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Módosítás 10
Miriam Dalli
az S&D képviselőcsoport nevében
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Az európai zöld megállapodás

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
20 bekezdés

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. kiemeli, hogy az energia központi 
szerepet játszik a nulla nettó ÜHG-
kibocsátású gazdaságra való átállásban, és 
üdvözli a Bizottság azon célkitűzését, hogy 
folytassa az energiarendszer szén-dioxid-
mentesítését annak érdekében, hogy az EU 
legkésőbb 2050-ra elérhesse a nulla nettó 
kibocsátást; kéri, hogy e törekvéssel 
összhangban vizsgálják felül a megújuló 
energiáról szóló irányelvet, és az egyes 
tagállamok számára jelöljenek ki nemzeti 
célokat; üdvözli továbbá az 
energiahatékonyság prioritásként való 
kezelését; ezzel összefüggésben felszólítja 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
valamenyi ágazatban és szakpolitikában 
alkalmazzák az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvét, amely alapvető 
fontosságú az EU energiafüggőségének és 
az energiatermelésből származó 
kibocsátásoknak a csökkentése 
szempontjából, miközben helyi 
munkahelyeket teremt a felújítások terén, 
és csökkenti a polgárok energiaszámláit; 
felszólít az energiahatékonyságról szóló 
irányelv és az épületek 
energiahatékonyságáról szóló irányelv 
felülvizsgálatára az EU fokozott éghajlat-

20. kiemeli, hogy az energia központi 
szerepet játszik a nulla nettó ÜHG-
kibocsátású gazdaságra való átállásban, és 
üdvözli a Bizottság azon célkitűzését, hogy 
folytassa az energiarendszer szén-dioxid-
mentesítését annak érdekében, hogy az EU 
legkésőbb 2050-ra elérhesse a nulla nettó 
kibocsátást; kéri, hogy e törekvéssel 
összhangban vizsgálják felül a megújuló 
energiáról szóló irányelvet, és az egyes 
tagállamok számára jelöljenek ki kötelező 
nemzeti célokat; üdvözli továbbá az 
energiahatékonyság prioritásként való 
kezelését; ezzel összefüggésben felszólítja 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
valamenyi ágazatban és szakpolitikában 
alkalmazzák az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvét, amely alapvető 
fontosságú az EU energiafüggőségének és 
az energiatermelésből származó 
kibocsátásoknak a csökkentése 
szempontjából, miközben helyi 
munkahelyeket teremt a felújítások terén, 
és csökkenti a polgárok energiaszámláit; 
felszólít az energiahatékonyságról szóló 
irányelv és az épületek 
energiahatékonyságáról szóló irányelv 
felülvizsgálatára az EU fokozott éghajlat-
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politikai törekvéseinek megfelelően, 
valamint végrehajtásuk megerősítésére, 
különös figyelmet fordítva a kiszolgáltatott 
polgárokra, figyelembe véve ugyanakkor 
az érintett ágazatok szempontjából a 
gazdasági kiszámíthatóság szükségességét 
is;

politikai törekvéseinek megfelelően, 
valamint végrehajtásuk megerősítésére 
kötelező nemzeti célkitűzések révén, 
különös figyelmet fordítva a kiszolgáltatott 
polgárokra, figyelembe véve ugyanakkor 
az érintett ágazatok szempontjából a 
gazdasági kiszámíthatóság szükségességét 
is;

Or. en
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Módosítás 11
Miriam Dalli
az S&D képviselőcsoport nevében
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Az európai zöld megállapodás

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
51 bekezdés

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

51. tudomásul veszi a Bizottság arra 
irányuló terveit, hogy az európai 
kibocsátáskereskedelmet a közúti 
közlekedésből származó kibocsátásokra is 
kiterjessze; elutasítja ezen ágazatok 
közvetlen felvételét az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerébe;

51. tudomásul veszi a Bizottság arra 
irányuló terveit, hogy az európai 
kibocsátáskereskedelmet a közúti 
közlekedésből származó kibocsátásokra is 
kiterjessze; elutasítja ezen ágazatok 
közvetlen felvételét az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerébe és 
bármilyen párhuzamos rendszer 
létrehozását; nyomatékosan hangsúlyozza, 
hogy semmilyen árazási rendszernek nem 
szabad felváltania vagy gyengítenie a 
személygépkocsikra és teherautókra 
vonatkozó meglévő vagy jövőbeli CO2-
szabványokat, és nem róhat további 
terheket közvetlenül a fogyasztókra;

Or. en
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Módosítás 12
Miriam Dalli
az S&D képviselőcsoport nevében
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Az európai zöld megállapodás

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
82 bekezdés

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

82. üdvözli az EBB által 2019. 
november 14-én elfogadott új energetikai 
hitelezési politikát és új éghajlat-politikai 
és környezeti fenntarthatósági stratégiát 
mint fontos hozzájárulást az európai zöld 
megállapodás megvalósításához; üdvözli a 
tényt, hogy az EBB átalakul az EU új 
klímabankjává, amely 2025-ig 
műveleteinek 50%-át az éghajlat-politikára 
és a környezeti fenntarthatóságra fordítja, 
2021-ig véget vet a fosszilis 
tüzelőanyagokkal kapcsolatos projektek 
támogatásának, 2020-ig pedig valamennyi 
finanszírozási tevékenysége igazodik a 
Párizsi Megállapodás elveihez és céljaihoz; 
ösztönzi az EBB-t, hogy játsszon aktív 
szerepet a méltányos átállást támogató – 
például a kutatásra, az innovációra és a 
digitalizációra, a kkv-k finanszírozáshoz 
való hozzáférésére, valamint a szociális 
beruházásokra és készségekre vonatkozó – 
projektek támogatásában; üdvözli az 
Európai Központi Bank (EKB) újonnan 
kinevezett elnökének közelmúltbeli 
nyilatkozatait, amelyek szerint az 
intézménynek mind monetáris, mind 
bankfelügyeleti szerepében hozzá kell 

82. üdvözli az EBB által 2019. 
november 14-én elfogadott új energetikai 
hitelezési politikát és új éghajlat-politikai 
és környezeti fenntarthatósági stratégiát 
mint fontos hozzájárulást az európai zöld 
megállapodás megvalósításához; üdvözli a 
tényt, hogy az EBB átalakul az EU új 
klímabankjává, amely 2025-ig 
műveleteinek 50 %-át az éghajlat-
politikára és a környezeti fenntarthatóságra 
fordítja, 2021-ig véget vet a fosszilis 
tüzelőanyagokkal kapcsolatos projektek 
támogatásának, 2020-ig pedig valamennyi 
finanszírozási tevékenysége igazodik a 
Párizsi Megállapodás elveihez és céljaihoz; 
ösztönzi az EBB-t, hogy játsszon aktív 
szerepet a méltányos átállást támogató – 
például a kutatásra, az innovációra és a 
digitalizációra, a kkv-k finanszírozáshoz 
való hozzáférésére, valamint a szociális 
beruházásokra és készségekre vonatkozó – 
projektek támogatásában; szorgalmazza, 
hogy az EBB beruházási politikája 
kiemelt célként biztosítson célzott 
finanszírozást az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó 
kezdeményezésekre, figyelembe véve 
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járulnia az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez; sürgeti a Bizottságot, hogy e 
tekintetben működjön együtt az EKB-val 
az európai zöld megállapodásról szóló 
közleményben ígért koherens fellépés 
biztosítása érdekében, az EKB számára a 
Szerződésekben meghatározott megbízatás 
sérelme nélkül;

egyúttal azt az addicionalitást, amit az 
EBB finanszírozása más forrásokkal 
ötvözve képes nyújtani; hangsúlyozza, 
hogy az egyéb finanszírozási eszközökkel 
való összehangolás elengedhetetlen, 
miután az EBB egyedül nem képes 
finanszírozni az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó összes 
kezdeményezést; üdvözli az Európai 
Központi Bank (EKB) újonnan kinevezett 
elnökének közelmúltbeli nyilatkozatait, 
amelyek szerint az intézménynek mind 
monetáris, mind bankfelügyeleti 
szerepében hozzá kell járulnia az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez; 
sürgeti a Bizottságot, hogy e tekintetben 
működjön együtt az EKB-val az európai 
zöld megállapodásról szóló közleményben 
ígért koherens fellépés biztosítása 
érdekében, az EKB számára a 
Szerződésekben meghatározott megbízatás 
sérelme nélkül; 

Or. en
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Módosítás 13
Miriam Dalli
az S&D képviselőcsoport nevében
Bas Eickhout
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Az európai zöld megállapodás

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
107 bekezdés

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

107. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem 
a fenntartható fejlődés előmozdításának és 
az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
elősegítésének fontos eszköze lehet; úgy 
véli, hogy az európai zöld 
megállapodásnak biztosítania kell, hogy 
valamennyi nemzetközi kereskedelmi és 
beruházási megállapodás tartalmazzon a 
fenntartható fejlődésről szóló határozott, 
kötelező erejű és végrehajtható fejezeteket, 
többek között az éghajlatra és a 
környezetre vonatkozóan, amelyek teljes 
mértékben megfelelnek a nemzetközi 
kötelezettségvállalásoknak és különösen a 
Párizsi Megállapodásnak, továbbá 
összeegyeztethetők a WTO szabályaival; 
üdvözli a Bizottság annak biztosítására 
irányuló szándékát, hogy a Párizsi 
Megállapodás valamennyi jövőbeli 
kereskedelmi és beruházási 
megállapodásnak alapvető eleme legyen, és 
hogy az európai piacon forgalomba hozott 
valamennyi vegyi anyag, anyag, élelmiszer 
és egyéb termék teljes mértékben 
megfeleljen a vonatkozó uniós 
szabályozásnak és szabványoknak;

107. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem 
a fenntartható fejlődés előmozdításának és 
az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
elősegítésének fontos eszköze lehet; úgy 
véli, hogy az európai zöld 
megállapodásnak biztosítania kell, hogy 
valamennyi nemzetközi kereskedelmi és 
beruházási megállapodás tartalmazzon a 
fenntartható fejlődésről szóló határozott, 
kötelező erejű és végrehajtható fejezeteket, 
többek között az éghajlatra és a 
környezetre vonatkozóan, amelyek teljes 
mértékben megfelelnek a nemzetközi 
kötelezettségvállalásoknak és különösen a 
Párizsi Megállapodásnak, továbbá 
összeegyeztethetők a WTO szabályaival; 
üdvözli a Bizottság annak biztosítására 
irányuló szándékát, hogy a Párizsi 
Megállapodás valamennyi jövőbeli 
kereskedelmi és beruházási 
megállapodásnak alapvető eleme legyen, és 
hogy az európai piacon forgalomba hozott 
valamennyi vegyi anyag, anyag, élelmiszer 
és egyéb termék teljes mértékben 
megfeleljen a vonatkozó uniós 
szabályozásnak és szabványoknak; 
hangsúlyozza, hogy a kereskedelemről és 
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fenntartható fejlődésről szóló fejezeteknek 
hatékony, visszatartó erejű intézkedéseket 
kell tartalmazniuk a környezetvédelmi 
kötelezettségvállalások súlyos, bizonyított 
megsértése esetére, és ezeknek a 
megállapodás egyéb részeivel egyenrangú 
módon az általános vitarendezési 
mechanizmusok hatálya alá kell 
tartozniuk;

Or. en


