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RÖVID INDOKOLÁS

Az európai zöld megállapodásról szóló bizottsági közlemény új növekedési stratégiaként az 
Uniót olyan igazságos és virágzó társadalommá kívánja alakítani, amely modern, erőforrás-
hatékony és versenyképes gazdasággal rendelkezik, ahol legkésőbb 2050-ig megszűnik a 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő. Az 
európai zöld megállapodás célja továbbá az EU természeti tőkéjének védelme, megőrzése és 
fejlesztése, valamint a polgárok egészségének és jóllétének védelme a környezettel 
kapcsolatos kockázatokkal és hatásokkal szemben. 

Ebben az összefüggésben az európai klímarendeletről szóló javaslat célja, hogy létrehozza az 
EU klímasemlegességének megvalósítását szolgáló keretet. Az előadó üdvözli a Bizottság 
javaslatát, és számos módosítást terjesztett elő, amelyek célja az európai klímarendelet 
javítása.

Konkrétabban, véleménytervezetével az előadó:

 Komolyan figyelembe vette az éghajlati és környezeti vészhelyzetet, ezért azt 
javasolta, hogy az Unió 2040-ig, azaz a bizottsági javaslatban meghatározott 
határidőnél egy évtizeddel korábban érje el a klímasemlegességet. 

 Rámutatott arra, hogy az átállásnak figyelembe kell vennie a regionális különbségeket 
és egyenlőtlenségeket annak érdekében, hogy méltányos és társadalmilag igazságos, 
valamint területileg inkluzív legyen. A Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek, a 
fenntartható fejlődési céloknak és az európai zöld megállapodásnak a 2040-ig 
megvalósítandó új fenntartható fejlesztési politika révén történő elérése érdekében az 
átállásnak ki kell terjednie a polgárokra, a régiókra, a városi és vidéki területekre vagy 
közösségekre.

 Hangsúlyozta, hogy az új klímarendeletnek egyértelműen tartalmaznia kell a fosszilis 
tüzelőanyagok, valamint azok közvetlen és közvetett támogatása fokozatos 
megszüntetésének időpontját annak érdekében, hogy 2040-re megvalósuljon a 
klímasemleges gazdaság. Hangsúlyozta, hogy fokozatosan meg kell szüntetni az 
összes fosszilis tüzelőanyag használatát azzal a céllal, hogy a hőmérséklet-emelkedést 
az iparosodás előtti szinthez képest 1,5°C-ra korlátozzák, a Párizsi Megállapodás 2. 
cikkében meghatározott hosszú távú hőmérsékleti cél elérése érdekében.

 Kiemelte a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdításának fontosságát a 
klímasemlegességi célkitűzések elérése érdekében, amelyek a Szerződések szerint az 
Unió fő célkitűzései közé tartoznak, és 2030-ra új, az 1990-es szinthez képest 65%-os 
kibocsátáscsökkentési célt tűzött ki, amely a bizottsági javaslatban szereplőnél 
ambiciózusabb cél.

 Hangsúlyozta az uniós és nemzeti szintű integrált megközelítés fontosságát, amely az 
összes uniós szakpolitikát a klímasemleges EU 2040-ig történő megvalósítására 
összpontosítja. 

 Kiemelte annak fontosságát, hogy a tagállamok konkrét csökkentési célokat tűzzenek 
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ki, amelyek kifejezett kötelezettségeket határoznak meg az energiahatékonyság, az 
energia megfizethetősége és az ellátásbiztonság támogatására.

 Rámutatott, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás az éghajlatváltozásra 
adott hosszú távú globális válasz kulcsfontosságú eleme, ezért megjegyezte, hogy 
támogatni kell az átfogó nemzeti alkalmazkodási stratégiákat, és az európai 
strukturális és beruházási alapokra vonatkozó partnerségi megállapodásokat össze kell 
hangolni az EU éghajlat-semlegességének 2040-ig történő elérésére irányuló átfogó 
célkitűzéssel.

 Hangsúlyozta, hogy elő kell mozdítani az európai strukturális és beruházási alapok és 
a különböző uniós programok, például az Európai horizont közötti szinergiákat a 
fosszilis tüzelőanyagok használatát felváltó új technológiák és innovatív megoldások 
támogatása érdekében. 

 Felhívott a fenntartható beruházások megvalósítására, valamint annak előírására, hogy 
az esb-alapokat a fenntartható mobilitásra, a környezetbarát vállalkozókra és a 
környezetbarát infrastruktúrára használják fel.

 Kiemelte a partnerségi elv fontosságát, valamint a polgárok és a közösségek szerepét, 
akik az átalakulás központi, regionális és helyi szintű motorjának szerepét töltik be. A 
Bizottság a társadalom minden részével együttműködik a klímasemleges és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens társadalom érdekében való aktív 
szerepvállalás előmozdítása céljából.

A módosítások előterjesztését és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokat követően az 
előadó kompromisszumos módosításcsomagot javasolt, amelyet a bizottság tagjainak többsége 
támogatott. A Regionális Fejlesztési Bizottság által elfogadott kompromisszumos csomagban 
megállapodás született a következőkről: 

 annak a célnak a kitűzése, hogy legkésőbb 2050-ig mind uniós, mind nemzeti szinten 
nettó nullára csökkenjen a kibocsátás

 valamennyi szakpolitikába be kell építeni az éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
rezilienciát annak érdekében, hogy lehetővé váljon az éghajlatváltozás semlegességére 
vonatkozó célkitűzés egyéni, és következésképpen kollektív elérése

 2030-ig 50–55%-os kibocsátáscsökkentés célul való kitűzése az 1990-es szinthez képest

 a Bizottság 2020 szeptemberéig készítsen társadalmi-gazdasági és ágazati hatásvizsgálatot 
a 2030-as célkitűzésről

 a Bizottság 2021 végéig készítsen bizottsági értékelést arról, hogy miként kell módosítani 
az Unió 2030-as célkitűzését végrehajtó uniós jogszabályokat, valamint az alapokra és 
eszközökre vonatkozó uniós jogszabályokat

 a Bizottság felhatalmazása arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
klímasemlegességi célkitűzés eléréséhez szükséges pályára vonatkozóan
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 közös uniós információs rendszer létrehozása, amely megkönnyíti az információk és a 
bevált gyakorlatok cseréjét

 annak hangsúlyozása, hogy meg kell felelni a partnerségi elvnek

 a „szennyező fizet” elv jelentőségének hangsúlyozása

 annak hangsúlyozása, hogy fokozatosan ki kell vezetni a fosszilis tüzelőanyagok 
felhasználását, valamint azok közvetlen és közvetett támogatását

 figyelembe kell venni többek között a foglalkoztatási és szociális szempontokat, a 
demográfiai kihívásokat, az esb-alapokra vonatkozó partnerségi megállapodások 
klímasemlegességi célkitűzéssel való összehangolásának szükségességét, a Covid19-
világjárvány által okozott gazdasági visszaesést, valamint az energiaszegénység elleni 
küzdelem szükségességét.

Ez a végleges vélemény intenzív tárgyalások és kompromisszumok eredménye. Bár az előadó 
bátrabb megközelítést részesített volna előnyben, és ambiciózusabb célokat tűzött volna ki, 
köszönetet kíván mondani a többi képviselőcsoport árnyékelőadóinak. Az előadó felkéri a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, hogy komolyan 
vegye fontolóra a Regionális Fejlesztési Bizottság módosításait, és vegye figyelembe a 
bizottság határozott elkötelezettségét a klímasemlegességre vonatkozó célkitűzés mellett.

MÓDOSÍTÁS:

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében1 új növekedési stratégiát 
határozott meg az EU számára, amelynek 
célja, hogy az EU-t modern, erőforrás-
hatékony és versenyképes gazdasággal 
rendelkező méltányos és virágzó 
társadalommá alakítsa át, ahol 2050-re 
megszűnik a nettó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, és a gazdaság növekedése nem 

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében1 új növekedési stratégiát 
határozott meg az EU számára, amelynek 
célja, hogy az EU-t modern, erőforrás-
hatékony és versenyképes gazdasággal 
rendelkező méltányos és virágzó 
társadalommá alakítsa át, ahol 2050-re 
megszűnik a nettó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, és a gazdaság növekedése nem 
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erőforrásfüggő A stratégia célja továbbá az 
EU természeti tőkéjének védelme, 
megőrzése és fejlesztése, valamint a 
polgárok egészségének és jóllétének 
védelme a környezettel kapcsolatos 
kockázatokkal és hatásokkal szemben. 
Ugyanakkor az átállásnak méltányosnak és 
inkluzívnak kell lennie, hogy a folyamatból 
senki ne maradjon ki.

erőforrásfüggő A stratégia célja továbbá az 
EU természeti tőkéjének és biológiai 
sokféleségének védelme, megőrzése és 
fejlesztése, valamint a polgárok 
egészségének és jóllétének védelme a 
környezettel kapcsolatos kockázatokkal és 
hatásokkal szemben. Ugyanakkor az 
átállásnak méltányosnak és inkluzívnak 
kell lennie, hogy a folyamatból senki ne 
maradjon ki, ideértve a polgárokat, a 
régiókat, a városi és vidéki területeket 
vagy közösségeket.

__________________ __________________
1 Bizottság közleménye – Az európai zöld 
megállapodás, COM(2019) 640 final, 
2019. december 11.

1 Bizottság közleménye – Az európai zöld 
megállapodás, COM(2019) 640, 2019. 
december 11.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy hosszú távú célkitűzés 
rögzítése alapvető fontosságú a gazdasági 
és társadalmi átalakulás, a 
munkahelyteremtés, a növekedés és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési 
céljainak teljesítése, valamint az Egyesült 
Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye Feleinek Konferenciája 
21. ülését követően létrejött, az 
éghajlatváltozásról szóló 2015. évi Párizsi 
Megállapodásban (a továbbiakban: Párizsi 
Megállapodás) meghatározott hőmérsékleti 
cél felé való méltányos és költséghatékony 
elmozdulás szempontjából.

(3) Egy hosszú távú, a tagállamok 
által egyhangúlag elfogadott célkitűzés 
rögzítése alapvető fontosságú a gazdasági 
és társadalmi átalakulás, a 
munkahelyteremtés, a fenntartható 
növekedés és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlődési céljainak teljesítése, 
valamint az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
Feleinek Konferenciája 21. ülését követően 
létrejött, az éghajlatváltozásról szóló 2015. 
évi Párizsi Megállapodásban (a 
továbbiakban: Párizsi Megállapodás) 
meghatározott hőmérsékleti cél felé való 
méltányos és költséghatékony elmozdulás 
szempontjából.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Unió és a tagállamok éghajlat-
politikai fellépésének célja, hogy a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlődési menetrend összefüggésében és a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek 
megvalósítására törekedve megvédje az 
embereket, a bolygónkat, jóllétünket, 
boldogulásunkat, egészségünket, 
élelmiszerrendszereinket, valamint az 
ökoszisztémák és a biológiai sokféleség 
integritását az éghajlatváltozás jelentette 
kockázatokkal szemben, bolygónk 
tűrőképességének határain belül a lehető 
legjobb életszínvonalat érje el, valamint 
növelje az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciát és csökkentse a 
társadalom éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottságát.

(5) Az Unió, a tagállamok, illetve a 
regionális és helyi hatóságok éghajlat-
politikai fellépésének célja, hogy a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlődési menetrend összefüggésében és a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek 
megvalósítására törekedve, a szükséges 
fejlődés és a fenntarthatósági és éghajlat-
politikai célkitűzések között egyensúlyt 
teremtve megvédje az embereket, a 
bolygónkat, jóllétünket, boldogulásunkat, 
egészségünket, a mezőgazdaságot és 
élelmiszerrendszereinket, valamint az 
ökoszisztémák és a biológiai sokféleség 
integritását az éghajlatváltozás jelentette 
kockázatokkal szemben, bolygónk 
tűrőképességének határain belül a lehető 
legjobb életszínvonalat érje el, valamint 
növelje az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciát, és csökkentse a 
területek és a társadalom 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottságát, figyelembe véve a 
Covid19-világjárvány által okozott 
gazdasági visszaesést.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához valamennyi gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia. Tekintettel 
az energiatermelés és -fogyasztás 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt 
hatásának jelentőségére, a jól működő 
belső energiapiacon alapuló, fenntartható, 
megfizethető és biztonságos 
energiarendszerre való átállás alapvető 
fontossággal bír. A digitális 
transzformáció, a technológiai innováció, a 
kutatás és a fejlesztés szintén fontos 
mozgatórugói a klímasemlegességi 

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához integrált megközelítésre 
és valamennyi gazdasági ágazat 
hozzájárulására, az uniós költségvetés 
keretében tett arányos, hosszú távú 
kötelezettségvállalásra, valamint az 
ágazati és regionális sajátosságokhoz való 
alkalmazkodásra van szükség annak 
érdekében, hogy az átállás gazdaságilag 
életképes, méltányos és társadalmilag 
igazságos legyen, különös tekintettel a 
vidéki térségekre, az ipari átalakulás által 
érintett térségekre és az elnéptelenedés 
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célkitűzés elérésének. által sújtott régiókra, például a 
legészakibb, szigeti, határokon átnyúló és 
hegyvidéki régiókra, valamint a legkülső 
régiókra. A szennyező fizet elvnek ebben a 
tekintetben kulcsfontosságú tényezőnek 
kell lennie. Tekintettel az energiatermelés 
és -fogyasztás üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra gyakorolt hatásának 
jelentőségére, a jól működő belső 
energiapiacon alapuló, fenntartható, 
decentralizált, megfizethető és biztonságos 
energiarendszerre való átállás alapvető 
fontossággal bír. Ebben az összefüggésben 
az energiára vonatkozó szabályozási 
keretnek ösztönöznie kell a zöld energia 
belföldi és gazdasági termelését és 
felhasználását, ezért szem előtt kell tartani 
harmonizációjának szükségességét. A 
digitális transzformáció, a technológiai 
innováció, a kutatás és a fejlesztés, 
valamint a fosszilis tüzelőanyagok és az 
azokhoz nyújtott közvetlen és közvetett 
támogatás fokozatos kivezetése szintén 
fontos mozgatórugói a klímasemlegességi 
célkitűzés elérésének.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Unió globális vezető szerepet 
tölt be a klímasemlegességre való 
átállásban, és szilárd elhatározása, hogy a 
rendelkezésére álló valamennyi eszköz – 
köztük a klímadiplomácia – révén 
elősegítse a fokozott globális törekvéseket 
és megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ.

(10) Globális vezetőként az Unió 
felelőssége a klímasemlegességre való 
átállásban, hogy példát mutasson, 
fenntartsa a környezet magas szintű 
védelmét biztosító termelési normákat, 
illetve a rendelkezésére álló valamennyi 
eszköz – köztük a kereskedelmi és 
beruházási politika, a fejlesztési politika 
és a klímadiplomácia – révén az Unió 
gazdasági fejlődésének veszélyeztetése 
nélkül elősegítse a fokozott globális 
törekvéseket és megerősítse az 
éghajlatváltozásra adott globális választ.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Uniónak arra kell törekednie, 
hogy az Unión belül 2050-re természetes 
és technológiai megoldások révén 
egyensúly alakuljon ki az üvegházhatást 
okozó gázok egész gazdaságra kiterjedő, 
emberi eredetű kibocsátása és elnyelése 
között. Az Unió egészére vonatkozó 2050-
es klímasemlegességi célkitűzés 
teljesítésére a tagállamoknak közösen kell 
törekedniük, és a tagállamoknak, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak meg kell tenniük a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedéseket. Az 
uniós szintű intézkedések a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedések fontos 
részét fogják képezni.

(12) Az Uniónak arra kell törekednie, 
hogy az Unión belül 2050-re természetes 
és technológiai megoldások révén 
egyensúly alakuljon ki az üvegházhatást 
okozó gázok egész gazdaságra kiterjedő, 
emberi eredetű kibocsátása és elnyelése 
között. Az Unió egészére vonatkozó 2050-
es klímasemlegességi célkitűzés 
teljesítésére a tagállamoknak és régióiknak 
közösen kell törekedniük, és a 
tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak meg kell 
tenniük a célkitűzés eléréséhez szükséges 
intézkedéseket, beleértve valamennyi 
szakpolitika éghajlatváltozási 
rezilienciavizsgálatát, figyelembe véve az 
egyes tagállamok eltérő kiindulási 
helyzetét az energetikai átállásban. Az 
uniós szintű intézkedések a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedések fontos 
részét fogják képezni.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Uniónak 2050 után is folytatnia 
kell éghajlat-politikai fellépését és meg kell 
őriznie nemzetközi vezető szerepét ezen a 
területen annak érdekében, hogy a Párizsi 
Megállapodásban meghatározott 
hőmérsékleti célok teljesítésére törekedve 
és az IPCC tudományos ajánlásait követve 
megvédje az embereket és bolygót az 
éghajlatváltozás veszélyeitől.

(13) Az Uniónak 2050 után is folytatnia 
kell éghajlat-politikai fellépését és meg kell 
őriznie nemzetközi vezető szerepét ezen a 
területen annak érdekében, hogy a Párizsi 
Megállapodásban meghatározott 
hőmérsékleti célok teljesítésére törekedve 
és az IPCC tudományos ajánlásait követve 
az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos programok 
világszerte történő támogatása révén 
megvédje az embereket és a bolygót az 
éghajlatváltozás veszélyeitől.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az alkalmazkodás kulcsfontosságú 
eleme az éghajlatváltozásra adott hosszú 
távú globális válasznak. Következésképpen 
a tagállamoknak és az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás 7. cikke értelmében 
növelniük kell az alkalmazkodóképességet, 
erősíteniük kell az ellenálló képességet, 
csökkenteniük kell az éghajlatváltozással 
szembeni kiszolgáltatottságot, és 
maximalizálniuk kell az egyéb 
környezetvédelmi szakpolitikákkal 
kapcsolatos járulékos előnyöket. A 
tagállamoknak nemzeti szintű átfogó 
alkalmazkodási stratégiákat és terveket kell 
elfogadniuk.

(14) Az alkalmazkodás kulcsfontosságú 
eleme az éghajlatváltozásra adott hosszú 
távú globális válasznak. Következésképpen 
a tagállamoknak és az Uniónak a Párizsi 
Megállapodás 7. cikke értelmében 
növelniük kell az alkalmazkodóképességet, 
erősíteniük kell az ellenálló képességet, 
csökkenteniük kell az éghajlatváltozással 
szembeni kiszolgáltatottságot, és 
maximalizálniuk kell az egyéb 
környezetvédelmi, fejlesztési és kohéziós 
szakpolitikákkal kapcsolatos járulékos 
előnyöket, figyelembe véve különösen azt, 
hogy az esb-alapok keretében kötött 
partnerségi megállapodásokat össze kell 
hangolni a klímasemlegességi 
célkitűzéssel. A tagállamoknak nemzeti 
szintű átfogó alkalmazkodási stratégiákat 
és terveket kell elfogadniuk a regionális és 
helyi hatóságokkal együttműködve, 
különös hangsúlyt fektetve a helyi 
beruházásokra és oktatási programokra 
az önellátás, a megújuló energiák 
integrációjának és az energiahatékonyság 
javításának elősegítése érdekében, és 
figyelembe véve az egyes régiók 
körülményeit. A regionális és helyi 
adaptációs stratégiákat és terveket esb-
alapokkal kell támogatni, és össze kell 
hangolni az adott nemzeti stratégiával.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A klímasemlegességi célkitűzés 
eléréséhez szükséges uniós és nemzeti 
szintű intézkedések meghozatalakor a 
tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a klímasemlegességre való 
átállás hozzájárulását a polgárok jóllétéhez, 
a társadalom prosperitásához és a gazdaság 
versenyképességéhez; az energia- és 
élelmezésbiztonságot és ezek 
megfizethetőségét; a tagállamok közötti és 
azokon belüli méltányosságot és 
szolidaritást, tekintettel gazdasági 
képességeikre, nemzeti körülményeikre és 
a hosszú távon bekövetkező konvergencia 
iránti igényre; a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás igényét; az elérhető 
legjobb tudományos eredményeket, 
különösen az IPCC által közzétett 
megállapításokat; az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kockázatok beruházási és 
tervezési döntésekbe való integráltságának 
igényét; a költséghatékonyságot és a 
technológiasemlegességet az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
és elnyelése, valamint a reziliencia 
megerősítése összefüggésében; a 
környezeti integritás és a törekvések 
alakulását.

(15) A klímasemlegességi célkitűzés 
eléréséhez szükséges uniós, nemzeti és 
regionális szintű intézkedések 
meghozatalakor a tagállamoknak, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak figyelembe kell vennie a 
klímasemlegességre való átállás 
hozzájárulását a polgárok jóllétéhez, a 
társadalom prosperitásához és a gazdaság 
versenyképességéhez; a foglalkoztatottság 
nettó egyenlegét, amelyet az intézkedések, 
valamint a munkavállalók tovább- és 
átképzése, valamint társadalmi 
befogadásuk eredményeznek; a különböző 
gazdasági ágazatok alkalmazkodási 
igényeit és lehetőségeit; az energia- és 
élelmezésbiztonságot, ezek 
megfizethetőségét és az önellátást, 
valamint az energiaszegénység elleni 
küzdelem szükségességét; a tagállamok 
közötti és azokon belüli méltányosságot és 
szolidaritást, tekintettel gazdasági 
képességeikre és infrastrukturális 
fejlődésükre, nemzeti és regionális 
körülményeikre és a hosszú távon 
bekövetkező konvergencia iránti igényre; a 
demográfiai kihívásokat, a konnektivitást 
és a regionális kohéziót; a méltányos és 
társadalmilag igazságos átállás igényét; 
továbbá az igényt arra, hogy az átállás 
területi szempontból inkluzív legyen, 
különös figyelmet fordítva a jelentős 
társadalmi és gazdasági kihívásokkal 
szembesülő vidéki és távoli területekre; a 
termelés, a gyártás, a kutatás és az oktatás 
innovatív eszközeibe való beruházás 
szükségességét; a lineárisról a 
körforgásos gazdaságra való fokozatos 
áttérés szükségességét; a helyi gazdaságok 
előmozdítását; az elérhető legjobb 
tudományos eredményeket, különösen az 
IPCC és az IPBES által közzétett 
megállapításokat; az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kockázatok beruházási és 
tervezési döntésekbe való integráltságának 
igényét, többek között a fosszilis 
tüzelőanyagokhoz nyújtott valamennyi 
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közvetlen és közvetett támogatás fokozatos 
megszüntetésével, a zöld hidrogén mint 
átmeneti megoldás használatának 
kizárása nélkül; a fenntartható 
beruházási politikák kialakításának 
szükségességét a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió érdekében, különös 
tekintettel az éghajlatváltozás által 
veszélyeztetett szigeti és part menti 
régiókra; annak szükségességét, hogy 
megállítsák az erdők elvesztését és 
pusztulását, és előmozdítsák a 
fenntartható erdőgazdálkodást, 
figyelembe véve az erdőknek az éghajlat 
szempontjából stabilizáló tényezőként 
betöltött kulcsfontosságú szerepét; a 
költséghatékonyságot és a 
technológiasemlegességet az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
és elnyelése, valamint a területek és a 
társadalom rezilienciájának megerősítése 
összefüggésében; a környezeti integritás és 
a törekvések alakulását; annak 
szükségességét, hogy a különböző régiók a 
klímasemlegességet saját tempójukban 
érjék el, amelyet csak átfogó 
hatásvizsgálat után lehet meghatározni, a 
regionális fejlődésre, iparra és 
foglalkoztatásra gyakorolt hatás 
figyelembevételével; a technológiai 
innovációk és a tiszta energiák alakulását; 
valamint a növekedési paradigmáról a 
növekedés utáni és fenntartható fejlődési 
paradigma felé való fokozatos elmozdulás 
szükségességét.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A klímasemlegességre való 
átálláshoz a teljes szakpolitikai 
spektrumnak változáson kell 
keresztülmennie, és mind a gazdaság 
összes ágazatának, mind a társadalom 

(16) A klímasemlegességre való 
átálláshoz integrált megközelítésre van 
szükség, a teljes szakpolitikai spektrumnak 
változáson kell keresztülmennie, és 
ambíciózus és folyamatos finanszírozás 
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egészének közös erőfeszítésére is szükség 
van, amint azt a Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleménye is 
alátámasztja. Az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseiben 
rámutatott, hogy minden releváns uniós 
jogszabálynak és szakpolitikának 
összhangban kell lennie a 
klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósításával, és hozzá kell járulnia 
ahhoz, tiszteletben tartva az egyenlő 
versenyfeltételeket, továbbá felkérte a 
Bizottságot annak megvizsgálására, hogy 
ehhez szükség van-e a hatályos szabályok 
kiigazítására.

mellett mind a gazdaság összes ágazatának, 
mind a társadalom egészének közös 
erőfeszítésére is szükség van, amint azt a 
Bizottság „Az európai zöld megállapodás” 
című közleménye is alátámasztja. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben rámutatott, hogy 
minden releváns uniós jogszabálynak és 
szakpolitikának összhangban kell lennie a 
klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósításával, és hozzá kell járulnia 
ahhoz, tiszteletben tartva az egyenlő 
versenyfeltételeket, továbbá felkérte a 
Bizottságot annak megvizsgálására, hogy 
ehhez szükség van-e a hatályos szabályok 
kiigazítására. Hasonlóan fontos az európai 
strukturális és beruházási alapok és a 
különböző uniós programok, nevezetesen 
az Európai horizont közötti szinergiák 
előmozdítása a fosszilis tüzelőanyagok 
használatát felváltó új technológiák és 
innovatív megoldások támogatása 
érdekében.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célértékének növelésére, biztosítva annak a 
2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság hangsúlyozta, 
hogy minden uniós szakpolitikának és 
minden ágazatnak hozzá kell járulnia a 
klímasemlegességi célkitűzéshez. Átfogó 
hatásvizsgálat alapján és figyelembe véve 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete1 szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
bejelentette, hogy értékelést követően 
szándékában áll javaslatot előterjeszteni az 
Unió 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célértékének növelésére, biztosítva annak a 
2050-re kitűzött klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját. E 
közleményében a Bizottság hangsúlyozta, 
hogy minden uniós szakpolitikának és 
minden ágazatnak hozzá kell járulnia a 
klímasemlegességi célkitűzéshez. Átfogó 
hatásvizsgálat alapján, az EU-ra és az 
egyes tagállamokra gyakorolt hatásokat 
mérve és figyelembe véve az Európai 
Parlament és a Tanács 
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energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül kell 
vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlatpolitikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-es szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50-
55%-os új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit Abban az esetben, ha 
a Bizottság szükségesnek tartja az Unió 
2030-as célértékének módosítását, e 
rendelet megfelelő módosítása céljából 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül a 
Bizottságnak 2021. június 30-ig értékelnie 
kell, hogy a célértéket végrehajtó uniós 
jogszabályokat miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy 1990-hez képest 
50-55%-os kibocsátáscsökkentést lehessen 
elérni

(EU) 2018/1999 rendelete1 szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2020 szeptemberéig felül kell 
vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie az 1990-es szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 55%-os 
új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit, és az uniós 
költségvetésen keresztüli arányos 
finanszírozást kell javasolnia ezen új, 
2030-ig megvalósítandó célérték 
teljesítéséhez. Abban az esetben, ha a 
Bizottság szükségesnek tartja az Unió 
2030-as célértékének módosítását, e 
rendelet megfelelő módosítása céljából 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezenfelül a 
Bizottságnak 2021. december 31-ig 
értékelnie kell, hogy a célértéket 
végrehajtó uniós jogszabályokat miként 
kellene módosítani annak érdekében, hogy 
1990-hez képest 50-55%-os 
kibocsátáscsökkentést lehessen elérni. 
Ezenfelül a Bizottságnak figyelembe kell 
vennie azt is, hogy a lehető leghamarabb 
jelentősen magasabb 
kibocsátáscsökkentési célt szükséges 
kitűznie 2040-re.

_________________ _________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 
2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, 
a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a 
2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi 
irányelv módosításáról, továbbá az 
525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).”

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 
2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, 
a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a 
2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi 
irányelv módosításáról, továbbá az 
525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).”

Módosítás 12
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Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottságnak rendszeresen 
értékelnie kell az előrehaladást annak 
biztosítására, hogy az Unió és a tagállamok 
továbbra is jó úton haladjanak a 
klímasemlegességi célkitűzés elérése felé. 
A Bizottságnak a Szerződésekkel 
összhangban meg kell tennie a szükséges 
intézkedéseket, amennyiben a 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítése, 
illetve az alkalmazkodás terén a tagállamok 
közösen elért eredményei nem kielégítőek 
vagy az uniós intézkedések nem állnak 
összhangban a klímasemlegességi 
célkitűzéssel, illetve nem bizonyulnak 
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség 
fokozása, a reziliencia megerősítése és a 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából. A Bizottságnak 
hasonlóképpen rendszeresen értékelnie kell 
a vonatkozó nemzeti intézkedéseket, és ha 
arra a következtetésre jut, hogy egy 
tagállam intézkedései nincsenek 
összhangban a klímasemlegességi 
célkitűzéssel vagy nem bizonyulnak 
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség 
fokozása, a reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia.

(18) A Bizottságnak rendszeresen 
mérnie és értékelnie kell az előrehaladást 
minden egyes terület sajátosságának 
figyelembevételével annak biztosítására, 
hogy az Unió és a tagállamok továbbra is 
jó úton haladjanak a klímasemlegességi 
célkitűzés elérése felé, és az összes 
releváns adatnak nyilvánosan 
hozzáférhetőnek kell lennie. A 
Bizottságnak a Szerződésekkel 
összhangban meg kell tennie a szükséges 
intézkedéseket, amennyiben a 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítése, 
illetve az alkalmazkodás terén a tagállamok 
és régiók közösen elért eredményei nem 
kielégítőek vagy az uniós intézkedések 
nem állnak összhangban a 
klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve 
nem bizonyulnak megfelelőnek az 
alkalmazkodóképesség fokozása, a 
reziliencia megerősítése és a 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából. A Bizottságnak 
hasonlóképpen rendszeresen értékelnie kell 
a vonatkozó nemzeti és regionális 
intézkedéseket, és ha arra a következtetésre 
jut, hogy az Unió intézkedései a regionális 
versenyképesség csökkenéséhez vagy a 
gazdasági ágazatokban munkahelyek 
elvesztéséhez vezettek, vagy hogy egy 
tagállam intézkedései nincsenek 
összhangban a klímasemlegességi 
célkitűzéssel vagy nem bizonyulnak 
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség 
fokozása, a reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia és 
technikai támogatást kell nyújtania.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
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19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy átfogó és objektív értékelését a 
független szakértők széles körétől 
származó, a legfrissebb tudományos, 
technikai és társadalmi-gazdasági 
eredményeket figyelembe vevő releváns 
információkra alapozza, ideértve a 
tagállamok által benyújtott információkat 
és beszámolókat, az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség jelentéseit, 
valamint a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékokat, köztük az 
IPCC jelentéseit. Figyelembe véve, hogy a 
Bizottság elkötelezte magát annak feltárása 
mellett, hogy az európai zöld 
megállapodással összefüggésben az uniós 
taxonómiát miként használhatja fel a 
közszektor, az említett információknak az 
(EU) 2020/... rendelettel [a taxonómiai 
rendelettel] összhangban ki kell terjedniük 
a környezeti szempontból fenntartható 
uniós és tagállami beruházásokkal 
kapcsolatos információkra is, amint ezek 
rendelkezésre fognak állni. A Bizottságnak 
amennyire lehetséges európai statisztikák 
és adatok használatára kell törekednie, 
szakértői vizsgálat bevonásával. Az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek 
– adott esetben és éves munkaprogramjával 
összhangban – segítenie kell a Bizottság 
munkáját.

(19) A Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy átfogó és objektív értékelését a 
független szakértők széles körétől 
származó, a legfrissebb és a rendelkezésre 
álló legjobb tudományos, technikai és 
társadalmi-gazdasági eredményeket 
figyelembe vevő releváns információkra 
alapozza, ideértve a tagállamok által 
benyújtott információkat és beszámolókat, 
az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
jelentéseit, valamint a rendelkezésre álló 
legjobb tudományos bizonyítékokat, 
köztük az IPCC jelentéseit és minden új 
javasolt célkitűzés átfogó társadalmi-
gazdasági és ágazati hatásvizsgálatát. 
Figyelembe véve, hogy a Bizottság 
elkötelezte magát annak feltárása mellett, 
hogy az európai zöld megállapodással 
összefüggésben az uniós taxonómiát 
miként használhatja fel a közszektor, az 
említett információknak az (EU) 2020/... 
rendelettel [a taxonómiai rendelettel] 
összhangban ki kell terjedniük a környezeti 
szempontból fenntartható uniós és 
tagállami beruházásokkal kapcsolatos 
információkra is, amint ezek rendelkezésre 
fognak állni. A Bizottságnak amennyire 
lehetséges európai statisztikák és adatok 
használatára kell törekednie, szakértői 
vizsgálat bevonásával. Az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökségnek – adott 
esetben és éves munkaprogramjával 
összhangban – segítenie kell a Bizottság 
munkáját.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A polgárok és a közösségek (20) A polgárok, a régiók és a 
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jelentős szerepet játszanak a 
klímasemlegesség irányába történő 
elmozdulás motorjaként, ezért elő kell 
segíteni a nyilvánosság és a társadalom 
éghajlat-politikai fellépésekbe való 
intenzív bevonását. A Bizottságnak ebből 
adódóan a társadalom minden részével 
együtt kell működnie a klímasemleges és 
az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens társadalom érdekében való aktív 
szerepvállalásuk és a társadalmi fellépés 
előmozdítása céljából, többek között az 
európai éghajlati paktum elindítása révén.

közösségek, valamint a gazdasági 
szereplők jelentős szerepet játszanak a 
klímasemlegesség irányába történő 
elmozdulás motorjaként, ezért elő kell 
segíteni a nyilvánosság és a társadalom 
éghajlat-politikai fellépésekbe való 
intenzív bevonását minden szinten, 
beleértve a nemzeti, regionális és helyi 
szintet, valamint a szociális partnerekkel 
is, beleértve a szakszervezeteket, valamint 
segíteni kell minden fogyatékossággal élő 
személy részvételét és az információk 
általuk történő elérését. A Bizottságnak 
ebből adódóan – a partnerség elvével 
összhangban, valamint a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség elvének 
tiszteletben tartásával – a társadalom 
minden részével együtt kell működnie a 
klímasemleges és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens társadalom 
érdekében való aktív szerepvállalásuk és a 
társadalmi fellépés előmozdítása céljából, 
többek között az európai éghajlati paktum 
elindítása révén, azzal a céllal, hogy 
bevonja az Unió polgárait és érdekelt 
feleit az uniós szintű éghajlat-politikák 
kidolgozásába deliberatív demokrácia 
folyamatával. Az éghajlati paktumot 
továbbá eszközként kell használni a bevált 
gyakorlatok megosztásához, a társadalmi 
innováció előmozdításához, valamint helyi 
és közösségi kezdeményezések pénzügyi 
támogatásához.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
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átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, valamint az intézkedések és az 
elért eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a 2050-re Unió-szerte 
megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pálya meghatározása végett. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak1 
megfelelően kerüljön sor A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

átállás visszafordíthatatlanságának, 
inkluzivitásának, társadalmi 
igazságosságának és minden régióban a 
társadalmi-gazdasági realitásokhoz való 
igazodásának biztosítása, a lépésről 
lépésre megvalósuló kibocsátáscsökkentés 
elérésének biztosítása, valamint az 
intézkedések és az elért eredmények 
klímasemlegességi célkitűzéssel való 
összhangja értékelésének elősegítése 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat javasoljon a legkésőbb 
2050-re Unió-szerte megvalósítandó nulla 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást 
szolgáló teljesítési pálya meghatározása 
végett. Különösen fontos, hogy a Bizottság 
az előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak1 
megfelelően kerüljön sor A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

_________________ _________________
1 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 1 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A minőségi jogalkotás elvei 
melletti elkötelezettségével összhangban az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 

(22) A minőségi jogalkotás elvei 
melletti elkötelezettségével összhangban az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
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tekintetében a Bizottság törekszik az uniós 
eszközök koherenciájára. A 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítése 
terén tett előrelépés mérésére szolgáló 
rendszerhez és a célkitűzés érdekében 
hozott intézkedések következetességéhez 
az (EU) 2018/1999 rendeletben 
meghatározott irányítási keret szolgál 
alapul. Lényeges, hogy a rendszeres 
jelentéstétel rendszerét és a Bizottság által 
a jelentés alapján folytatott értékelés és 
fellépés ütemezését hozzá kell igazítani a 
tagállamokra vonatkozó, az (EU) 
2018/1999 rendeletben meghatározott 
információbenyújtási és beszámolási 
követelményekhez. Az (EU) 2018/1999 
rendeletet ezért módosítani kell annak 
érdekében, hogy vonatkozó rendelkezései 
tartalmazzák a klímasemlegességi 
célkitűzést.

tekintetében a Bizottság törekszik az uniós 
eszközök koherenciájára és 
komplementaritására. A 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítése 
terén tett előrelépés mérésére szolgáló 
rendszerhez és a célkitűzés érdekében 
hozott intézkedések következetességéhez 
az (EU) 2018/1999 rendeletben 
meghatározott irányítási keret szolgál 
alapul. Lényeges, hogy a rendszeres 
jelentéstétel rendszerét és a Bizottság által 
a jelentés alapján folytatott értékelés és 
fellépés ütemezését hozzá kell igazítani a 
tagállamokra vonatkozó, az (EU) 
2018/1999 rendeletben meghatározott 
információbenyújtási és beszámolási 
követelményekhez. Az (EU) 2018/1999 
rendeletet ezért módosítani kell annak 
érdekében, hogy vonatkozó rendelkezései 
tartalmazzák a klímasemlegességi 
célkitűzést.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az éghajlatváltozás jellegéből 
adódóan határokon átnyúló kihívás, így 
uniós szinten összehangolt fellépésre van 
szükség a nemzeti szakpolitikák hatékony 
kiegészítéséhez és megerősítéséhez. Mivel 
e rendelet céljait, nevezetesen az Unió 
klímasemlegességének 2050-re való 
teljesítését, a tagállamok önállóan nem 
tudják kielégítően megvalósítani, az Unió 
szintjén azonban annak léptéke és hatásai 
miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
célok eléréséhez szükséges mértéket,

(23) Az éghajlatváltozás jellegéből 
adódóan határokon átnyúló kihívás, így 
uniós szinten összehangolt fellépésre van 
szükség a nemzeti és regionális 
szakpolitikák hatékony támogatásához és 
megerősítéséhez. Mivel e rendelet céljait, 
nevezetesen az Unió 
klímasemlegességének legkésőbb 2050-re 
való teljesítését, a tagállamok önállóan 
nem tudják kielégítően megvalósítani, az 
Unió szintjén azonban annak léptéke és 
hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, 
az Unió intézkedéseket hozhat az Európai 
Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket. Az EUSZ 4. cikkében 
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meghatározott lojális együttműködés 
elvével összhangban az Uniónak és a 
tagállamoknak támogatniuk kell egymást 
e rendelet célkitűzéseinek elérésében, meg 
kell tenniük minden szükséges 
intézkedést, ami az e rendeletben 
meghatározott célkitűzésekből és 
ajánlásokból következik, és tartózkodniuk 
kell az olyan intézkedésektől, amelyek 
kockára tehetik e rendelet célkitűzéseinek 
elérését

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet a Párizsi Megállapodás 2. 
cikkében meghatározott hosszú távú 
hőmérsékleti cél elérése érdekében rögzíti 
az Unióban 2050-re kötelezően 
megvalósítandó klímasemlegességi 
célkitűzést, és a Párizsi Megállapodás 7. 
cikkében meghatározott globális 
alkalmazkodási cél elérése érdekében 
megteremti az eredmények elérésére 
szolgáló keretet.

E rendelet a Párizsi Megállapodás 2. 
cikkében meghatározott hosszú távú 
hőmérsékleti cél – a globális 
átlaghőmérséklet emelkedésének az 
iparosodás előtti szinthez képest jóval 2 °C 
alatt tartása és a hőmérséklet-
emelkedésnek az iparosodás előtti szinthez 
képest legfeljebb 1,5 °C-ra történő 
korlátozására irányuló erőfeszítések 
tétele, valamint a finanszírozási források 
áramlásának az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens fejlesztéssel 
való összhangba hozása révén történő – 
elérése érdekében rögzíti az Unióban 
legkésőbb 2050-re kötelezően 
megvalósítandó, a tagállamok által 
egyhangúlag elfogadott 
klímasemlegességi célkitűzést, és a Párizsi 
Megállapodás 7. cikkében meghatározott 
globális alkalmazkodási cél elérése 
érdekében megteremti az eredmények 
elérésére szolgáló keretet.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós jogban szabályozott 
üvegházhatást okozó gázok Unión belüli 
kibocsátását és elnyelését legkésőbb 2050-
ig egyensúlyba kell hozni, melynek 
következtében a kibocsátások az említett 
időpontra elérik a nulla nettó szintet.

(1) Az uniós jogban szabályozott 
üvegházhatást okozó gázok Unión belüli 
kibocsátását és elnyelését az Unióban a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb 2050-ig 
egyensúlyba kell hozni, melynek 
következtében a kibocsátások az említett 
időpontra elérik a nulla nettó szintet az 
Unióban és nemzeti szinten is.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok – a tagállamok közötti 
méltányosság és szolidaritás 
előmozdításának fontosságát szem előtt 
tartva – uniós, illetve nemzeti szinten 
megteszik azokat a szükséges 
intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően 
közösen teljesíthető az (1) bekezdésben 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés.

(2) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok – a társadalmi, gazdasági és 
területi összefüggések, valamint a 
tagállamok és a régióik közötti 
méltányosság és szolidaritás, valamint a 
lojális együttműködés előmozdításának 
fontosságát szem előtt tartva  – uniós, 
nemzeti és regionális szinten megteszik 
azokat a szükséges intézkedéseket – többek 
között az éghajlatváltozás hatásaival 
szemben reziliencia érvényesítését minden 
szakpolitikában és a tagállamok eltérő 
kiindulási helyzetének figyelembe vételét –
, amelyeknek köszönhetően minden egyes 
tagállam által egyénileg, és ennek 
eredményeként közösen is teljesíthető az 
(1) bekezdésben meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
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2020 szeptemberéig felülvizsgálja az Unió 
2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét, továbbá áttekinti az 1990-es 
szinthez képest számított, 2030-ig 
megvalósítandó 50–55 %-os új célérték 
teljesítésének opcióit. Ha megállapítása 
értelmében a szóban forgó célérték 
módosításra szorul, a Bizottság adott 
esetben javaslatokat terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé.

2020 szeptemberéig társadalmi-gazdasági 
és ágazati hatásvizsgálat elvégzését 
követően felülvizsgálja az Unió 2030-ra 
vonatkozó, az (EU) 2018/1999 rendelet 2. 
cikkének (11) bekezdése szerinti éghajlat-
politikai célértékét, meghatározza az 1990-
es szinthez képest számított, 2030-ig 
megvalósítandó 50–55 %-os új célértéket, 
továbbá az uniós költségvetésen keresztüli 
arányos finanszírozást javasol ezen új, 
2030-ig megvalósítandó célérték 
teljesítéséhez. Ha megállapítása értelmében 
a szóban forgó célérték módosításra szorul, 
a Bizottság adott esetben javaslatokat 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
célértékét végrehajtó uniós jogszabályokat 
miként kellene módosítani annak 
érdekében, hogy az 1990-es szinthez 
képest számított 50-55%-os 
kibocsátáscsökkentés teljesíthető legyen, és 
hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását

(4) A Bizottság 2021. december 31-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
célértékét végrehajtó uniós jogszabályokat, 
valamint az alapokról és eszközökről szóló 
uniós jogszabályokat miként kellene 
módosítani annak érdekében, hogy az 
1990-es szinthez képest számított 50–55%-
os kibocsátáscsökkentés teljesíthető 
legyen, és hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3) A Bizottság a teljesítési pályát az 
(1) bekezdésnek megfelelően állapítja 
meg, melynek során figyelembe veszi a 
következőket:

(3) A Bizottság az (1) bekezdésnek 
megfelelő teljesítési pályát javasol, 
melynek során figyelembe veszi a 
következőket:

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió gazdaságának 
versenyképessége;

b) az Unió gazdaságának 
versenyképessége és a szociális jólét;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a foglalkoztatás, a fenntartható 
növekedés és a társadalmi befogadást 
veszélyeztető, folyamatban lévő és előre 
jelzett gazdasági visszaesések;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;

c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia és az ahhoz való fokozott 
hozzáférés, valamint a technológiai 
fejlődés;

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, az energiaellátás 
biztonsága;

d) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, az energiaszegénység és 
az energiaellátás biztonsága, figyelembe 
véve az egyes tagállamok 
energiaszerkezetét;;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) valamennyi fosszilis tüzelőanyag 
használata fokozatos megszüntetésének 
szükségessége olyan időkereten belül, 
amely összhangban van azzal a 
célkitűzéssel, hogy a hőmérséklet-
emelkedést az iparosodás előtti szinthez 
képest 1,5°C-ra kell korlátozni;

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a biológiai sokféleségre és az 
ökológiai rendszerekre gyakorolt hatások;

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) élelmezésbiztonság, az élelmiszerek 
megfizethetősége és az ellátás biztonsága;

Módosítás 31
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) méltányosság és szolidaritás a 
tagállamok között és azokon belül;

e) méltányosság, szolidaritás és lojális 
együttműködés a tagállamok és a régiók 
között és azokon belül, az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziójának 
figyelembevételével;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) beruházási igények és lehetőségek; g) köz- és magánberuházási igények 
és lehetőségek, az infrastrukturális 
fejlesztésekre vonatkozó igényeket is 
beleértve;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának 
szükségessége;

h) a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás biztosításának és a 
regionális egyensúlytalanságok 
orvoslásának szükségessége;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a rendelkezésre álló legjobb és 
legfrissebb tudományos bizonyítékok, 
beleértve az IPCC legaktuálisabb 
jelentéseit is.

j) a rendelkezésre álló legjobb és 
legfrissebb tudományos és statisztikai 
bizonyítékok, beleértve az IPCC és az 
IPBES legaktuálisabb jelentéseit is, 
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valamint egy átfogó társadalmi-gazdasági 
és ágazati hatásértékelést;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a globális vezető szerep melletti 
elkötelezettség a klímasemlegesség 
területén;

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) a harmadik országokkal való 
kereskedelmi kapcsolatok miatti 
szénlábnyom és vízlábnyom felmérése.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok a Párizsi Megállapodás 7. 
cikkével összhangban folyamatos 
előrelépésről gondoskodnak az 
alkalmazkodóképesség növelése, a 
reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése terén.

(1) Az érintett uniós intézmények és a 
tagállamok a Párizsi Megállapodás 7. 
cikkével összhangban folyamatos 
előrelépésről gondoskodnak az 
alkalmazkodóképesség növelése, a know-
how szükség szerinti átadásának 
biztosítása, a reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése terén.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
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4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok alkalmazkodási 
stratégiákat és terveket dolgoznak ki, 
amelyek az éghajlatra és a 
kiszolgáltatottságra vonatkozó megbízható 
viszonyítási alapértékeken alapuló átfogó 
kockázatkezelési kereteket és 
eredményértékeléseket tartalmaznak.

(2) A tagállamok a régiókkal és az 
önkormányzatokkal együttműködve 
alkalmazkodási stratégiákat és terveket 
dolgoznak ki, amelyek konkrét csökkentési 
célértékeket és kockázatkezelési kereteket 
tartalmaznak, az éghajlatra és a 
kiszolgáltatottságra vonatkozó megbízható 
viszonyítási alapértékek, az eredmények és 
a hatások értékelése alapján, a regionális 
sajátosságok figyelembe vételével.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott és a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett teljesítési pálya 
révén kifejezett klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítése terén a tagállamok 
által közösen elért eredményeket;

a) a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott és a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett teljesítési pálya 
révén kifejezett klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítése terén a tagállamok 
által közösen és egyénileg elért 
eredményeket;

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén a tagállamok által közösen elért 
eredményeket.

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén a tagállamok által közösen és 
egyénileg elért eredményeket.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az értékelés következtetéseit 
az energiaunió helyzetéről szóló, az (EU) 
2018/1999 rendelet 35. cikkének 
megfelelően az adott naptári évben 
elkészített jelentéssel együtt benyújtja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság az értékelés következtetéseit 
az energiaunió helyzetéről szóló, az (EU) 
2018/1999 rendelet 35. cikkének 
megfelelően az adott naptári évben 
elkészített jelentéssel együtt benyújtja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
Bizottságnak a 4. cikk szerinti 
értékelésében figyelembe kell venni a 
régiók és a nagyvárosi régiók által az 
alkalmazkodás területén elért 
eredményeket, továbbá figyelembe kell 
vennie az ágazati ütemterveket a 
klímasemlegességre történő átállás 
átláthatóságának és társadalmi 
igazságosságának elősegítése érdekében.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás biztosítását szolgáló 
uniós intézkedések megfelelőségét.

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás biztosítását szolgáló 
uniós intézkedések és finanszírozás 
megfelelőségét.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett értékelést és a 
(2) bekezdésben említett felülvizsgálatot 
egy közös uniós információs rendszer 
alapján, a nyilvánosság számára 
elérhetően, és a klímasemlegességi 
célkitűzés elérésében és az alkalmazkodás 
elősegítésében részt vevő szereplőktől 
kapott információk belefoglalásával kell 
végezni. Az információk 
standardizálásának és homogenitásának 
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biztosítása érdekében a közös uniós 
információs rendszernek könnyen 
megtalálható, elérhető, átjárható és 
újrahasználható adatokat kell 
tartalmaznia. A Bizottság a 9. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el e rendelet 
kiegészítése céljából, a közös uniós 
információs rendszer létrehozása és a 
rendszerbe bevonandó információkra és 
adatokra vonatkozó követelmények 
meghatározása érdekében. A rendszernek 
ki kell használnia a digitalizáció és az új 
technológiák adta lehetőségeket.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az (1) és (2) 
bekezdésben említett értékelés alapján a 
Bizottság úgy találja, hogy az uniós 
intézkedések nem egyeztethetők össze a 2. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
előrehaladás biztosításához, vagy hogy az 
éghajlatsemlegességi célkitűzés elérése 
vagy a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás nem megfelelő, a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett teljesítési pálya 
felülvizsgálatával egyidejűleg a 
Szerződésekkel összhangban megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

(3) Amennyiben az (1) említtet 
értékelés és a (2) bekezdésben említett 
felülvizsgálat alapján a Bizottság úgy 
találja, hogy az uniós intézkedések nem 
egyeztethetők össze a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzéssel, illetve 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
előrehaladás biztosításához, vagy hogy az 
éghajlatsemlegességi célkitűzés elérése 
vagy a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás nem megfelelő, vagy 
hogy az uniós intézkedések meghatározott 
régiókban a versenyképesség és a 
munkalehetőségek csökkenését okozták, a 
3. cikk (1) bekezdésében említett teljesítési 
pálya felülvizsgálatával egyidejűleg a 
Szerződésekkel összhangban megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont



PE652.420v02-00 30/36 AD\1208177HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás biztosítását szolgáló 
megfelelő nemzeti intézkedések 
megfelelőségét.

b) a 4. cikkben említett alkalmazkodás 
terén elért haladás biztosítását szolgáló 
megfelelő nemzeti intézkedések 
megfelelőségét, és a tagállamokon kívül 
álló tényezőket, amelyek befolyásolják a 
haladást, a vis major helyzeteket is 
beleértve.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az értékelés következtetéseit 
az energiaunió helyzetéről szóló, az (EU) 
2018/1999 rendelet 35. cikkének 
megfelelően az adott naptári évben 
elkészített jelentéssel együtt benyújtja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság az értékelés következtetéseit 
az energiaunió helyzetéről szóló, az (EU) 
2018/1999 rendelet 35. cikkének 
megfelelően az adott naptári évben 
elkészített jelentéssel együtt benyújtja az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
Bizottság értékelésének figyelembe kell 
vennie a régiók és a nagyvárosi régiók 
illetékes hatóságai által a 2. cikk (1) 
bekezdésben említett klímasemlegességi 
célkitűzés kapcsán és a 4. cikkben említett 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
kapcsán tett intézkedéseket a 
klímasemlegességre történő átállás 
átláthatóságának és társadalmi 
igazságosságának elősegítése érdekében.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság az 5. cikk 
(1) bekezdése szerint értékelt, közösen 
elért eredmények figyelembevételével úgy 
tálalja, hogy valamely tagállam 
intézkedései nem állnak összhangban a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett teljesítési 

(2) Amennyiben a Bizottság az 5. cikk 
(1) bekezdése szerint értékelt, közösen 
elért eredmények figyelembevételével úgy 
tálalja, hogy valamely tagállam vagy 
régióinak intézkedései nem állnak 
összhangban a 3. cikk (1) bekezdésében 
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pálya által kifejezett célkitűzéssel vagy 
nem megfelelőek a 4. cikkben említett 
alkalmazkodás terén elérendő haladás 
biztosításához, ajánlásokat tehet az érintett 
tagállamnak. A Bizottság ezen ajánlásokat 
nyilvánosságra hozza.

említett teljesítési pálya által kifejezett 
célkitűzéssel vagy nem megfelelőek a 4. 
cikkben említett alkalmazkodás terén 
elérendő haladás biztosításához, vagy az 
uniós intézkedések meghatározott 
régiókban a versenyképesség és a 
munkalehetőségek csökkenését okozták, 
ajánlásokat tehet az érintett tagállamnak. A 
Bizottság ezen ajánlásokat nyilvánosságra 
hozza.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 5. cikk (2) bekezdésében 
említett közös uniós információs 
rendszernek tartalmaznia kell egy olyan 
stratégiákat, intézkedéseket és bevált 
gyakorlatokat tartalmazó részt, amelyek 
harmonizálják a tagállamok által hozott 
intézkedéseket a Bizottság ajánlásaival.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett tagállam kellő mértékben 
figyelembe veszi az ajánlást a tagállamok 
közötti, valamint az Unió és a tagállamok 
közötti szolidaritás szellemében;

a) az érintett tagállam kellő mértékben 
figyelembe veszi az ajánlást a tagállamok 
közötti, valamint az Unió és a tagállamok 
közötti és az érintett tagállamok és régióik 
közötti szolidaritás és lojális 
együttműködés szellemében, kivéve, ha az 
utóbbiak megfelelően megindokolták az 
ajánlás tervezetével szembeni 
kifogásaikat;

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
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7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) európai statisztikák és adatok, 
beleértve a kedvezőtlen éghajlati 
hatásokból eredő veszteségekre vonatkozó 
adatokat is, amennyiben rendelkezésre 
állnak; valamint

c) európai statisztikák és adatok, 
beleértve a kedvezőtlen éghajlati 
hatásokból eredő veszteségekre vonatkozó 
adatokat is, amennyiben rendelkezésre 
állnak;

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) regionális statisztikák és adatok, a 
nagyvárosi régiókra vonatkozó adatokat is 
beleértve; valamint

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékok, beleértve az 
IPCC legutóbbi jelentéseit is; valamint

d) a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos bizonyítékok, beleértve az 
IPCC legutóbbi jelentéseit is, valamint egy 
átfogó társadalmi-gazdasági és ágazati 
hatásértékelést; valamint

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a környezeti szempontból 
fenntartható uniós és tagállami 
beruházásokkal, többek között – 
amennyiben rendelkezésre állnak – az (EU) 
2020/... rendelettel [taxonómiai rendelet] 

e) a környezeti szempontból 
fenntartható uniós, tagállami, regionális és 
helyi hatóságok általi beruházásokkal, 
többek között – amennyiben rendelkezésre 
állnak – az (EU) 2020/... rendelettel 
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összhangban álló beruházásokkal 
kapcsolatos további információk.

[taxonómiai rendelet] összhangban álló 
beruházásokkal kapcsolatos további 
információk.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a társadalom minden részével 
együttműködik a klímasemleges és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens társadalom érdekében való aktív 
szerepvállalás és társadalmi fellépés 
előmozdítása céljából. A Bizottság minden 
szinten – többek között nemzeti, regionális 
és helyi szinten, valamint a szociális 
partnerekkel, a polgárokkal és a civil 
társadalommal – elősegíti a bevált 
gyakorlatok cseréjét, és meghatározza az e 
rendelet célkitűzéseinek eléréséhez 
hozzájáruló intézkedéseket. Ezenkívül a 
Bizottság támaszkodhat az (EU) 2018/1999 
rendelet 11. cikkének megfelelően a 
tagállamok által kialakított többszintű 
éghajlat- és energiapolitikai párbeszédekre 
is.

A partnerség elvével összhangban a 
Bizottság a társadalom minden részével 
együttműködik a szinergiák garantálása és 
a klímasemleges és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens társadalom 
elérését célzó információcsere és 
tudatosságnövelés erősítése céljából. A 
Bizottság minden szinten – többek között 
nemzeti, regionális és helyi szinten, 
valamint a szociális partnerek, a nem 
kormányzati szervezetek, a polgárok és a 
civil társadalom számára inkluzív, 
interaktív és hozzáférhető eljárás révén, 
biztosítva a széles körű részvételt és az 
információk hozzáférhetőségét minden 
fogyatékossággal élő személy számára – 
elősegíti a bevált gyakorlatok cseréjét, és 
meghatározza az e rendelet célkitűzéseinek 
eléréséhez hozzájáruló intézkedéseket. 
Ezenkívül a Bizottság támaszkodhat az 
(EU) 2018/1999 rendelet 11. cikkének 
megfelelően a tagállamok által kialakított 
többszintű éghajlat- és energiapolitikai 
párbeszédekre is.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk 11. cikk
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Többszintű éghajlat- és energiapolitikai 
párbeszéd

Többszintű éghajlat- és energiapolitikai 
párbeszéd

Minden tagállam a nemzeti szabályok 
szerint gondoskodik a többszintű éghajlat- 
és energiapolitikai párbeszédről oly 
módon, hogy a helyi hatóságok, a civil 
társadalmi szervezet, az üzleti közösség, a 
beruházók és más érdekelt felek, továbbá a 
lakosság is lehetőséget kapjon az abban 
való aktív részvételre, megvitathassa az 
…/… rendelet [klímarendelet] 2. cikkében 
meghatározott uniós klímasemlegességi 
célkitűzés megvalósítását és a különböző 
előirányzott energia- és éghajlat-politikai 
forgatókönyveket, a hosszú távúakat is 
beleértve, és áttekinthesse az elért haladást, 
kivéve, ha a tagállam már rendelkezik egy 
ugyanilyen célt szolgáló struktúrával. Az 
említett párbeszéd keretében az integrált 
nemzeti energia- és klímatervek is 
megvitathatók.”;

Minden tagállam a nemzeti szabályok 
szerint gondoskodik a többszintű éghajlat- 
és energiapolitikai párbeszédről oly 
módon, hogy a regionális és a helyi 
hatóságok, a civil társadalmi szervezet, az 
üzleti közösség, a beruházók, a 
szakszervezetek és más érdekelt felek, 
továbbá a lakosság is lehetőséget kapjon az 
abban való aktív részvételre, megvitathassa 
az …/… rendelet [klímarendelet] 2. 
cikkében meghatározott uniós 
klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósítását és a különböző előirányzott 
energia- és éghajlat-politikai 
forgatókönyveket, a hosszú távúakat is 
beleértve, és áttekinthesse az elért haladást, 
kivéve, ha a tagállam már rendelkezik egy 
ugyanilyen célt szolgáló struktúrával. Az 
említett párbeszéd keretében az integrált 
nemzeti energia- és klímatervek is 
megvitathatók.”;
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