedéseket bevezetni; ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 
stratégiát a jelentés következtetései 
tükrében, amelyek szerint az EU a határain 
belül és kívül továbbra is ki van téve az 
éghajlatra gyakorolt hatásoknak; 
hangsúlyozza a biztosítási ágazat által az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásba 
történő beruházások, valamint a kutatás és 
az innováció terén megvalósuló köz- és 
magánberuházások szükségességét; úgy 
véli, hogy a prioritások közé tartozik az 
emberi egészség és biztonság védelme, a 
biológiai sokféleség csökkenésének 
megállítása és a városi alkalmazkodás 
előmozdítása;

40. üdvözli az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra 
vonatkozó uniós stratégia végrehajtásáról 
szóló bizottsági jelentés közzétételét, 
amely azt mutatja, hogy a stratégiai mind a 
nyolc egyéni fellépése tekintetében történt 
bizonyos előrelépés; megállapítja azonban, 
hogy a kibocsátások csökkentésére 
irányuló globális erőfeszítések ellenére az 
éghajlatváltozás hatásai elkerülhetetlenek, 
és létfontosságú további alkalmazkodási 
intézkedéseket bevezetni; ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 
stratégiát a jelentés következtetései 
tükrében, amelyek szerint az EU a határain 
belül és kívül továbbra is ki van téve az 
éghajlatra gyakorolt hatásoknak; 
hangsúlyozza a biztosítási ágazat által az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásba 
történő beruházások, valamint a kutatás és 
az innováció terén megvalósuló köz- és 
magánberuházások szükségességét; úgy 
véli, hogy a prioritások közé tartozik az 
emberi egészség és biztonság védelme, a 
biológiai sokféleség és a talajromlás 
csökkenésének megállítása és a városi 
alkalmazkodás előmozdítása;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/61

Módosítás 61
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, Leila 
Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manuel Bompard, Manon Aubry
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
az ENSZ 2019. évi, Madridban (Spanyolország) tartandó éghajlatváltozási konferenciájáról 
(COP 25)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
42 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

42. emlékeztet rá, hogy az 
alkalmazkodást célzó intézkedések 
elkerülhetetlenül szükségesek valamennyi 
ország számára, ha minimálisra kívánják 
csökkenteni az éghajlatváltozás negatív 
hatásait és maradéktalanul ki kívánják 
használni az éghajlatváltozásnak ellenálló 
növekedés és a fenntartható fejlődés 
lehetőségeit; hangsúlyozza, hogy olyan 
egységes rendszereket és eszközöket kell 
kifejleszteni, amelyek lehetővé teszik a 
nemzeti alkalmazkodási tervek és 
fellépések eredményeinek és 
hatékonyságának nyomon követését; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
tagállamok nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveinek tervezeteiben szereplő, 
az energiahatékonysági és megújuló 
energiára vonatkozó célok nem 
ambiciózusak; emlékeztet arra, hogy a 
megújuló energiák – beleértve a megújuló 
tengeri energiát is – a körforgásos 
gazdaság elemeként részei az 
éghajlatváltozás mérséklésére és az annak 
hatásaihoz való alkalmazkodásra irányuló 
megoldásnak; felhívja a tagállamokat, hogy 
a Párizsi Megállapodás maradéktalan 
végrehajtása érdekében erősítsék meg 
nemzeti energia- és éghajlat-politikai 
terveiket;

42. emlékeztet rá, hogy az 
alkalmazkodást célzó intézkedések 
elkerülhetetlenül szükségesek valamennyi 
ország számára, ha minimálisra kívánják 
csökkenteni az éghajlatváltozás negatív 
hatásait és maradéktalanul ki kívánják 
használni az éghajlatváltozásnak ellenálló 
növekedés és a fenntartható fejlődés 
lehetőségeit; hangsúlyozza, hogy olyan 
egységes rendszereket és eszközöket kell 
kifejleszteni, amelyek lehetővé teszik a 
nemzeti alkalmazkodási tervek és 
fellépések eredményeinek és 
hatékonyságának nyomon követését; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
tagállamok nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveinek tervezeteiben szereplő, 
az energiahatékonysági és megújuló 
energiára vonatkozó célok nem 
ambiciózusak, és nem tartalmaznak a 
nemek közötti egyenlőség biztosítására 
vonatkozó információkat, annak ellenére, 
hogy felkérést kaptak ezen információk 
tervezetbe foglalására; emlékeztet arra, 
hogy a megújuló energiák – beleértve a 
megújuló tengeri energiát is – a 
körforgásos gazdaság elemeként részei az 
éghajlatváltozás mérséklésére és az annak 
hatásaihoz való alkalmazkodásra irányuló 
megoldásnak; hangsúlyozza továbbá, hogy 
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a valamennyi marginalizált közösség 
tagjait, a nőket, a transznemű 
közösségeket és az őslakos népeket bevonó 
inkluzív fejlesztési és végrehajtási 
folyamatok segíteni fognak a közösségi 
igények azonosításában és a bevált 
gyakorlatok megosztásában az igazságos 
energetikai átállás lehetővé tétele 
érdekében; felhívja ezért a tagállamokat, 
hogy a Párizsi Megállapodás maradéktalan 
végrehajtása érdekében erősítsék meg 
nemzeti energia- és éghajlat-politikai 
terveiket;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/62

Módosítás 62
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, Leila 
Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
az ENSZ 2019. évi, Madridban (Spanyolország) tartandó éghajlatváltozási konferenciájáról 
(COP 25)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
46 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

46. elismeri, hogy továbbra is az EU és 
tagállamai biztosítják az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
közfinanszírozás legjelentősebb forrásait; 
üdvözli a COP24 konferencián hozott 
határozatot, amely szerint 2025-től 
kezdődően új, ambiciózusabb célkitűzést 
határoznak meg, amely túlmutat azon a 
jelenlegi kötelezettségvállaláson, miszerint 
2020-tól kezdődően évente 100 milliárd 
USD-t kell mozgósítani, ugyanakkor 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a fejlett 
országok által tett tényleges vállalások még 
mindig meg sem közelítik a 100 milliárd 
USD kollektív célt; elvárja, hogy 2025-től 
kezdődően a feltörekvő gazdaságok 
járuljanak hozzá a nemzetközi 
klímafinanszírozáshoz, amelynek a 
jövőben magasabb lesz az összege;

46. elismeri, hogy továbbra is az EU és 
tagállamai biztosítják az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
közfinanszírozás legjelentősebb forrásait; 
üdvözli a COP24 konferencián hozott 
határozatot, amely szerint 2025-től 
kezdődően új, ambiciózusabb célkitűzést 
határoznak meg, amely túlmutat azon a 
jelenlegi kötelezettségvállaláson, miszerint 
2020-tól kezdődően évente 100 milliárd 
USD-t kell mozgósítani, ugyanakkor 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
finanszírozásában nincs egyensúly az 
alkalmazkodás és a mérséklés között, 
annak ellenére, hogy a Párizsi 
Megállapodás 9. cikke kimondja, hogy 
törekedni kell ennek elérésére, továbbá 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a fejlett 
országok által tett tényleges vállalások még 
mindig meg sem közelítik a 100 milliárd 
USD kollektív célt, és hogy ezek főként 
kölcsönök és nem vissza nem térítendő 
támogatások; sajnálatának ad hangot 
amiatt, hogy az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás finanszírozása még mindig 
nagyon alacsony az éghajlatváltozás 
mérséklését célzó finanszírozáshoz képest, 
és hogy hiányzik a veszteségek és károk 
kezelését célzó klímafinanszírozás; elvárja, 
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hogy 2025-től kezdődően a feltörekvő 
gazdaságok járuljanak hozzá a nemzetközi 
klímafinanszírozáshoz, amelynek a 
jövőben magasabb lesz az összege;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/63

Módosítás 63
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Pernando Barrena Arza, Leila 
Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manuel Bompard, Manon Aubry
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
az ENSZ 2019. évi, Madridban (Spanyolország) tartandó éghajlatváltozási konferenciájáról 
(COP 25)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. hangsúlyozza, hogy az uniós 
költségvetésnek összhangban kell állnia az 
EU fenntartható fejlődésre vonatkozó 
nemzetközi kötelezettségvállalásaival, 
valamint a közép- és hosszú távú, éghajlat- 
és energiapolitikai célkitűzéseivel, és nem 
lehet kedvezőtlen hatással az említett 
célokra, illetve nem hátráltathatja 
végrehajtásukat; ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy biztosítsa az uniós 
beruházások éghajlatra és biológiai 
sokféleségre gyakorolt hatásának 
ellenőrzését, és adott esetben terjesszen elő 
harmonizált és kötelező erejű szabályokat; 
felhívja a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy a következő többéves pénzügyi keret 
teljes mértékben megfeleljen a Párizsi 
Megállapodásnak, és semmilyen kiadás ne 
legyen ezzel ellentétes; hangsúlyozza a 
Zöld Klíma Alap feltöltésének fontosságát, 
és ösztönzi a tagállamokat, hogy a források 
kezdeti mozgósításkor emeljék legalább 
kétszeresére hozzájárulásukat; felszólítja az 
Európai Beruházási Bankot, hogy gyorsan 
vessen véget a fosszilis tüzelőanyagokra 
épülő projektek számára nyújtott 
hiteleknek, kivéve, ha ezekben a 
projektekben a szén helyettesítésére 
szolgáló áthidaló technológiaként gázt 
használnak a megújuló 

52. hangsúlyozza, hogy az uniós 
költségvetésnek összhangban kell állnia a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
nemzetközi kötelezettségvállalásokkal, a 
közép- és hosszú távú, éghajlatváltozással 
és energiával kapcsolatos célkitűzésekkel, 
valamint a veszteségek és károk 
orvoslására szolgáló Varsói Nemzetközi 
Mechanizmussal, és nem lehet 
kedvezőtlen hatással az említett célokra, 
illetve nem hátráltathatja végrehajtásukat; 
ezért felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa 
az uniós beruházások éghajlatra és 
biológiai sokféleségre gyakorolt hatásának 
ellenőrzését, és adott esetben terjesszen elő 
harmonizált és kötelező erejű szabályokat; 
felhívja a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy a következő többéves pénzügyi keret 
teljes mértékben megfeleljen a Párizsi 
Megállapodásnak, és semmilyen kiadás ne 
legyen ezzel ellentétes; hangsúlyozza a 
Zöld Klíma Alap feltöltésének fontosságát, 
és ösztönzi a tagállamokat, hogy a források 
kezdeti mozgósításkor emeljék legalább 
kétszeresére hozzájárulásukat; felszólítja az 
Európai Beruházási Bankot, hogy gyorsan 
vessen véget a fosszilis tüzelőanyagokra 
épülő projektek számára nyújtott 
hiteleknek, kéri a tagállamokat, hogy az 
exporthitel-garanciák tekintetében 
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energiaforrásokkal kombinálva abban az 
esetben, ha nem léteznek más 
alternatívák, rendelkezésre állnak a 
magas szén-dioxid-kibocsátással járó 
bezáródási hatások elkerülésére szolgáló 
biztosítékok, és megteszik a megfelelő 
lépéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy a kibocsátáscsökkentési pálya 
továbbra is összhangban legyen a Párizsi 
Megállapodás célkitűzéseivel; kéri a 
tagállamokat, hogy az exporthitel-
garanciák tekintetében ugyanezt az elvet 
alkalmazzák; szorgalmazza a zöld 
beruházásoknak, a zöld beruházási alapok 
számára biztosított „zöld finanszírozás” 
tanúsítványok és adókedvezmények 
bevezetésének, valamint a zöldkötvények 
kibocsátásának kedvező egyedi állami 
garanciák nyújtását; hangsúlyozza, hogy 
ambiciózusabb finanszírozásra van szükség 
kutatás és az iparban alkalmazható 
innovációk számára;

ugyanezt az elvet alkalmazzák; 
szorgalmazza a zöld beruházásoknak, a 
zöld beruházási alapok számára biztosított 
„zöld finanszírozás” tanúsítványok és 
adókedvezmények bevezetésének, valamint 
a zöldkötvények kibocsátásának kedvező 
egyedi állami garanciák nyújtását; 
hangsúlyozza, hogy ambiciózusabb 
finanszírozásra van szükség kutatás és az 
iparban alkalmazható innovációk számára;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/64

Módosítás 64
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, Stelios 
Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
az ENSZ 2019. évi, Madridban (Spanyolország) tartandó éghajlatváltozási konferenciájáról 
(COP 25)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52a. sajnálatosnak tartja, hogy az 
Európai Beruházási Bank 
energiakölcsönzési politikájának 
közelmúltbeli felülvizsgálata, noha 2021-
től fokozatosan megszünteti a fosszilis 
tüzelőanyagokra épülő projektek 
finanszírozását, ugyanakkor lehetővé teszi 
az Európai Beruházási Bank számára, 
hogy 2021 végéig jóváhagyja a közös 
érdekű projektek 4. listáján szereplő, 
társfinanszírozott uniós költségvetéssel 
rendelkező gázinfrastruktúra-projekteket; 
hangsúlyozza, hogy az infrastrukturális 
döntések meghatározzák a jövőbeli 
útvonalakat, ezért felszólít arra, hogy 
vessenek véget a fosszilis 
tüzelőanyagokhoz kapcsolódó valamennyi 
új infrastruktúra-fejlesztésnek, beleértve a 
cseppfolyósított földgáz infrastruktúráját 
is;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/65

Módosítás 65
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, 
Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Marc Botenga, Pernando Barrena 
Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manuel Bompard, 
Manon Aubry
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
az ENSZ 2019. évi, Madridban (Spanyolország) tartandó éghajlatváltozási konferenciájáról 
(COP 25)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
53 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

53. hangsúlyozza a klímasemleges 
gazdaságra történő méltányos átalakítás 
fontosságát, és azt, hogy előretekintő és 
részvételen alapuló megközelítésre van 
szükség annak biztosítása érdekében, hogy 
az átalakítás előnyökkel járjon a polgárok 
számára, és támogassák a 
legkiszolgáltatottabb régiókat és 
közösségeket; úgy véli, hogy egy, a 
méltányos átalakítást támogató alap 
létrehozása egyike azon eszközöknek, 
amelyek uniós szintű használatával 
garantálják, hogy inkluzív és 
tájékoztatáson alapuló átalakítást 
biztosítsanak a szén-dioxid-mentesítés által 
leginkább érintett uniós polgárok és régiók, 
például az átalakuló szénbányászati régiók 
számára; elismeri, hogy önmagukban a 
kompenzációs alapok nem garantálják a 
méltányos átalakítást, és bármilyen 
átalakítási politikán belül alapvető szerepet 
kell kapnia az említett uniós régiók 
fejlesztésére és korszerűsítésére, és az 
átalakítás élén járó szereplők támogatására 
irányul átfogó uniós stratégiának; úgy véli, 
hogy az EU éghajlatvédelmi átállásának 
ökológiai, gazdasági és társadalmi 
szempontból fenntarthatónak kell lennie; 
felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy 

53. hangsúlyozza a klímasemleges 
gazdaságra történő méltányos átalakítás 
fontosságát, és azt, hogy előretekintő és 
részvételen alapuló megközelítésre van 
szükség annak biztosítása érdekében, hogy 
az átalakítás előnyökkel járjon a polgárok 
számára, és támogassák a 
legkiszolgáltatottabb régiókat és 
közösségeket; úgy véli, hogy egy, a 
méltányos átalakítást támogató alap 
létrehozása egyike azon eszközöknek, 
amelyek uniós szintű használatával 
garantálják, hogy inkluzív és 
tájékoztatáson alapuló átalakítást 
biztosítsanak a szén-dioxid-mentesítés által 
leginkább érintett uniós polgárok és régiók, 
például az átalakuló szénbányászati régiók 
számára; elismeri, hogy önmagukban a 
kompenzációs alapok nem garantálják a 
méltányos átalakítást, és bármilyen 
átalakítási politikán belül alapvető szerepet 
kell kapnia az említett uniós régiók 
fejlesztésére és korszerűsítésére, és az 
átalakítás élén járó szereplők támogatására 
irányul átfogó uniós stratégiának; úgy véli, 
hogy az EU éghajlatvédelmi átállásának 
ökológiai, gazdasági és társadalmi 
szempontból fenntarthatónak kell lennie; 
felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy 



AM\1193330HU.docx PE643.342v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

e tekintetben vezessenek be megfelelő 
szakpolitikákat és finanszírozást, amelyet 
az érintett tagállamok általi világos, hiteles 
és érvényesíthető rövid és hosszú távú, a 
gazdaság egészére kiterjedő szén-dioxid-
mentesítési kötelezettségvállalásokhoz kell 
kötni, beleértve azt is, hogy végleges 
nemzeti energia- és éghajlat-politikai 
terveikbe építsenek bele a szénnek az EU 
azon kötelezettségvállalásával összhangban 
lévő időtartamon belüli kivezetését célzó 
konkrét politikákat, miszerint a globális 
felmelegedés mértékét a Párizsi 
Megállapodás hosszú távú célkitűzéseivel 
és a 2050-re elérendő klímasemlegességi 
célkitűzéssel összhangban tartja;

e tekintetben vezessenek be megfelelő 
szakpolitikákat és finanszírozást, amelyet 
az érintett tagállamok általi világos, hiteles 
és érvényesíthető rövid és hosszú távú, a 
gazdaság egészére kiterjedő szén-dioxid-
mentesítési kötelezettségvállalásokhoz kell 
kötni, beleértve azt is, hogy végleges 
nemzeti energia- és éghajlat-politikai 
terveikbe építsenek bele a szénnek, az 
egyéb fosszilis tüzelőnyagoknak és a 
fosszilis tüzelőanyagokra nyújtott 
támogatásoknak az EU azon 
kötelezettségvállalásával összhangban lévő 
időtartamon belüli kivezetését célzó 
konkrét politikákat, miszerint a globális 
felmelegedés mértékét a Párizsi 
Megállapodás hosszú távú célkitűzéseivel 
és a 2050-re elérendő klímasemlegességi 
célkitűzéssel összhangban tartja;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/66

Módosítás 66
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Marc 
Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos 
Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
az ENSZ 2019. évi, Madridban (Spanyolország) tartandó éghajlatváltozási konferenciájáról 
(COP 25)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
62 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

62. kiemeli, hogy az éghajlatváltozás 
miatt lakhelyüket elhagyó emberek 80 %-a 
nő és gyermek, akiket általában 
súlyosabban érint a éghajlatváltozás hatása, 
és akik nagyobb terhet viselnek ezzel 
kapcsolatban, mint a férfiak, annak 
ellenére, hogy nem vonják be őket az 
éghajlat-politikai fellépésekkel 
kapcsolatban meghozott legfontosabb 
döntésekbe; hangsúlyozza ezért, hogy az 
összes marginalizált társadalmi nem 
emancipációja, valamint a nemzetközi 
fórumokon, például az UNFCCC-n, 
valamint a nemzeti, regionális és helyi 
éghajlatvédelmi fellépésekben való teljes 
körű és egyenlő részvétele és vezető 
szerepe elengedhetetlen e fellépések 
sikeréhez és eredményességéhez; úgy véli, 
hogy az EU-nak és a tagállamoknak teljes 
mértékben támogatniuk kell az UNFCCC 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
cselekvési tervének végrehajtását, 
különösen a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos szempontoknak az uniós 
éghajlat- és fejlesztéspolitikákba való 
beépítése révén, és elő kell mozdítaniuk az 
őslakos nők és női jogvédők részvételét az 
UNFCCC folyamatában;

62. kiemeli, hogy az éghajlatváltozás 
miatt lakhelyüket elhagyó emberek 80 %-a 
nő és gyermek, akiket általában 
súlyosabban érint a éghajlatváltozás hatása, 
és akik nagyobb terhet viselnek ezzel 
kapcsolatban, mint a férfiak, annak 
ellenére, hogy nem vonják be őket az 
éghajlat-politikai fellépésekkel 
kapcsolatban meghozott legfontosabb 
döntésekbe; hangsúlyozza ezért, hogy az 
összes marginalizált társadalmi nem (ezen 
belül a nők, a lányok és a transznemű 
közösség) emancipációja, valamint a 
nemzetközi fórumokon, például az 
UNFCCC-n, valamint a nemzeti, regionális 
és helyi éghajlatvédelmi fellépésekben való 
teljes körű és egyenlő részvétele és vezető 
szerepe elengedhetetlen e fellépések 
sikeréhez és eredményességéhez; úgy véli, 
hogy az EU-nak és a tagállamoknak teljes 
mértékben támogatniuk kell az UNFCCC 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
cselekvési tervének végrehajtását, 
különösen a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos szempontoknak az uniós 
éghajlat- és fejlesztéspolitikákba való 
beépítése révén, és elő kell mozdítaniuk az 
őslakos nők és női jogvédők részvételét az 
UNFCCC folyamatában;
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22.11.2019 B9-0174/67

Módosítás 67
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Anja Hazekamp, Martin Buschmann, Marisa 
Matias, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Pernando Barrena Arza, 
Leila Chaibi, Manon Aubry, Manuel Bompard
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
az ENSZ 2019. évi, Madridban (Spanyolország) tartandó éghajlatváltozási konferenciájáról 
(COP 25)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
64 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 64a. úgy véli, hogy az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere 
kudarcot vallott, és nem képes elérni 
kibocsátáscsökkentési célkitűzéseit; 
rámutat arra, hogy további szén-dioxid-
piacok létrehozása gyengíti és aláássa a 
környezetvédelmi szabályozások egyéb 
formáit; hangsúlyozza, hogy a szén-
dioxid-kereskedelem helyett a piaci 
szemléletet igazságosabb és hatékonyabb 
szabályozási megközelítéssel felváltó 
rendszert kell bevezetni;

Or. en



AM\1193330HU.docx PE643.342v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

22.11.2019 B9-0174/68

Módosítás 68
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
az ENSZ 2019. évi, Madridban (Spanyolország) tartandó éghajlatváltozási konferenciájáról 
(COP 25)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
70 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

70. emlékeztet arra, hogy a globális 
ÜHG-kibocsátások 23 %-a a 
mezőgazdaságból származik; 
hangsúlyozza, hogy a világ növekvő 
népessége elégséges táplálásának 
biztosítása érdekében az intelligens 
mezőgazdasági technikákba és termelési 
módszerekbe történő beruházásokra van 
szükség, gondolva például a metán 
trágyából való megkötésére, a műtrágyák 
hatékonyabb felhasználására, a biomassza 
ciklusos felhasználására és a hús- és 
tejtermékek előállítási módszerei 
hatékonyságának javítására;

70. emlékeztet arra, hogy a globális 
ÜHG-kibocsátások 23%-a a 
mezőgazdaságból származik, és 
világviszonylatban az erdőirtás 80%-a a 
mezőgazdasághoz kapcsolódik; 
hangsúlyozza, hogy a világ növekvő 
népessége elégséges táplálásának 
biztosítása érdekében az agroökológiai 
gazdálkodásba és a fenntartható termelési 
és fogyasztási szerkezetekbe történő 
beruházásokra van szükség; hangsúlyozza, 
hogy a hatékonyság önmagában nem 
jelent megfelelő dekarbonizációs 
stratégiát a mezőgazdasági ágazat 
számára; felhívja a feleket, hogy aktívan 
népszerűsítsék az egészséges és 
fenntartható étrendeket;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/69

Módosítás 69
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, 
Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
az ENSZ 2019. évi, Madridban (Spanyolország) tartandó éghajlatváltozási konferenciájáról 
(COP 25)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
71 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

71. emlékeztet arra, hogy habár a 
mezőgazdaság a felelős az EU ÜHG-
kibocsátásainak körülbelül 10%-áért, 
magában hordozza annak lehetőségét, hogy 
segítse az EU-t kibocsátásainak 
csökkentésében a jó talajgazdálkodás, az 
agrárerdészet, a biológiai sokféleség 
védelme és egyéb területgazdálkodási 
technikák révén; elismeri, hogy a 
mezőgazdaság magában hordozza annak 
lehetőségét, hogy 2050-ig körülbelül 3,9 
gigatonna CO2-egyenérték éves kibocsátást 
takarítson meg, azaz a jelenlegi globális 
ÜHG-kibocsátások körülbelül 8%-át;

71. emlékeztet arra, hogy habár a 
mezőgazdaság a felelős az EU ÜHG-
kibocsátásainak körülbelül 10%-áért, 
magában hordozza annak lehetőségét, hogy 
segítse az EU-t kibocsátásainak 
csökkentésében a harmadik országoktól 
való fehérjefüggőségünk csökkentése, a 
növényvédőszerek és a műtrágya 
használatának mérséklése, a jó 
talajgazdálkodás, az agrárerdészet, a 
biológiai sokféleség védelme és egyéb 
területgazdálkodási technikák révén; 
elismeri, hogy a mezőgazdaság magában 
hordozza annak lehetőségét, hogy 2050-ig 
körülbelül 3,9 gigatonna CO2-egyenérték 
éves kibocsátást takarítson meg, azaz a 
jelenlegi globális ÜHG-kibocsátások 
körülbelül 8%-át;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/70

Módosítás 70
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, 
Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis, 
Manuel Bompard, Manon Aubry
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
az ENSZ 2019. évi, Madridban (Spanyolország) tartandó éghajlatváltozási konferenciájáról 
(COP 25)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
73 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

73. elismeri, hogy a mezőgazdasági 
ágazat pozitív és jelentős szerepet játszhat 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és 
hangsúlyozza a KAP jelentőségét, amely 
segítheti a mezőgazdasági termelőket 
abban, hogy éghajlatbarát mezőgazdasági 
gyakorlatokat alakítsanak ki, mint például 
a szénmegkötés és a szén-dioxid-
kibocsátások újrahasznosítása;

73. elismeri, hogy a mezőgazdasági 
ágazat pozitív és jelentős szerepet játszhat 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és 
kiemeli a KAP megreformálásának 
fontosságát, ami segítheti a mezőgazdasági 
termelőket abban, hogy olyan éghajlatbarát 
mezőgazdasági gyakorlatokat alakítsanak 
ki és alkalmazzanak, mint például a 
szénmegkötés és a szén-dioxid-
kibocsátások újrahasznosítása;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/71

Módosítás 71
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, Nikolaj Villumsen, Matt Carthy, Martina Anderson, Marc 
Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos 
Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
az ENSZ 2019. évi, Madridban (Spanyolország) tartandó éghajlatváltozási konferenciájáról 
(COP 25)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
113 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

113. hangsúlyozza, hogy az éghajlat-
politikai célokat valamennyi uniós 
szakpolitikában, többek között a 
kereskedelempolitikában is érvényesíteni 
kell; felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az EU által aláírt 
valamennyi új kereskedelmi és beruházási 
megállapodás teljes mértékben 
összeegyeztethető legyen a Párizsi 
Megállapodással és a fenntartható fejlődési 
célokkal, és hogy a környezeti és az 
éghajlat-politikai rendelkezések jogilag 
kötelező erejűek és végrehajthatók 
legyenek; kéri a Bizottságot, hogy 
végezzen és tegyen közzé egy átfogó 
értékelést a meglévő és jövőbeli 
megállapodásoknak a Párizsi 
Megállapodással való 
összeegyeztethetőségére vonatkozóan; kéri 
a Bizottságot, hogy minden kereskedelmi 
megállapodás tartalmazzon kötelező erejű 
záradékokat – többek között a fenntartható 
erdőgazdálkodásra és -védelemre 
vonatkozó rendelkezéseket – a Párizsi 
Megállapodás tiszteletben tartásával 
kapcsolatban; felhívja a Bizottságot, hogy 
fordítson különös figyelmet a kereskedelmi 
áruk életciklusára a tervezéstől a 

113. hangsúlyozza, hogy az éghajlat-
politikai célokat valamennyi uniós 
szakpolitikában, többek között a 
kereskedelempolitikában is érvényesíteni 
kell; felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az EU által aláírt 
valamennyi új kereskedelmi és beruházási 
megállapodás teljes mértékben 
összeegyeztethető legyen a Párizsi 
Megállapodással és a fenntartható fejlődési 
célokkal, és hogy a környezeti és az 
éghajlat-politikai rendelkezések jogilag 
kötelező erejűek és végrehajthatók 
legyenek; kéri a Bizottságot, hogy 
végezzen és tegyen közzé egy átfogó 
értékelést a meglévő és jövőbeli 
megállapodásoknak a Párizsi 
Megállapodással való 
összeegyeztethetőségére vonatkozóan; kéri 
a Bizottságot, hogy minden kereskedelmi 
megállapodás tartalmazzon kötelező erejű 
záradékokat – többek között a fenntartható 
erdőgazdálkodásra és -védelemre 
vonatkozó rendelkezéseket – a Párizsi 
Megállapodás 1,5°C-ra vonatkozó 
célkitűzésének tiszteletben tartásával 
kapcsolatban; felhívja a Bizottságot, hogy 
fordítson különös figyelmet a kereskedelmi 
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fogyasztásig, hogy védje a természeti 
erőforrásokat, és vegye figyelembe a 
halmozott hatásokat, ezen belül a 
szállításra gyakorolt hatásokat is;

áruk életciklusára a tervezéstől a 
fogyasztásig, hogy védje a természeti 
erőforrásokat, és vegye figyelembe a 
halmozott hatásokat, ezen belül a 
szállításra gyakorolt hatásokat is;

Or. en
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22.11.2019 B9-0174/72

Módosítás 72
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Anja Hazekamp, Martin 
Buschmann, Marisa Matias, João Ferreira, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Marc 
Botenga, Pernando Barrena Arza, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Konstantinos 
Arvanitis, Manon Aubry, Manuel Bompard
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0174/2019
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
az ENSZ 2019. évi, Madridban (Spanyolország) tartandó éghajlatváltozási konferenciájáról 
(COP 25)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
114 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 114a. úgy véli, hogy a világkereskedelem 
liberalizációja jelentős hatással van az 
energiafogyasztás és az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának 
növekedésére; ezért felszólít az új 
szabadkereskedelmi megállapodások 
megszüntetésére; elutasítja azokat a 
neoliberális politikákat, amelyek a 
nagyvállalatokat részesítik előnyben, és az 
éghajlati válság terhét az emberekre 
hárítják; elítéli azokat a neoliberális 
politikákat és programokat, amelyek 
szabad kezet adnak az mezőgazdasági 
vállalatoknak a szuverén országok 
természeti kincseinek kisajátítására;

Or. en


