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Módosítás 23
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Tsvetelina 
Penkova

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 192. 
cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre (a továbbiakban: 
EUMSZ) és különösen annak 192. cikke 
(1) bekezdésére,

Or. en

Indokolás

A rendelet minden része a rövidítést fogja használni

Módosítás 24
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 174. cikkére,

Or. en

Módosítás 25
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 új növekedési stratégiát 

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 új növekedési stratégiát 
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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 
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.

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 
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 
kell lennie, hogy a folyamatból senki ne 
maradjon ki. Ezen átállás meg kell, hogy 
feleljen az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 192. cikke (5) 
bekezdésének, amely átmeneti eltérés 
megállapításáról rendelkezik azon 
tagállamok esetében, amelyek úgy ítélik 
meg, hogy ez a fellépés aránytalanul 
magas költségekkel járna számukra.

_________________ _________________
19A Bizottság közleménye – Az európai 
zöld megállapodás, COM(2019) 640 final, 
2019. december 11.

19A Bizottság közleménye – Az európai 
zöld megállapodás, COM(2019) 640 final, 
2019. december 11.

Or. fr

Módosítás 26
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében 19 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 

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében 19 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 
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megszűnik a nettó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, és a gazdaság növekedése nem 
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.

megszűnik a nettó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, és a gazdaság növekedése nem 
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, továbbá biztosítania 
kell, hogy egyetlen európai 
állampolgárnak vagy régiónak se kelljen 
külön árat fizetnie a környezetileg 
semleges gazdaságra való átállás 
következményeiért. 

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

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

Or. es

Módosítás 27
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 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 
erőforrásfüggő. A stratégia célja továbbá 
az EU természeti tőkéjének védelme, 
megőrzése és fejlesztése, valamint a 
polgárok egészségének és jóllétének 
védelme a környezettel kapcsolatos 

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 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 
erőforrásfüggő. A stratégia célja továbbá 
az EU természeti tőkéjének védelme, 
megőrzése és fejlesztése, a biológiai 
sokféleség megőrzése és védelme, valamint 
a polgárok egészségének és jóllétének 
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kockázatokkal és hatásokkal szemben. 
Ugyanakkor az átállásnak méltányosnak és 
inkluzívnak kell lennie, hogy a folyamatból 
senki ne maradjon ki.

védelme a környezettel kapcsolatos 
kockázatokkal és hatásokkal szemben. 
Ugyanakkor az átállásnak méltányosnak és 
inkluzívnak kell lennie, a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
előmozdításával, hogy a folyamatból senki 
ne maradjon ki.

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

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

Or. en

Módosítás 28
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 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 
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.

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 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 
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, és egyértelmű 
mechanizmusokat kell alkalmaznia a 
Bizottság szintjén, hogy a folyamatból 
senki ne maradjon ki.

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

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

Or. en

Módosítás 29
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 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 
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.

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 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 
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, és különösképpen 
a vidéki és távoli területeken élő 
polgárokra kell összpontosítania, hogy a 
folyamatból senki ne maradjon ki.

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

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

Or. en

Módosítás 30
Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler
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Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 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 
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.

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 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 
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, a régiók közötti 
fejlődési különbségek csökkentését 
célozva, hogy a folyamatból senki ne 
maradjon ki.

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

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

Or. en

Módosítás 31
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
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közleményében19 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 
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.

közleményében19 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 
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, ideértve a 
polgárokat, a régiókat, a városi és vidéki 
területeket.

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

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

Or. en

Módosítás 32
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 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 
erőforrásfüggő. A stratégia célja továbbá 
az EU természeti tőkéjének védelme, 

(1) A Bizottság 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében19 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 
erőforrásfüggő. A stratégia célja továbbá 
az EU természeti tőkéjének védelme, 
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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.

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.

_________________ _________________
19 A Bizottság közleménye – Az európai 
zöld megállapodás, COM(2019) 640 final, 
2019. december 11.

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

Or. it

Módosítás 33
Isabel Benjumea Benjumea

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Figyelembe kell vennünk a Covid-
19-világjárvány európai lakosságra, 
egészségre és gazdaságra gyakorolt 
hatásait az egyes területeken, ami közép 
távon a foglalkoztatásra és a tagállamok 
növekedési kilátásaira is hatással van.

Or. es

Módosítás 34
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület (a továbbiakban: IPCC) az 
iparosodás előtti szinthez képest mért 
1,5 °C-os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 

(2) Az Európai Unió és a tagállamok 
teljes mértékig elkötelezettek a Párizsi 
Megállapodás és annak hosszú távú céljai 
mellett, és a globális törekvések sürgős 
fokozását kérik a legfrissebb tudományos 
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üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról 
szóló különjelentése20 szilárd tudományos 
alapot nyújt az éghajlatváltozás 
kezeléséhez, továbbá alátámasztja, hogy 
erőteljesebb éghajlat-politikai fellépésre 
van szükség. Megerősíti, hogy sürgősen 
csökkenteni kell az üvegházhatásúgáz-
kibocsátást, valamint hogy az 
éghajlatváltozásnak betudható 
hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5 °C-ra 
kell korlátozni, különösen annak 
érdekében, hogy csökkenjen a szélsőséges 
időjárási események valószínűsége. A 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
tudománypolitikai platform (a 
továbbiakban: IPBES) 2019-es globális 
értékelő jelentése21 szerint világszerte 
csökken a biológiai sokféleség, melynek 
harmadik legjelentősebb okozója az 
éghajlatváltozás.22

eredményekre való tekintettel, beleértve az 
Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (a 
továbbiakban: IPCC) és a biológiai 
sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
tudománypolitikai platform (a 
továbbiakban: IPBES) által nemrég 
kiadott jelentéseket20 is.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Az 1,5° C-os globális 
felmelegedés. Az éghajlatváltozás 
veszélyeivel, a fenntartható fejlődéssel és a 
szegénység felszámolására irányuló 
erőfeszítésekkel kapcsolatos globális 
válasz megerősítésével összefüggésben az 
IPCC különjelentése az iparosodás előtti 
szintet meghaladó 1,5°C-os globális 
hőmérséklet-emelkedés hatásairól és a 
kapcsolódó globális üvegházhatásúgáz-
kibocsátási pályákról [Masson-Delmotte, 
V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. 
Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. 
Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. 
Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield 
(eds.)].

20 IPCC, 2018: Az 1,5° C-os globális 
felmelegedés. Az éghajlatváltozás 
veszélyeivel, a fenntartható fejlődéssel és a 
szegénység felszámolására irányuló 
erőfeszítésekkel kapcsolatos globális 
válasz megerősítésével összefüggésben az 
IPCC különjelentése az iparosodás előtti 
szintet meghaladó 1,5°C-os globális 
hőmérséklet-emelkedés hatásairól és a 
kapcsolódó globális üvegházhatásúgáz-
kibocsátási pályákról [Masson-Delmotte, 
V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. 
Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. 
Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. 
Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield 
(eds.)].

21 IPBES 2019: Globális értékelő jelentés 
a biológiai sokféleséggel és az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokkal 
kapcsolatban. Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség:
22 Európai környezet – helyzetkép és 
kilátások 2020-ban (Luxembourg: az 
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Európai Unió Kiadóhivatala, 2019).

Or. en

Indokolás

A témáról több fontos IPCC-jelentés is készült, és mindegyiket figyelembe kell venni. Az EU 
LTS-beadvány megfogalmazásának használatát javasoljuk, a jelentések címeinek 
lábjegyzetben való feltüntetésével.

Módosítás 35
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület (a továbbiakban: IPCC) az 
iparosodás előtti szinthez képest mért 
1,5 °C-os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról 
szóló különjelentése20 szilárd tudományos 
alapot nyújt az éghajlatváltozás 
kezeléséhez, továbbá alátámasztja, hogy 
erőteljesebb éghajlat-politikai fellépésre 
van szükség. Megerősíti, hogy sürgősen 
csökkenteni kell az üvegházhatásúgáz-
kibocsátást, valamint hogy az 
éghajlatváltozásnak betudható 
hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5 °C-ra 
kell korlátozni, különösen annak 
érdekében, hogy csökkenjen a szélsőséges 
időjárási események valószínűsége. A 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
tudománypolitikai platform (a 
továbbiakban: IPBES) 2019-es globális 
értékelő jelentése21 szerint világszerte 
csökken a biológiai sokféleség, melynek 
harmadik legjelentősebb okozója az 
éghajlatváltozás.22

(2) Az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület (a továbbiakban: IPCC) az 
iparosodás előtti szinthez képest mért 
1,5 °C-os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról 
szóló különjelentése20 szilárd tudományos 
alapot nyújt az éghajlatváltozás 
kezeléséhez, továbbá alátámasztja, hogy 
erőteljesebb éghajlat-politikai fellépésre, a 
fenntartható fejlődést célzó erőteljesebb 
fellépésre és a szegénység felszámolásáért 
vívott küzdelem erősítésére van szükség. 
Megerősíti, hogy sürgősen csökkenteni kell 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátást, valamint 
hogy az éghajlatváltozásnak betudható 
hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5 °C-ra 
kell korlátozni, különösen annak 
érdekében, hogy csökkenjen a szélsőséges 
időjárási események valószínűsége. A 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
tudománypolitikai platform (a 
továbbiakban: IPBES) 2019-es globális 
értékelő jelentése21 szerint világszerte 
csökken a biológiai sokféleség, melynek 
harmadik legjelentősebb okozója az 
éghajlatváltozás.22
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_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Az 1,5° C-os globális 
felmelegedés. Az éghajlatváltozás 
veszélyeivel, a fenntartható fejlődéssel és a 
szegénység felszámolására irányuló 
erőfeszítésekkel kapcsolatos globális 
válasz megerősítésével összefüggésben az 
IPCC különjelentése az iparosodás előtti 
szintet meghaladó 1,5°C-os globális 
hőmérséklet-emelkedés hatásairól és a 
kapcsolódó globális üvegházhatásúgáz-
kibocsátási pályákról [Masson-Delmotte, 
V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. 
Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. 
Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. 
Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield 
(eds.)].

20 IPCC, 2018: Az 1,5° C-os globális 
felmelegedés. Az éghajlatváltozás 
veszélyeivel, a fenntartható fejlődéssel és a 
szegénység felszámolására irányuló 
erőfeszítésekkel kapcsolatos globális 
válasz megerősítésével összefüggésben az 
IPCC különjelentése az iparosodás előtti 
szintet meghaladó 1,5°C-os globális 
hőmérséklet-emelkedés hatásairól és a 
kapcsolódó globális üvegházhatásúgáz-
kibocsátási pályákról [Masson-Delmotte, 
V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. 
Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. 
Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. 
Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield 
(eds.)].

21 IPBES 2019: Globális értékelő jelentés a 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal kapcsolatban. Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség:

21 IPBES 2019: Globális értékelő jelentés a 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal kapcsolatban. Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség:

22 Európai környezet – helyzetkép és 
kilátások 2020-ban (Luxembourg: az 
Európai Unió Kiadóhivatala, 2019).

22 Európai környezet – helyzetkép és 
kilátások 2020-ban (Luxembourg: az 
Európai Unió Kiadóhivatala, 2019).

Or. en

Módosítás 36
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület (a továbbiakban: IPCC) az 
iparosodás előtti szinthez képest mért 1,5 
°C-os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról 
szóló különjelentése 20 szilárd tudományos 
alapot nyújt az éghajlatváltozás 
kezeléséhez, továbbá alátámasztja, hogy 

(2) Az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület (a továbbiakban: IPCC) az 
iparosodás előtti szinthez képest mért 1,5 
°C-os globális hőmérséklet-emelkedés 
hatásairól és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgáz-kibocsátási pályákról 
szóló különjelentése 20 tudományos alapot 
nyújt az éghajlatváltozás kezeléséhez és az 
éghajlat-politikai fellépéshez. Megerősíti, 
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erőteljesebb éghajlat-politikai fellépésre 
van szükség. Megerősíti, hogy sürgősen 
csökkenteni kell az üvegházhatásúgáz-
kibocsátást, valamint hogy az 
éghajlatváltozásnak betudható 
hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5 °C-ra 
kell korlátozni, különösen annak 
érdekében, hogy csökkenjen a szélsőséges 
időjárási események valószínűsége. A 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
tudománypolitikai platform (a 
továbbiakban: IPBES) 2019-es globális 
értékelő jelentése21 szerint világszerte 
csökken a biológiai sokféleség, melynek 
harmadik legjelentősebb okozója az 
éghajlatváltozás22.

hogy sürgősen csökkenteni kell az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást, valamint 
hogy az éghajlatváltozásnak betudható 
hőmérséklet-emelkedés mértékét 1,5 °C-ra 
kell korlátozni, különösen annak 
érdekében, hogy csökkenjen a szélsőséges 
időjárási események valószínűsége. A 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi 
tudománypolitikai platform (a 
továbbiakban: IPBES) 2019-es globális 
értékelő jelentése21 szerint világszerte 
csökken a biológiai sokféleség, melynek 
harmadik legjelentősebb okozója az 
éghajlatváltozás22.

_________________ _________________
20IPCC, 2018: Az 1,5° C-os globális 
felmelegedés.  Az IPCC az iparosodás 
előtti szinthez képest mért 1,5 °C-os 
globális hőmérséklet-emelkedés hatásairól 
és a kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgázkibocsátási pályákról 
szóló különjelentése, az éghajlatváltozás 
veszélyeire adott globális válasz 
megerősítésével, a fenntartható fejlődéssel 
és a szegénység felszámolására irányuló 
erőfeszítésekkel összefüggésben. [Masson-
Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. 
Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, 
W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, 
S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor és T. Waterfield 
(szerk.)].

20IPCC, 2018: Az 1,5° C-os globális 
felmelegedés. Az IPCC az iparosodás előtti 
szinthez képest mért 1,5 °C-os globális 
hőmérséklet-emelkedés hatásairól és a 
kapcsolódó globális 
üvegházhatásúgázkibocsátási pályákról 
szóló különjelentése, az éghajlatváltozás 
veszélyeire adott globális válasz 
megerősítésével, a fenntartható fejlődéssel 
és a szegénység felszámolására irányuló 
erőfeszítésekkel összefüggésben. [Masson-
Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. 
Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, 
W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, 
S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor és T. Waterfield 
(szerk.)].

21IPBES 2019: Globális értékelő jelentés a 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal kapcsolatban.

21IPBES 2019: Globális értékelő jelentés a 
biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal kapcsolatban.

22Európai Környezetvédelmi Ügynökség: 
Európai környezet – helyzetkép és 
kilátások 2020-ban (Luxembourg: az 
Európai Unió Kiadóhivatala, 2019).

22Európai Környezetvédelmi Ügynökség: 
Európai környezet – helyzetkép és 
kilátások 2020-ban (Luxembourg: az 
Európai Unió Kiadóhivatala, 2019).

Or. fr
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Módosítás 37
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 célkitűzés 
rögzítése alapvető fontosságú az igazságos 
átalakulás fokozása, 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 
meghatározott, a globális felmelegedésnek 
az iparosodás előtti szinthez képest jóval 
2 °C alá történő korlátozására irányuló, 
valamint annak az iparosodás előtti 
szinthez képest lehetőleg 1,5 °C-ra történő 
korlátozását célzó hőmérsékleti cél 
méltányos, hatékony és költséghatékony 
megvalósítása szempontjából.

Or. en

Indokolás

Szeretnénk erősebben megfogalmazni a hosszú távú célkitűzés fontosságát más célokkal 
összehasonlítva.

Módosítás 38
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 

(3) Egy hosszú távú célkitűzés 
rögzítése és a tagállamok általi egyhangú 
elfogadása alapvető fontosságú a 
gazdasági és társadalmi átalakulás, a 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 39
Isabel Carvalhais

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 célkitűzés 
rögzítése alapvető fontosságú a gazdasági 
és társadalmi átalakulás, az átképzés, 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.

Or. en

Módosítás 40
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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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 célkitűzés 
rögzítése alapvető fontosságú a gazdasági 
és társadalmi átalakulás, a munkahelyek 
megóvása és 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.

Or. fr

Módosítás 41
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 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.

Or. en
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Módosítás 42
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 célkitűzés 
rögzítése fontos szereppel bír 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.

Or. it

Módosítás 43
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
hosszú távú célt tűzte ki, hogy az 
iparosodás előtti szinthez viszonyított 
globális hőmérséklet-emelkedés mértéke 
határozottan 2 °C alatt maradjon, törekedve 
arra, hogy 1,5 °C-ra korlátozódjon23. A 
megállapodás emellett kiemeli az 
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz 
való alkalmazkodás jelentőségét24, 
valamint annak fontosságát, hogy a 
finanszírozási források áramlása igazodjon 
az alacsony üvegházhatásúgáz-kibocsátásra 

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
hosszú távú célt tűzte ki, hogy az 
iparosodás előtti szinthez viszonyított 
globális hőmérséklet-emelkedés mértéke 
határozottan 2 °C alatt maradjon, törekedve 
arra, hogy 1,5 °C-ra korlátozódjon23. A 
megállapodás emellett kiemeli az 
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz 
való alkalmazkodás jelentőségét24, 
valamint annak fontosságát, hogy a 
finanszírozási források áramlása igazodjon 
az alacsony üvegházhatásúgáz-kibocsátásra 
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és az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fejlesztésre irányuló 
folyamatokhoz25.

és az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fejlesztésre irányuló 
folyamatokhoz25, különös tekintettel 
azokra a régiókra és országokra, ahol az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemért tett 
lépések hatásai erősebbek lehetnek.

_________________ _________________
23 Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja.

23 Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja.

24 Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja.

24 Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja.

25 Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja.

25 Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja.

Or. en

Módosítás 44
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
hosszú távú célt tűzte ki, hogy az 
iparosodás előtti szinthez viszonyított 
globális hőmérséklet-emelkedés mértéke 
határozottan 2 °C alatt maradjon, törekedve 
arra, hogy 1,5 °C-ra korlátozódjon23. A 
megállapodás emellett kiemeli az 
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz 
való alkalmazkodás jelentőségét24, 
valamint annak fontosságát, hogy a 
finanszírozási források áramlása igazodjon 
az alacsony üvegházhatásúgáz-kibocsátásra 
és az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fejlesztésre irányuló 
folyamatokhoz25.

(4) A Párizsi Megállapodás azt a 
hosszú távú célt tűzte ki, hogy az 
iparosodás előtti szinthez viszonyított 
globális hőmérséklet-emelkedés mértéke 
határozottan 2 °C alatt maradjon, törekedve 
arra, hogy 1,5 °C-ra korlátozódjon23. A 
megállapodás emellett kiemeli az 
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz 
való olyan alkalmazkodás jelentőségét, 
amely nem veszélyezteti az élelmiszer-
termelést,24 valamint annak fontosságát, 
hogy a finanszírozási források áramlása 
igazodjon az alacsony üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens fejlesztésre 
irányuló folyamatokhoz25.

_________________ _________________
23 Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja.

23 Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja.

24 Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 24 Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
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bekezdésének b) pontja. bekezdésének b) pontja.
25 Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja.

25 Párizsi Megállapodás 2. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja.

Or. en

Módosítás 45
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az éghajlatváltozás és a 
világjárványok, például a Covid19 közötti 
kapcsolat miatt az Uniónak fokoznia kell 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére, a természeti katasztrófák 
megakadályozására és a biológiai 
sokféleség világszerte történő megvédésére 
irányuló törekvéseit, a Párizsi 
Megállapodás célkitűzéseit és a sendai 
katasztrófakockázat-csökkentési keret 
prioritásait követve.

Or. en

Módosítás 46
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

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, 

(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, 
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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.

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, tiszteletben tartva az 
EUMSZ 192. cikkének (5) bekezdését, 
amely az aránytalanul magas költségek 
esetében átmeneti rendelkezések 
megállapításáról rendelkezik.

Or. fr

Módosítás 47
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

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 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, a szükséges 
fejlődés és a fenntarthatósági és éghajlat-
politikai célkitűzések között egyensúlyt 
teremtve 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 
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kiszolgáltatottságát.

Or. en

Módosítás 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

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 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, a lehető legjobb 
életszínvonalat érje el, valamint növelje az 
éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
rezilienciát és csökkentse a társadalom 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottságát, figyelembe véve 
egyben a Covid19-világjárványból fakadó 
gazdasági helyzetet és recessziót.

Or. it

Módosítás 49
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Unió és a tagállamok éghajlat- (5) Az Unió, a helyi és regionális 
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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.

hatóságok 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 
területek és a társadalom 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottságát.

Or. en

Módosítás 50
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

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 

(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, 
mezőgazdasági 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 
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kiszolgáltatottságát. társadalom éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottságát.

Or. en

Módosítás 51
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

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 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 
minimalizálja és csökkentse az 
éghajlatváltozás sebességét.

Or. en

Módosítás 52
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához valamennyi gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia. Tekintettel 

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához valamennyi gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia, és közben 
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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 
célkitűzés elérésének.

figyelembe kell venni az Unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióját, különös 
tekintettel a vidéki területekre, az ipari 
átállás által érintett területekre, valamint 
azokra a régiókra, amelyeket súlyos és 
állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányok sújtanak, például a nagyon 
alacsony népsűrűséggel rendelkező 
legészakibb régiók, a szigetek, a 
határmenti és hegyvidéki régiók, valamint 
a legkülső régiók. 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 
célkitűzés elérésének.

Or. en

Módosítás 53
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 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 
célkitűzés elérésének. Különös figyelmet 
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célkitűzés elérésének. kell fordítani továbbá a leginkább fosszilis 
anyagok megújuló és bioalapú anyagokra 
(amelyek forrása az erdészet és a 
mezőgazdaság, mivel ez a két ágazat 
egyszerre működik szén-dioxid-
kibocsátóként és szén-dioxid-elnyelőként), 
valamint alacsony szén-dioxid-
kibocsátású anyagokra cserélésére.

Or. en

Indokolás

A klímasemlegesség eléréséhez létfontosságú a leginkább fosszilis anyagok megújuló, 
bioalapú és alacsony szén-dioxid-kibocsátású anyagokra cserélése. Az anyagok és az 
előállított termékek a szén-dioxid-kibocsátás 23%-át jelentik a hazai végfelhasználói 
termékkereslet miatt. Mivel a hazai végfelhasználói termékkereslet a teljes, 27 tagú EU 
szénlábnyomának 77%-át adja, az anyagok és az előállított termékek a teljes, 27 tagú EU 
szén-dioxid-kibocsátásának csaknem egy ötödéért felelősek.

Módosítás 54
Mathilde Androuët

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 
célkitűzés elérésének.

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához valamennyi gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia. Tekintettel 
az energiatermelés és -fogyasztás 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt 
hatásának jelentőségére, a fenntartható, 
megfizethető és biztonságos 
energiarendszerre való átállás alapvető 
fontossággal bír.

Or. fr



AM\1206858HU.docx 27/207 PE652.651v01-00

HU

Módosítás 55
Herbert Dorfmann

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 
célkitűzés elérésének.

(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 
célkitűzés elérésének. Különös figyelmet 
kell fordítani a fosszilis tüzelőanyagoktól 
való függőség csökkentésére, amely során 
a hidrogén tüzelőanyagként és 
energiatároló közegként való használata 
fontos szerepet játszhat abban, hogy 
lehetővé váljon az átállás egy tiszta, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
energiarendszerre.

Or. en

Módosítás 56
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához valamennyi gazdasági 
ágazatnak, a légi és a tengeri közlekedési 
ágazatot is ideértve, nullához közeli 
értékre kell csökkentenie a kibocsátását. A 
szennyező fizet elvnek ebben a tekintetben 
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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 
célkitűzés elérésének.

kulcsfontosságú tényezőnek kell lennie. 
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 
célkitűzés elérésének. A cél elérése nem 
lehetséges a kutatás és a végrehajtás 
megfelelő kiegészítő finanszírozása 
nélkül.

Or. en

Indokolás

Szeretnénk hangsúlyozni a kutatás és a végrehajtás kiegészítő finanszírozását.

Módosítás 57
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 
célkitűzés elérésének.

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához az irányítási, 
finanszírozási és beruházási politikák 
minden szintjének közös és egységes 
törekvése szükséges, valamint valamennyi 
gazdasági ágazat hozzájárulása. 
Tekintettel az energiatermelés, -elosztás és 
-fogyasztás fenntartható és társadalmilag 
kíméletes üvegházhatásúgázkibocsátás-
csökkentésre gyakorolt hatásának 
jelentőségére, a biztonságos, jól működő, 
állami energiaellátási rendszerre való 
átállás alapvető fontossággal bír. A 
fosszilis tüzelőanyagok, valamint azok 
közvetlen és közvetett támogatásának 
megszüntetése, a digitális transzformáció, 
a technológiai innováció, a kutatás és a 
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fejlesztés szintén fontos mozgatórugói a 
klímasemlegességi célkitűzés elérésének.

Or. en

Módosítás 58
Vlad-Marius Botoş, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng

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 
célkitűzés elérésének.

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához valamennyi köz- és 
magánszektornak 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. Ezzel összefüggésben az 
energetikai keretszabályozást uniós 
szinten össze kell hangolni, valamint 
ösztönözni kell a zöld energia hazai és 
gazdasági előállítását és használatát. A 
digitális transzformáció, a technológiai 
innováció, a kutatás és a fejlesztés szintén 
fontos mozgatórugói a klímasemlegességi 
célkitűzés elérésének.

Or. en

Módosítás 59
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A klímasemlegesség (6) A klímasemlegesség 
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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 
célkitűzés elérésének.

megvalósításához valamennyi gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia, az uniós 
költségvetés arányos, hosszú távú 
elkötelezettsége szükséges, valamint 
figyelembe kell venni a ágazati és 
regionális sajátosságokat, hogy az átállás 
gazdaságilag életképes, méltányos és 
társadalmilag igazságos legyen. 
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 
célkitűzés elérésének.

Or. en

Módosítás 60
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 
célkitűzés elérésének.

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához valamennyi gazdasági 
ágazatnak és területi közigazgatási 
szervnek 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 
célkitűzés elérésének, valamint a területek 
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ellenállóbbá és fenntarthatóbbá tételének 
a vidéki területek fejlődésének támogatása 
és az elnéptelenedés elleni küzdelem 
révén.

Or. en

Módosítás 61
Caroline Roose

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 
célkitűzés elérésének.

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához valamennyi gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia. A szennyező 
fizet elvnek és a „ne árts” 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, 
megfizethető, decentralizált és biztonságos 
energiarendszerre való átállás alapvető 
fontossággal bír. A digitális 
transzformáció, a technológiai innováció, a 
kutatás és a fejlesztés szintén fontos 
mozgatórugói a klímasemlegességi 
célkitűzés elérésének.

Or. en

Módosítás 62
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A klímasemlegesség 
megvalósításához valamennyi gazdasági 

(6) A klímasemlegesség megvalósítása 
valamennyi társadalmi és gazdasági 
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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 
célkitűzés elérésének.

ágazatnak a közös érdeke, amelyhez 
mindenkinek fenntarthatóan hozzá kell 
járulnia az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem érdekében. 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 
célkitűzés elérésének.

Or. en

Módosítás 63
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 
célkitűzés elérésének.

(6) A klímasemlegesség megvalósítása 
szükségképpen megköveteli, hogy az 
összes gazdasági ágazatra vonatkozó 
valamennyi intézkedésről hatásvizsgálat 
készüljön. Tekintettel az energiatermelés 
és -fogyasztás üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra gyakorolt hatásának 
jelentőségére, végre kell hajtani a jól 
működő belső energiapiacon alapuló, 
környezeti és gazdasági szempontból 
egyaránt fenntartható, megfizethető és 
biztonságos energiarendszerre való 
átállást. A digitális transzformáció, a 
technológiai innováció, a kutatás és a 
fejlesztés szintén fontos mozgatórugói a 
klímasemlegességi célkitűzés elérésének.

Or. it
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Módosítás 64
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottságnak javasolnia kell egy 
részletes tervet, amely tartalmazza az 
összes ahhoz szükséges jogalkotási és nem 
jogalkotási javaslatot, hogy az Unió 
gazdasága 2050-re klímasemleges legyen. 
Ennek a tervnek meg kell határoznia a 
főbb akadályokat és azokat az 
intézkedéseket, amelyek uniós szinten 
végrehajtva támogatni fogják a gazdaság 
valamennyi ágazatának átalakulását

Or. en

Indokolás

Teljes körűen meg kell érteni az Unió minden egyes ágazatának potenciális hozzájárulását.

Módosítás 65
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A digitális transzformáció, a 
technológiai innováció, a kutatás és a 
fejlesztés szintén fontos mozgatórugói a 
klímasemlegességi célkitűzés elérésének.

Or. fr

Módosítás 66
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A nagyobb egyértelműség 
érdekében a Bizottságnak meg kell 
határoznia a természetes és egyéb szén-
dioxid-elnyelők definícióját.

Or. en

Módosítás 67
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) Ezen energetikai átállásból nem 
zárható ki egyetlen energiatermelési 
ágazat sem, az atomenergiát is beleértve, 
ha a tudományos eredmények azt 
mutatják, hogy az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése terén valódi 
fejlődést értek el.

Or. fr

Módosítás 68
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Unió ambiciózus éghajlat-
politikát folytat, és keretszabályozást 
vezetett be a 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célérték elérése érdekében. E célértéket 
végrehajtó jogszabályok közé tartozik 
többek között az Európai Parlament és a 
Tanács 2003/87/EK irányelve26, amely 
létrehozza az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Unión belüli 

(7) Az Unió keretszabályozást vezetett 
be a 2030-ra kitűzött 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési 
célérték elérése érdekében. E célértéket 
végrehajtó jogszabályok közé tartozik 
többek között az Európai Parlament és a 
Tanács 2003/87/EK irányelve26, amely 
létrehozza az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Unión belüli 
kereskedelmi rendszerét, az Európai 
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kereskedelmi rendszerét, az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2018/842 
rendelete27, amely meghatározza a 2030-ig 
teljesítendő éves 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 
tagállami célértékeit, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2018/841 
rendelete28, amely előírja a tagállamok 
számára, hogy egyensúlyba hozzák a 
földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátást 
és -elnyelést.

Parlament és a Tanács (EU) 2018/842 
rendelete27, amely meghatározza a 2030-ig 
teljesítendő éves 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 
tagállami célértékeit, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2018/841 
rendelete28, amely előírja a tagállamok 
számára, hogy egyensúlyba hozzák a 
földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátást 
és -elnyelést.

_________________ _________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 
2003.10.25., 32. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 
2003.10.25., 32. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/842 rendelete (2018. május 30.) 
a Párizsi Megállapodásban vállalt 
kötelezettségek teljesítése érdekében a 
tagállamok által 2021-től 2030-ig 
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-
politikai fellépéshez hozzájáruló éves 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 
meghatározásáról, valamint az 
525/2013/EU rendelet módosításáról 
(HL L 156., 2018.6.19., 26. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/842 rendelete (2018. május 30.) 
a Párizsi Megállapodásban vállalt 
kötelezettségek teljesítése érdekében a 
tagállamok által 2021-től 2030-ig 
kötelezően teljesítendő, az éghajlat-
politikai fellépéshez hozzájáruló éves 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések 
meghatározásáról, valamint az 
525/2013/EU rendelet módosításáról 
(HL L 156., 2018.6.19., 26. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/841 rendelete (2018. május 30.) 
a földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai keretbe történő 
beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU 
rendelet és az 529/2013/EU határozat 
módosításáról (HL L 156., 2018.6.19., 
1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/841 rendelete (2018. május 30.) 
a földhasználathoz, a földhasználat-
változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó üvegházhatásúgáz-
kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig 
tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai keretbe történő 
beillesztéséről, valamint az 525/2013/EU 
rendelet és az 529/2013/EU határozat 
módosításáról (HL L 156., 2018.6.19., 
1. o.).

Or. en
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Módosítás 69
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Unió a „Tiszta energia minden 
európainak” csomag29 révén ambiciózus 
dekarbonizációs menetrendet követ, 
elsősorban egy erőteljes energiaunió 
létrehozásával, amely magában foglalja a 
2012/27/EU30 és az (EU) 2018/200131 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
2030-ra kitűzött energiahatékonysági és 
megújulóenergia-alkalmazási célokat, 
másrészt a vonatkozó jogszabályok – 
többek között a 2010/31/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv32 – 
megerősítésével.

(9) Az Unió a „Tiszta energia minden 
európainak” csomag29 révén ambiciózus, a 
klímasemlegességet célzó dekarbonizációs 
menetrendet követ, elsősorban egy 
erőteljes energiaunió létrehozásával, amely 
magában foglalja a 2012/27/EU30 és az 
(EU) 2018/200131 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben 2030-ra kitűzött 
energiahatékonysági és megújulóenergia-
alkalmazási célokat, másrészt a vonatkozó 
jogszabályok – többek között a 
2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv32 – megerősítésével.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860, 2016. november 30. 29 COM(2016) 860, 2016. november 30.
30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) 
az energiahatékonyságról és a 
2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 
2006/32/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 315., 2012.14.11., 
1. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) 
az energiahatékonyságról és a 
2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv 
módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 
2006/32/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 315., 2012.14.11., 
1. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 
11.) a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia használatának 
előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 
82. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 
11.) a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia használatának 
előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 
82. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az 
épületek energiahatékonyságáról 
(HL L 153., 2010.6.18., 13. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az 
épületek energiahatékonyságáról 
(HL L 153., 2010.6.18., 13. o.).

Or. en
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Indokolás

Az uniós keretrendszer konzisztens, és támogatja a Párizsi Megállapodás cél elérését

Módosítás 70
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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) 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. Ezeknek a céloknak az 
elérése érdekében az Unió ragaszkodik 
ahhoz, hogy a magas környezetvédelmi 
gyártási előírásokat minden ágazatban, 
különös tekintettel a mezőgazdaságban, 
betartsa minden nemzetközi kereskedelmi 
partner.

Or. en

Módosítás 71
Isabel Carvalhais

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) 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. Globális vezetőként az 
Uniónak jó példával elöl járva a lehető 
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leghamarabb meg kell szüntetnie a 
fosszilis tüzelőanyagok használatát és 
támogatását.

Or. en

Módosítás 72
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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) Az Unió globális vezető szerepet 
tölt be a klímasemlegességre való 
átállásban, és szilárd elhatározása, hogy azt 
költséghatékony, méltányos, 
társadalmilag kiegyensúlyozott és 
igazságos módon érje el, valamint hogy a 
rendelkezésére álló valamennyi eszköz – 
köztük a klímadiplomácia – révén 
elősegítse a fokozott globális törekvéseket 
és megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy hogyan kell elérni ezt az átállást; a (3) preambulumbekezdés 
nyelvezetével összhangban.

Módosítás 73
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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 – 

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

köztük a klímadiplomácia – révén 
elősegítse a fokozott globális törekvéseket 
és megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ, az Európai Unió 
gazdasági fejlődésének feláldozása nélkül.

Or. en

Módosítás 74
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Or. en

Módosítás 75
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 

(10) Az Unió felelőssége globális 
vezetőként a klímasemlegességre való 
átállás, és hogy a rendelkezésére álló 
valamennyi eszköz – köztük a 
klímadiplomácia – révén elősegítse a 
fokozott globális törekvéseket és 
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és megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ.

megerősítse az éghajlatváltozásra adott 
globális választ.

Or. en

Módosítás 76
Mathilde Androuët

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) 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.

Or. fr

Módosítás 77
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az Uniónak a klímasemlegességre 
való átállás globális vezetőjeként a nemek 
közötti egyenlőséget szem előtt tartó 
válaszokat kell adnia az éghajlatváltozás 
hatásaira, az Unión belül és kívül is, 
különös tekintettel az európai szomszédos 
és a fejlődő országokra. A nemek közötti 
egyenlőséget szem előtt tartó megközelítést 
kell alkalmaznia az éghajlatváltozás elleni 
politikákkal kapcsolatos döntéshozatali 
folyamatban is.

Or. en
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Módosítás 78
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Parlament a 
klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-
ig való szükségszerű megvalósítását kérte, 
és azt, hogy tegyék ezt európai 
sikertörténetté33, továbbá megállapította, 
hogy éghajlati és környezeti vészhelyzet áll 
fenn34. Az Európai Tanács 2019. december 
12-i következtetéseiben35 jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az EU a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen, és emellett elismerte, hogy előnyös 
támogató keretet kell létrehozni, valamint 
hogy az átálláshoz jelentős köz- és 
magánberuházásokra lesz szükség. Az 
Európai Tanács ezenfelül felkérte a 
Bizottságot, hogy 2020-ban mielőbb 
készítsen javaslatot az EU hosszú távú 
stratégiájára vonatkozóan, hogy azt a 
Tanács elfogadhassa és benyújthassa az 
ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéhez.

(11) Az Európai Parlament a 
klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-
ig való szükségszerű megvalósítását kérte, 
és azt, hogy tegyék ezt európai 
sikertörténetté33, továbbá megállapította, 
hogy éghajlati és környezeti vészhelyzet áll 
fenn34. Az Európai Parlament az 
állásfoglalásában fokozottabb uniós 
törekvést is kért, a hazai 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésének 2030-ra kitűzött céljának 
55%-ra növelésével, az 1990-es szintekhez 
képest. Az Európai Tanács 2019. december 
12-i következtetéseiben35 jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az EU a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen, és emellett elismerte, hogy előnyös 
támogató keretet kell létrehozni, valamint 
hogy az átálláshoz jelentős köz- és 
magánberuházásokra lesz szükség. Az 
Európai Tanács ezenfelül felkérte a 
Bizottságot, hogy 2020-ban mielőbb 
készítsen javaslatot az EU hosszú távú 
stratégiájára vonatkozóan, hogy azt a 
Tanács elfogadhassa és benyújthassa az 
ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéhez.

_________________ _________________
33 Az Európai Parlament 2020. január 15-i 
állásfoglalása az európai zöld 
megállapodásról (2019/2956(RSP)).

33 Az Európai Parlament 2020. január 15-i 
állásfoglalása az európai zöld 
megállapodásról (2019/2956(RSP)).

34 Az Európai Parlament 2019. november 
28-i állásfoglalása az éghajlati és 
környezeti vészhelyzetről 
(2019/2930(RSP)).

34 Az Európai Parlament 2019. november 
28-i állásfoglalása az éghajlati és 
környezeti vészhelyzetről 
(2019/2930(RSP)).

35 Az Európai Tanács EUCO 29/19, CO 35 Az Európai Tanács EUCO 29/19, CO 
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EUR 31, CONCL 9 ülésén 2019. december 
12-én elfogadott következtetések.

EUR 31, CONCL 9 ülésén 2019. december 
12-én elfogadott következtetések.

Or. en

Módosítás 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Parlament a 
klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-
ig való szükségszerű megvalósítását kérte, 
és azt, hogy tegyék ezt európai 
sikertörténetté33, továbbá megállapította, 
hogy éghajlati és környezeti vészhelyzet áll 
fenn34. Az Európai Tanács 2019. december 
12-i következtetéseiben35 jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az EU a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen, és emellett elismerte, hogy előnyös 
támogató keretet kell létrehozni, valamint 
hogy az átálláshoz jelentős köz- és 
magánberuházásokra lesz szükség. Az 
Európai Tanács ezenfelül felkérte a 
Bizottságot, hogy 2020-ban mielőbb 
készítsen javaslatot az EU hosszú távú 
stratégiájára vonatkozóan, hogy azt a 
Tanács elfogadhassa és benyújthassa az 
ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéhez.

(11) Az Európai Parlament a Covid19-
világjárvány kitörése előtt a 
klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-
ig való megvalósítását kérte, és azt, hogy 
tegyék ezt európai sikertörténetté33, 
továbbá megállapította, hogy éghajlati és 
környezeti vészhelyzet áll fenn34. Az 
Európai Tanács 2019. december 12-i 
következtetéseiben35 jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az EU a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen, és emellett elismerte, hogy előnyös 
támogató keretet kell létrehozni, valamint 
hogy az átálláshoz jelentős köz- és 
magánberuházásokra lesz szükség. Az 
Európai Tanács ezenfelül felkérte a 
Bizottságot, hogy 2020-ban mielőbb 
készítsen javaslatot az EU hosszú távú 
stratégiájára vonatkozóan, hogy azt a 
Tanács elfogadhassa és benyújthassa az 
ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéhez.

_________________ _________________
33 Az Európai Parlament 2020. január 15-i 
állásfoglalása az európai zöld 
megállapodásról (2019/2956(RSP)).

33 Az Európai Parlament 2020. január 15-i 
állásfoglalása az európai zöld 
megállapodásról (2019/2956(RSP)).

34 Az Európai Parlament 2019. november 
28-i állásfoglalása az éghajlati és 
környezeti vészhelyzetről 
(2019/2930(RSP)).

34 Az Európai Parlament 2019. november 
28-i állásfoglalása az éghajlati és 
környezeti vészhelyzetről 
(2019/2930(RSP)).

35 Az Európai Tanács EUCO 29/19, CO 35 Az Európai Tanács EUCO 29/19, CO 
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EUR 31, CONCL 9 ülésén 2019. december 
12-én elfogadott következtetések.

EUR 31, CONCL 9 ülésén 2019. december 
12-én elfogadott következtetések.

Or. it

Módosítás 80
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Parlament a 
klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-
ig való szükségszerű megvalósítását kérte, 
és azt, hogy tegyék ezt európai 
sikertörténetté33, továbbá megállapította, 
hogy éghajlati és környezeti vészhelyzet áll 
fenn34. Az Európai Tanács 2019. december 
12-i következtetéseiben35 jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az EU a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen, és emellett elismerte, hogy előnyös 
támogató keretet kell létrehozni, valamint 
hogy az átálláshoz jelentős köz- és 
magánberuházásokra lesz szükség. Az 
Európai Tanács ezenfelül felkérte a 
Bizottságot, hogy 2020-ban mielőbb 
készítsen javaslatot az EU hosszú távú 
stratégiájára vonatkozóan, hogy azt a 
Tanács elfogadhassa és benyújthassa az 
ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéhez.

(11) Az Európai Parlament a 
klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-
ig való szükségszerű megvalósítását kérte, 
és azt, hogy tegyék ezt európai 
sikertörténetté33, továbbá megállapította, 
hogy éghajlati és környezeti vészhelyzet áll 
fenn34. Az Európai Tanács 2019. december 
12-i következtetéseiben35 jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az EU kollektíven a 
Párizsi Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen, és emellett elismerte, hogy előnyös 
támogató keretet kell létrehozni, valamint 
hogy az átálláshoz jelentős köz- és 
magánberuházásokra lesz szükség. Az 
Európai Tanács ezenfelül felkérte a 
Bizottságot, hogy 2020-ban mielőbb 
készítsen javaslatot az EU hosszú távú 
stratégiájára vonatkozóan, hogy azt a 
Tanács elfogadhassa és benyújthassa az 
ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéhez.

_________________ _________________
33 Az Európai Parlament 2020. január 15-i 
állásfoglalása az európai zöld 
megállapodásról (2019/2956(RSP)).

33 Az Európai Parlament 2020. január 15-i 
állásfoglalása az európai zöld 
megállapodásról (2019/2956(RSP)).

34 Az Európai Parlament 2019. november 
28-i állásfoglalása az éghajlati és 
környezeti vészhelyzetről 
(2019/2930(RSP)).

34 Az Európai Parlament 2019. november 
28-i állásfoglalása az éghajlati és 
környezeti vészhelyzetről 
(2019/2930(RSP)).

35 Az Európai Tanács EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9 ülésén 2019. december 

35 Az Európai Tanács EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9 ülésén 2019. december 
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12-én elfogadott következtetések. 12-én elfogadott következtetések.

Or. en

Módosítás 81
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Európai Parlament a 
klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-
ig való szükségszerű megvalósítását kérte, 
és azt, hogy tegyék ezt európai 
sikertörténetté33, továbbá megállapította, 
hogy éghajlati és környezeti vészhelyzet áll 
fenn34. Az Európai Tanács 2019. december 
12-i következtetéseiben35 jóváhagyta azt a 
célkitűzést, hogy az EU a Párizsi 
Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen, és emellett elismerte, hogy előnyös 
támogató keretet kell létrehozni, valamint 
hogy az átálláshoz jelentős köz- és 
magánberuházásokra lesz szükség. Az 
Európai Tanács ezenfelül felkérte a 
Bizottságot, hogy 2020-ban mielőbb 
készítsen javaslatot az EU hosszú távú 
stratégiájára vonatkozóan, hogy azt a 
Tanács elfogadhassa és benyújthassa az 
ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéhez.

(11) Az Európai Parlament a 
klímasemleges társadalom legkésőbb 2050-
ig való szükségszerű megvalósítását kérte, 
és azt, hogy tegyék ezt európai 
sikertörténetté33, továbbá megállapította, 
hogy éghajlati és környezeti vészhelyzet áll 
fenn34. Az Európai Tanács 2019. december 
12-i következtetéseiben35 támogatta azt a 
célkitűzést, hogy az EU kollektíven a 
Párizsi Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban 2050-re klímasemleges 
legyen, és emellett elismerte, hogy előnyös 
támogató keretet kell létrehozni, valamint 
hogy az átálláshoz jelentős köz- és 
magánberuházásokra lesz szükség. Az 
Európai Tanács ezenfelül felkérte a 
Bizottságot, hogy 2020-ban mielőbb 
készítsen javaslatot az EU hosszú távú 
stratégiájára vonatkozóan, hogy azt a 
Tanács elfogadhassa és benyújthassa az 
ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéhez.

_________________ _________________
33 Az Európai Parlament 2020. január 15-i 
állásfoglalása az európai zöld 
megállapodásról (2019/2956(RSP)).

33 Az Európai Parlament 2020. január 15-i 
állásfoglalása az európai zöld 
megállapodásról (2019/2956(RSP)).

34 Az Európai Parlament 2019. november 
28-i állásfoglalása az éghajlati és 
környezeti vészhelyzetről 
(2019/2930(RSP)).

34 Az Európai Parlament 2019. november 
28-i állásfoglalása az éghajlati és 
környezeti vészhelyzetről 
(2019/2930(RSP)).

35 Az Európai Tanács EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9 ülésén 2019. december 
12-én elfogadott következtetések.

35 Az Európai Tanács EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9 ülésén 2019. december 
12-én elfogadott következtetések.
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Or. en

Indokolás

Az EUCO 2019. decemberi következtetései szerint a klímasemlegességet közös erőfeszítésnek 
kell tekinteni, amelyben senki sem maradhat le. Ez magában foglalja a tagállamok különböző 
tempóját és a beruházások elérhetőségét.

Módosítás 82
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea

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 közösen kell 
törekedniük. Az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak, a 
tagállamokkal együtt meg kell tenniük a 
célkitűzés eléréséhez szükséges 
intézkedéseket, figyelembe véve az egyes 
tagállamok különböző kiindulási pozícióit 
az energetikai átalakulásban, valamint a 
lehetőségeiket a klímasemlegességre való 
átálláshoz szükséges beruházások 
finanszírozása terén. Az uniós szintű 
intézkedések a célkitűzés eléréséhez 
szükséges intézkedések fontos részét 
fogják képezni, de azokat igazítani kell a 
különböző területekhez a helyi és 
regionális szükségletek, valamint az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások helyi 
mérései alapján.

Or. en



PE652.651v01-00 46/207 AM\1206858HU.docx

HU

Módosítás 83
Erik Bergkvist

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 és tagállami szinten 
legkésőbb 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 
minden tagállamnak törekednie kell, és az 
Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és a 
Bizottsággal együtt meg kell tenniük a 
célkitűzés eléréséhez szükséges 
intézkedéseket. Az uniós és tagállami 
szintű intézkedések a célkitűzés eléréséhez 
szükséges intézkedések fontos részét 
fogják képezni. 2050 után az Uniónak és 
valamennyi tagállamának folytatnia kell a 
kibocsátások csökkentését annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
üvegházhatású gázok elnyelésének 
mértéke meghaladja a kibocsátásokét.

Or. en

Módosítás 84
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 

(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, 
jelentett emberi eredetű kibocsátása és 
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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.

elnyelése között. Minden tagállamnak 
közösen hozzá kell járulnia az Unió 
egészére vonatkozó 2050-es 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítéséhez 
a nemzeti körülményeik és a támogatás 
elérhetősége alapján, figyelembe véve az 
egy főre jutó GDP-t és a kiindulópontokat, 
és a tagállamoknak, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak meg kell tenniük a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedéseket. Az 
uniós szintű intézkedések és eszközök a 
célkitűzés eléréséhez szükséges 
intézkedések fontos részét fogják képezni.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozandó az a tény, hogy a klímasemlegesség számítása jelentett értékeken alapul. 
Hangsúlyozandó, hogy ez egy közös erőfeszítés, ami függ a kapacitástól és a finanszírozástól, 
az EUCO 2019. decemberi következtetéseivel összhangban.

Módosítás 85
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz

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 

(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 a 
régióknak 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 
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részét fogják képezni. szükséges intézkedések fontos részét 
fogják képezni. Az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 
eléréséhez konkrét klímasemlegességi 
célkitűzések nemzeti szinten történő 
elérése szükséges.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szintű konkrét klímasemlegességi célkitűzések rendkívül fontosak az Unió 
célkitűzéseinek igazságos elosztásban történő eléréséhez, valamint tagállamok túlterheltté és 
„potyautasokká” válásának elkerüléséhez 

Módosítás 86
Caroline Roose

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 éghajlati és környezeti 
hatásvizsgálatnak megfelelően az Unión 
belül 2040-re leginkább természetes 
elnyelők és technológiai megoldások révén 
egyensúly alakuljon ki az üvegházhatást 
okozó gázok egész gazdaságra kiterjedő, 
emberi eredetű kibocsátása és elnyelése 
között. Az Unió egészére vonatkozó 2040-
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, 
többek között minden politika 
éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatát. Az 
uniós szintű intézkedések a célkitűzés 
eléréséhez szükséges intézkedések fontos 
részét fogják képezni.

Or. en
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Módosítás 87
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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-től kezdődően, a 
gazdaságélénkítés kiemelt célkitűzésének 
megfelelően 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.

Or. it

Módosítás 88
Isabel Carvalhais

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 

(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 a 
régióknak közösen kell törekedniük, és a 
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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.

tagállamoknak, a régióiknak, 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.

Or. en

Módosítás 89
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 2040-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 2040-
es klímasemlegességi célkitűzés 
teljesítésére a tagállamoknak közösen és 
egyénileg is 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.

Or. en

Módosítás 90
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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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-től kezdődően 
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.

Or. it

Módosítás 91
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Valamennyi tagállam felelős azért, 
hogy nemzeti szinten legkésőbb 2050-ig 
megvalósítsa a klímasemlegességet. Az 
igazságosság és a szolidaritás szellemében 
az uniós támogatási mechanizmusok és 
finanszírozás, például az (EU) …/… 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a 
létrehozott Méltányos Átállást Támogató 
Alap keretében figyelembe kell venni, 
hogy a tagállamok eltérő 
kiindulópontokból igyekeznek 
megvalósítani a 
klímasemlegességet. _________________
_ 1a Az Európai Parlament és a Tanács 
.../... rendelete a Méltányos Átállást 
Támogató Alap létrehozásáról (HL L ...)
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Or. en

Módosítás 92
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Valamennyi tagállam felelős azért, 
hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy az Unió 
egésze legkésőbb 2050-ig megvalósítsa a 
klímasemlegességet. Az igazságosság és a 
szolidaritás szellemében az uniós 
támogatási mechanizmusok és 
finanszírozás, például az (EU) …/… 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a 
létrehozott Méltányos Átállást Támogató 
Alap keretében figyelembe kell venni, 
hogy a tagállamok eltérő 
kiindulópontokból igyekeznek 
megvalósítani a klímasemlegességet.

Or. en

Módosítás 93
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 
megvédje az embereket és bolygót az 
éghajlatváltozás veszélyeitől 
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éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos programok 
világszerte történő támogatása révén.

Or. en

Módosítás 94
Isabel Carvalhais

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 példával elöl járva 
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.

Or. en

Módosítás 95
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 
IPCC 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 
megvédje az embereket és bolygót az 
éghajlatváltozás veszélyeitől.

Or. it
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Módosítás 96
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 cél teljesítésére törekedve és 
az IPCC tudományos ajánlásait követve 
megvédje az embereket és bolygót az 
éghajlatváltozás veszélyeitől.

Or. en

Indokolás

A Párizsi Megállapodás csak egy hőmérsékleti célt tartalmaz (bár az két elemből áll).

Módosítás 97
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az Uniónak tovább kell ösztöznie a 
tiszta energia fejlődését meglévő és új 
eszközökkel és intézkedésekkel, amelyek 
hozzájárulnak a klímasemlegesség 
eléréséhez.

Or. en

Indokolás

Megfelelő támogatást kell nyújtani a megújúló energia átalakulásához és elősegítéséhez
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Módosítás 98
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Tsvetelina 
Penkova

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 szakpolitikákkal 
kapcsolatos járulékos előnyöket. 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. A regionális és 
helyi adaptációs stratégiákat és terveket 
esb-alapokkal kell támogatni, és össze kell 
hangolni az adott nemzeti stratégiával.

Or. en

Indokolás

Territorial factors play a crucial role in determining the right choice of policy to strengthen 
resilience and adaptation efforts. Geographical, climate, social and economic considerations 
are key to evaluating and assessing vulnerability, managing risks and identifying future 
scenarios for climate variables. Establishing forecasting tools for adaptation and promoting 
resilience which can be tailored to different regional and local circumstances would 
represent an important step forward in developing these strategies. Regional and local 
authorities participation in the adaptation plans and its elaboration bottom-up can guarantee 
a regional and local perspective in Member States' strategies and plans. Promotion of self-
consumption and renewable energy will facilitate the achievement of the climate-neutrality 
goals. ESI Funds must support this transition
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Módosítás 99
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 szakpolitikákkal 
kapcsolatos járulékos előnyöket. A 
tagállamoknak olyan nemzeti szintű átfogó 
alkalmazkodási stratégiákat és terveket kell 
elfogadniuk, amelyek figyelembe veszik az 
adott régió körülményeit.

Or. en

Módosítás 100
Isabel Carvalhais

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 

(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 
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környezetvédelmi szakpolitikákkal 
kapcsolatos járulékos előnyöket. A 
tagállamoknak nemzeti szintű átfogó 
alkalmazkodási stratégiákat és terveket kell 
elfogadniuk.

környezetvédelmi szakpolitikákkal 
kapcsolatos járulékos előnyöket. A 
tagállamoknak nemzeti és regionális 
szintű, valamint határokon átnyúló, átfogó 
alkalmazkodási stratégiákat és terveket kell 
elfogadniuk.

Or. en

Módosítás 101
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Susana Solís 
Pérez, Laurence Farreng

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. A tagállamoknak nemzeti szintű 
átfogó alkalmazkodási stratégiákat és 
terveket kell elfogadniuk.

Or. en

Módosítás 102
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 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; a foglalkoztatottság 
nettó egyenlegét, amelyet az intézkedések, 
valamint a munkások tovább- és 
átképzése, valamint társadalmi 
befogadásuk okoznak; a különböző 
gazdasági ágazatok alkalmazkodási 
igényeit és lehetőségeit; az energia- és 
élelmezésbiztonságot és ezek 
megfizethetőségét; a tagállamok közötti és 
azokon belüli méltányosságot, szolidaritást 
és őszinte együttműködést, tekintettel 
gazdasági képességeikre, nemzeti és 
regionális körülményeikre és a hosszú 
távon bekövetkező konvergencia iránti 
igényre; a demográfiai kihívásokat, az 
Unió régiói közötti összeköttetést és 
kohéziót; 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, többek között a fosszilis 
tüzelőanyagokhoz nyújtott valamennyi 
közvetlen és közvetett támogatás gyors 
megszüntetésével, amelyet az Unió és a 
nemzeti költségvetések 2021-es 
költségvetési ciklusában kell elérni; 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; a technológiai 
innovációk és a tiszta energiák alakulását.

Or. en
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Módosítás 103
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 szintű, 
regionális és határokon átnyúló 
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, a 
regionális kohézióra és a hosszú távon 
bekövetkező konvergencia iránti igényre; a 
méltányos és gazdaságilag, társadalmilag 
és területileg igazságos átállás igényét, 
amely senkit nem hagy hátra, és elősegíti 
a munkások átképzését és az új, 
fenntartható beruházások lehetőségét; az 
elérhető legjobb tudományos 
eredményeket, különösen az IPCC által 
közzétett megállapításokat; az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok 
beruházási és tervezési döntésekbe való 
integráltságának igényét, hogy 
környezetileg fenntarthatóbb beruházások 
szülessenek; a költséghatékonyságot és a 
technológiasemlegességet az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
és elnyelése, valamint a reziliencia 
megerősítése összefüggésében, a 
szennyező fizet elv figyelembevételével; a 
környezeti integritás és a törekvések 
alakulását.

Or. en
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Módosítás 104
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 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; a különböző régióknak a 
klímasemlegesség egyéni tempóban 
történő elérésére vonatkozó igényét, 
amelyet csak átfogó hatásvizsgálat után 
lehet meghatározni, a regionális 
fejlődésre, iparra és foglalkoztatásra 
gyakorolt hatás figyelembevételével.

Or. en
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Módosítás 105
Tonino Picula

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 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; fenntartható 
beruházási politika létrehozását a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
érdekében, különösképpen a szigeti és 
tengermenti régiók éghajlatváltozással 
szembeni kiszolgáltatottságának 
figyelembevételével; 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.

Or. en

Módosítás 106
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Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 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, ezek 
megfizethetőségét és önellátását; a 
tagállamok közötti és azokon belüli 
méltányosságot és szolidaritást, tekintettel 
gazdasági képességeikre, nemzeti 
körülményeikre, különösen a védett 
Natura 2000 területek és az erdővel 
borított területek arányára, 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; a költséghatékonyságot 
és a technológiasemlegességet az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
és elnyelése, valamint a reziliencia 
megerősítése összefüggésében; a 
környezeti integritás és a törekvések 
alakulását.

Or. en

Módosítás 107
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 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 és infrastrukturális 
fejlődésükre, nemzeti körülményeikre és a 
hosszú távon bekövetkező konvergencia 
iránti igényre; a méltányos és társadalmilag 
igazságos átállás igényét, amely senkit 
nem hagy hátra; hatásvizsgálat és az 
elérhető legjobb tudományos eredmények, 
különösen az IPCC által közzétett 
megállapítások alapján; 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.

Or. en

Módosítás 108
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A klímasemlegességi célkitűzés 
eléréséhez szükséges uniós és nemzeti 
szintű intézkedések meghozatalakor a 
tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a 

(15) A klímasemlegességi célkitűzés 
eléréséhez szükséges uniós és nemzeti 
szintű intézkedések meghozatalakor a 
tagállamoknak, az Európai Parlamentnek, a 
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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.

Tanácsnak és a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a klímasemlegességre való 
átállás hozzájárulását a polgárok jóllétéhez, 
az Unió különféle régiói közötti 
kohézióhoz, 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 és regionális 
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.

Or. es

Módosítás 109
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 

(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 tagállamok eltérő 
kiindulópontjait, a különböző nemzeti 
körülményeket és elérhető támogatásokat, 
valamint a klímasemlegességre való átállás 
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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.

hozzájárulását a polgárok jóllétéhez, a 
társadalom prosperitásához és a gazdaság 
versenyképességéhez; az energia- és 
élelmezésbiztonságot és ezek 
megfizethetőségét, különös tekintettel az 
energiaszegénység felszámolásának 
szükségességére; 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, összhangban a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
környezeti szempontból fenntartható 
gazdaságok és társadalmak felé történő, 
mindenki számára igazságos átmenetről 
szóló, 2015. évi iránymutatásaival.

Or. en

Indokolás

Az EUCO 2019. decemberi következtetéseiben ismertetett körülmények. Hangsúlyozzuk, hogy 
az ILO iránymutatásainak figyelembevétele mellett koncentrálni kell az energiaszegénységre 
is.

Módosítás 110
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A klímasemlegesség célkitűzésének 
európai és nemzeti szinten való elérését 
össze kell hangolni a világjárvány utáni 
hatékony gazdaságélénkítéssel 
valamennyi tagállamban. A területi 
kohézió, az egységes regionális fejlődés és 
az európai vállalkozások globális szintű 
tényleges versenyképessége által jelentett 
alapvető európai célkitűzéseket mindig 
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támogatni kell, és soha nem szabad 
veszélybe sodorni bármely, az új 
klímavédelmi jogszabály keretében 
megvalósított intézkedéssel.

Or. it

Módosítás 111
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A klímasemlegességi célkitűzés 
elérésére irányuló folyamat során a 
tagállamoknak és Bizottságnak különös 
figyelmet kell fordítania a vidéki és távoli 
területekre, amelyek jelentős társadalmi és 
gazdasági kihívásokkal néznek szembe.

Or. en

Módosítás 112
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Az erdők létfontosságú szerepet 
játszanak a klímasemlegességre való 
átállásban. A fenntartható és 
természetközeli erdőgazdálkodás 
létfontosságú a légkörből történő 
folyamatos üvegházhatásúgáz-
elnyeléshez, valamint megújuló és 
éghajlatbarát nyersanyagot biztosít olyan 
fatermékekhez, amelyek eltárolják a szén-
dioxidot, és helyettesíthetik a fosszilis 
alapú anyagokat és tüzelőanyagokat. Az 
erdők hármas szerepe (elnyelő, tároló és 
helyettesítő) hozzájárul a légkörbe 
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juttatott szén-dioxid-kibocsátások 
csökkentéséhez, valamint biztosítja az 
erdők további növekedését, és hogy azok 
sok további szolgálatot nyújtsanak.

Or. en

Módosítás 113
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 
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.

(16) A klímasemlegességre való 
átálláshoz a teljes szakpolitikai 
spektrumnak változáson kell 
keresztülmennie, és 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. Az utóbbi 
figyelembevételével a Bizottságnak felül 
kell vizsgálnia az anyagokra és 
termékekre vonatkozó jogszabályokat, 
hogy elősegíthesse az olyan éghajlati 
előnyökkel rendelkező megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású anyagok 
használatát, amelyek szén-dioxid-
elnyelőként vagy részben a fosszilis alapú 
anyagok helyettesítőjeként használhatóak.

Or. en
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Indokolás

A klímasemlegesség eléréséhez létfontosságú a leginkább fosszilis anyagok megújuló, 
bioalapú és alacsony szén-dioxid-kibocsátású anyagokra cserélése. Az anyagok és az 
előállított termékek a szén-dioxid-kibocsátás 23%-át jelentik a hazai végfelhasználói 
termékkereslet miatt. Mivel a hazai végfelhasználói termékkereslet a teljes, 27 tagú EU 
szénlábnyomának 77%-át adja, az anyagok és az előállított termékek a teljes, 27 tagú EU 
szén-dioxid-kibocsátásának csaknem egy ötödéért felelősek. By storing and utilizing carbon 
dioxide and replacing carbon intensive fossil-based resources, sustainably sourced renewable 
materials offer a key opportunity to help achieve Europe’s climate ambitions.

Módosítás 114
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
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.

(16) A klímasemlegességre való 
átálláshoz a teljes szakpolitikai 
spektrumnak változáson kell 
keresztülmennie, és mind a gazdaság 
összes ágazatának, mind a társadalom 
egészének közös erőfeszítésére is szükség 
van. 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.

Or. en

Indokolás

Az európai zöld megállapodás a klímasemlegesség elérésének sok módja közül csak egyet 
ismertet. 
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Módosítás 115
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 
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.

(16) A klímasemlegességre való 
átálláshoz a szakpolitikák folyamatos és 
fokozatos fejlődésére és mind a gazdaság 
összes ágazatának, mind a társadalom 
egészének közös erőfeszítésére is szükség 
van. 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.

Or. it

Módosítás 116
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 a teljes szakpolitikai 
spektrumnak változáson kell 
keresztülmennie, és ambíciózus és 
fenntartott finanszírozás mellett mind a 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 117
Isabel Carvalhais

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 
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 

(16) A klímasemlegességre való 
átálláshoz a teljes szakpolitikai és pénzügyi 
spektrumnak változáson kell 
keresztülmennie, és 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 



AM\1206858HU.docx 71/207 PE652.651v01-00

HU

kiigazítására. kiigazítására.

Or. en

Módosítás 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux

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 
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.

(16) A klímasemlegességre való 
átálláshoz a teljes szakpolitikai 
spektrumnak változáson kell 
keresztülmennie, és mind az összes köz- és 
magánszektornak, 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.

Or. en

Módosítás 119
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 

(17) A Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című közleményében 
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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 rendelete36 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-és 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.

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 rendelete36 szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottság 2020 szeptemberéig felül kívánja 
vizsgálni az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kívánja tekinteni az 1990-es szinthez 
képest számított, 2030-ig megvalósítandó 
50–55 %-os új kibocsátáscsökkentési 
célérték teljesítésének opcióit, továbbá 
információkat nyújtana az Unió egészére 
vonatkozó, 2030-ra jósolt jelentett 
kibocsátásokról és csökkentésekről. 
Abban az esetben, ha a Bizottság 
szükségesnek tartja az Unió 2030-as 
célértékének módosítását, e rendelet 
megfelelő módosítása céljából javaslatokat 
kíván benyújtani az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. Ezenfelül a Bizottság 
2021. június 30-ig értékelni kívánja, hogy 
a célértéket végrehajtó uniós 
jogszabályokat miként kellene módosítani. 
Az Unió megerősíti azt a célkitűzését, 
hogy 1990-hez képest 2030-ra legalább 
40%-kal csökkenti a kibocsátásokat, és 
csak abban az esetben fontolja meg a 
célkitűzés fokozását, ha a közös 
erőfeszítésben minden nagy kibocsátó 
hasonló szintű törekvést mutat.

_________________ _________________
36 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 

36 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 
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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.).

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.).

Or. en

Indokolás

Az EUCO 2019. decemberi következtetései során elfogadottak, valamint a rendkívüli helyzet 
és a Covid19-világjárvány pontos gazdasági következményeinek tekintetében a 2030-as 
csökkentési célérték 40%-ban történő megállapítását javasoljuk.  Szeretnénk hangsúlyozni 
annak fontosságát, hogy az EUCO vezető szerepe megmaradjon, mivel ez előfeltétele a 
politikai megbízhatóságnak krízis idején. A klímasemlegesség 2050-re történő elérésének 
teljes megértéséhez a jelentett kibocsátások és csökkentések előrejelzett adatait is be kell 
mutatni a 2030-as hatásvizsgálatban.

Módosítás 120
Mathilde Androuët

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 rendelete36 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 és figyelembe véve 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete36 szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
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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-és 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.

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-és 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. Annak érdekében, hogy a 
klímasemlegességi célkitűzés méltányos és 
megvalósítható legyen, nem érintheti 
hátrányosan a tagállamokban kialakult 
gazdasági és társadalmi egyensúlyt, 
valamint a célkitűzés megvalósítása által 
érintett ágazatokat.

_________________ _________________
36 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.).

36 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.).

Or. fr

Módosítás 121
Tamás Deutsch
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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 rendelete36 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-és 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.

(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, 
tagállamokra lebontott, és a tagállami 
szinten várható hatásokat értékelő 
hatásvizsgálat alapján és figyelembe véve 
az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete36 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-és szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–
55 %-os új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit; ennek a célnak az 
eléréséhez minden tagállamnak a 
kibocsátási szintjének 2030-ig legalább 
40%-kal történő csökkentése mellett kell 
elköteleznie magát. 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.

_________________ _________________
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36 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.).

36 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.).

Or. en

Módosítás 122
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

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 rendelete36 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 

(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 rendelete36 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 
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kell tekintenie az 1990-és 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.

kell tekintenie az 1990-es szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 
legalább 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 
legalább 55 %-os kibocsátáscsökkentést 
lehessen elérni. A Bizottságnak továbbá a 
lehető leghamarabb vagy legkésőbb 2025-
ig a kibocsátások 2040-re 80–85 %-kal 
történő csökkentésére vonatkozó kötelező 
célt kell kitűznie.

_________________ _________________
36 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.).

36 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.).

Or. en

Módosítás 123
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottság „Az európai zöld (17) A Bizottság „Az európai zöld 
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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 rendelete36 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-és 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.

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. 
Tekintettel a klímasemlegesség legkésőbb 
2050-ig történő megvalósítására irányuló 
uniós célkitűzésre, elengedhetetlen az 
éghajlat-politika fokozott megerősítése, 
valamint különösen az Unió 2030-as 
éghajlati célértékének olyan módon 
történő szigorítása, hogy a kibocsátásokat 
az 1990. évi szinthez képest 65%-kal 
kelljen csökkenteni. 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.

_________________
36 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 
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európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 
2018.12.21., 1. o.).

Or. en

Módosítás 124
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 rendelete36 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-és 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 

(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 rendelete36 szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2021 szeptemberéig az Unió 
2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai 
célértékeinek felülvizsgálatát kell 
javasolnia, továbbá át kell tekintenie az 
1990-es szinthez képest számított, 2030-ig 
megvalósítandó legfeljebb 55 %-os új 
kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit, és arányos 
finanszírozást kell javasolnia az uniós 
költségvetésből az új lehetséges célkitűzés 
elérése érdekében. Abban az esetben, ha a 
Bizottság szükségesnek tartja az Unió 
2030-as célértékének módosítását, e 
rendelet megfelelő módosítása céljából 
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jogszabályokat miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy 1990-hez képest 
50–55 %-os kibocsátáscsökkentést 
lehessen elérni.

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 
legfeljebb 55 %-os kibocsátáscsökkentést 
lehessen elérni.

_________________ _________________
36 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.).

36 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.).

Or. en

Módosítás 125
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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 

(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 
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klímasemlegességi célkitűzéshez. Átfogó 
hatásvizsgálat alapján és figyelembe véve 
az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete36 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-és 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.

klímasemlegességi célkitűzéshez. Átfogó, 
az Unióra és az egyes tagállamokra 
gyakorolt hatást is mérő hatásvizsgálat 
alapján és figyelembe véve az Európai 
Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete36 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 50 %-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 
%-os kibocsátáscsökkentést lehessen 
elérni.

_________________ _________________
36 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.).

36 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.).

Or. en

Módosítás 126
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González
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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 rendelete36 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-és 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.

(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 rendelete36 szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, 
valamint az ebben meghatározott nemzeti 
szintű hatásokat, 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 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.

_________________ _________________
36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 

36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
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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.).

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.).

Or. en

Módosítás 127
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 rendelete36 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-és szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 50–
55 %-os új kibocsátáscsökkentési célérték 
teljesítésének opcióit. Abban az esetben, ha 

(17) A Covid19-világjárvány kapcsán 
bevezetett járványvédelmi intézkedések a 
nagy gazdasági világválság óta eltelt 
időszak legsúlyosabb recesszióját idézik 
majd elő. A klímasemlegességnek az 
Európai Tanács által előírt időn belüli 
megvalósítása prociklikus hatással járna, 
miközben létfontosságú, hogy határozott 
anticiklikus szakpolitikák kerüljenek 
végrehajtásra. Ezért a klímasemlegesség 
megvalósítását valamennyi tagállam 
gazdasági fellendülésétől kell függővé 
tenni. Olyan átfogó hatásvizsgálat alapján, 
amely figyelembe veszi a világjárvány 
közép- és hosszú távú társadalmi és 
gazdasági következményeit, valamint az 
Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1999 rendelete36 szerint a 
Bizottságnak benyújtott integrált nemzeti 
energia- és klímatervek elemzését, a 
Bizottságnak 2021 decemberéig felül kell 
vizsgálnia az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célértékeit, továbbá át 
kell tekintenie egy új, a megváltozott 
európai és globális gazdasági helyzetnek 
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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.

megfelelőbb célérték 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.

_________________ _________________
36 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.).

36 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.).

Or. it

Módosítás 128
Andrey Novakov, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, Peter Pollák, 
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava

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 

(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 
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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 rendelete36 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-és 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.

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 rendelete36 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 
legfeljebb 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 
legfeljebb 55 %-os kibocsátáscsökkentést 
lehessen elérni.

_________________ _________________
36 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.).

36 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.).

Or. en
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Módosítás 129
Tonino Picula

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 rendelete36 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-és 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.

(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 rendelete36 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 65 %-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 65 
%-os kibocsátáscsökkentést lehessen 
elérni.

_________________ _________________
36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 36 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
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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.).

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.).

Or. en

Módosítás 130
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

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 

(18) A Bizottságnak rendszeresen 
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. A Bizottságnak fel 
kell mérnie a technikai támogatás és a 
know-how szükségességét, és a 
tagállammal együttműködve meg kell 
határoznia az elvárások és a valóság 
közötti szakadék áthidalásához szükséges 
intézkedéseket és időt, 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 
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összhangban a klímasemlegességi 
célkitűzéssel vagy nem bizonyulnak 
megfelelőnek az alkalmazkodóképesség 
fokozása, a reziliencia megerősítése és az 
éghajlatváltozással szembeni 
kiszolgáltatottság csökkentése 
szempontjából, ajánlásokat kell kiadnia.

szempontjából. A Bizottság a 
Szerződésekkel összhangban megteheti a 
szükséges intézkedéseket, amennyiben a 
tagállam nem éri el a célkitűzést. 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, és 
technikai támogatást kell nyújtania.

Or. en

Módosítás 131
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 

(18) A Bizottságnak rendszeresen 
mérnie és értékelnie kell az előrehaladást 
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 
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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.

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 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. A 
Szerződések rendelkezései alapján a 
Bizottságnak biztosítania kell, hogy 
minden tagállam alkalmazza ezt a 
rendeletet, és ha szükséges, élhet az 
EUMSZ 258. és 260. cikkével. 

Or. en

Indokolás

Az előrehaladás hatékony figyelésével fokozható a klímasemlegesség elérését célzó törekvések 
láthatósága, átláthatósága és az azokkal kapcsolatos felelősségvállalás. Ezért a gyűjtött 
adatoknak mindig elérhetőeknek kell lenniük, nem csak a rendszeres jelentésekben. Az ebben 
a rendeletben rögzített jogilag kötelező érvényű megegyezéseket a Bizottságnak minden 
eszközzel érvényesítenie kell, a kötelezettségszegési eljárások Bíróság előtti elérését is 
ideértve a Szerződés rendelkezéseivel összhangban.

Módosítás 132
Mathilde Androuët

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 

(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 
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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.

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, 
tiszteletben tartva az EUMSZ 192. 
cikkének (5) bekezdését, amely átmeneti 
rendelkezések megállapításáról 
rendelkezik azon tagállamok számára, 
amelyek a költségeket aránytalanul 
magasnak ítélik.

Or. fr

Módosítás 133
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 

(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 
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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.

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 az Unió 
intézkedései a regionális versenyképesség 
és a gazdasági ágazatok 
munkalehetőségeinek csökkenéséhez 
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.

Or. en

Módosítás 134
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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, 

(18) A Bizottságnak rendszeresen 
értékelnie kell az előrehaladást és a 
szükséges támogatási hiányosságokat 
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 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

Egy ilyen összetett célkitűzés eléréséhez összetett megfigyelés szükséges, ami nemcsak az 
előrehaladásra, hanem a hiányosságokra és a szükséges támogatásra is kiterjed.

Módosítás 135
Isabel Carvalhais

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 

(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 
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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.

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 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.

Or. en

Módosítás 136
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

Rendeletre irányuló javaslat
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 

(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 és minden új javasolt 
célkitűzés átfogó társadalmi-gazdasági és 
ágazati hatásvizsgálatát. Figyelembe véve, 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 137
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
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 

(19) A Bizottságnak gondoskodnia kell 
arról, hogy átfogó és objektív értékelését a 
független szakértők széles körétől 
származó, a legfrissebb és 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. 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 
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(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.

(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.

Or. en

Módosítás 138
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A polgárok és a közösségek 
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.

(20) A polgárok és a közösségek 
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 társadalmi 
partnerekkel is, beleértve a 
szakszervezeteket, valamint segíteni kell 
minden fogyatékossággal élő személy 
részvételét, és az információk általuk 
történő elérését. A Bizottságnak ebből 
adódóan a többszintű kormányzást 
elősegítő minden illetékes intézménnyel és 
a társadalom minden részével együtt kell 
működnie a klímasemleges és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens társadalom elérését célzó 
információcsere és tudatosságnövelés 
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céljából, többek között az európai éghajlati 
paktum elindítása révén. Részvételi 
lehetőségeket kell kidolgozni, amelyek 
garantálják a társadalmi partnerek, a 
gazdasági szereplők és általánosságban a 
polgárok közreműködését a tagállamok, 
valamint a regionális és helyi hatóságok 
által elfogadott stratégiákkal és tervekkel 
kapcsolatosan az energetika és az 
éghajlat-politikai irányítás területén.

Or. en

Indokolás

Achieving a climate-neutral and a climate-resilient society must be based on exchanging 
information and raising public awareness. Strengthening these tools is a task that can be led 
by the Commission in the design and implementation of its public policies, in that they are 
based on a cross-cutting approach, whereas the proposed actions are specific to the sectoral 
policies that national, regional and local authorities may want to pursue, if appropriate. 
Reference to accessibility of information to all persons with disabilities is a mandatory EU 
compromise as signatory of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Módosítás 139
Caroline Roose

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A polgárok és a közösségek 
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.

(20) A polgárok és a közösségek 
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, 
azzal a céllal, hogy bevonja az Unió 
polgárait és érdekelt feleit az uniós szintű 
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éghajlat-politikák kidolgozásába 
deliberatív demokrácia folyamatával. Az 
éghajlati paktumot továbbá eszközként 
kell használni a bevált gyakorlatok 
megosztásához, a társadalmi innováció 
előmozdításához, valamint az olyan helyi 
és közösségi kezdeményezések pénzügyi 
támogatásához, amelyek potenciálisan 
nagyobb hatással bírhatnak azok fokozása 
és/vagy máshol történő átvétele esetén.

Or. en

Módosítás 140
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A polgárok és a közösségek 
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.

(20) A polgárok, a közösségek és 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. 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. 
Az Európai Uniónak uniós finanszírozás 
révén szakértőket kell felhatalmaznia 
innovatív megoldások megtalálására és 
végrehajtására, amelyek célja a 
klímasemlegesség elérése során felmerülő 
gazdasági és környezetvédelmi kihívások 
kezelése.

Or. en
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Módosítás 141
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A polgárok és a közösségek 
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.

(20) A polgárokat és a közösségeket 
érinti a klímasemlegesség irányába történő 
elmozdulás társadalmi-gazdasági hatása. 
A Bizottságnak ebből adódóan az 
(EU) 2018/1999 rendelet 11. cikkének 
megfelelően folytatott többszintű éghajlat- 
és energiapolitikai párbeszéd révén a 
társadalom minden részével együtt kell 
működnie e rendelet tekintetében is.

Or. it

Módosítás 142
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A polgárok és a közösségek 
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.

(20) A polgárok és a közösségek 
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, különös tekintettel a 
nemek közötti egyenlőségre és a 
megkülönböztetésmentességre, a 
klímasemleges és az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben reziliens társadalom 
érdekében való aktív szerepvállalásuk és a 
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társadalmi fellépés előmozdítása céljából, 
többek között az európai éghajlati paktum 
elindítása révén.

Or. en

Módosítás 143
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A polgárok és a közösségek 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.

(20) A polgárok és a régiók jelentős 
szerepet játszanak a klímasemlegesség 
irányába történő elmozdulás motorjaként, 
ezért – nemzeti, regionális és helyi szinten 
egyaránt – 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.

Or. es

Módosítás 144
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A polgárok és a közösségek 
jelentős szerepet játszanak a 
klímasemlegesség irányába történő 
elmozdulás motorjaként, ezért elő kell 
segíteni a nyilvánosság és a társadalom 

(20) A polgárok és a közösségek, 
valamint a régiók jelentős szerepet 
játszanak a klímasemlegesség irányába 
történő méltányos és igazságos elmozdulás 
motorjaként, ezért elő kell segíteni a 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

A cikk elején szeretnénk utalni a régiókra.

Módosítás 145
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az Uniónak megfelelő és állandó 
fianszírozással elő kell segítenie a 
klímasemlegesség fejlett gazdaságban 
történő elérését, amelynek fő módjai 
innovatív műszaki és természetes 
megoldások, például a szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás, az újraerdősítés 
stb., és az üvegházhatást okozó gázok 
eltávolításának fokozása.

Or. en

Módosítás 146
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(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 
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 megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37. 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.

törölve

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

Or. en

Indokolás

A klímacélkitűzéseket és a teljesítési pályát az Európai Tanács szintjén kell elfogadni, vagy 
rendes jogalkotási eljárás során.
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Módosítás 147
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

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 
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 megállapodásnak37 
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.

(21) A kiszámíthatóság, valamint az 
intézkedések és az elért eredmények 
klímasemlegességi célkitűzéssel való 
összhangja értékelésének elősegítése 
érdekében az (EU) 2018/1999 rendelet 
15. cikke szerinti hosszú távú stratégiáján 
belül minden tagállamnak meg kell 
határoznia az Unió-szerte megvalósítandó 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
fokozatos csökkentését szolgáló pályát, 
amelynek végső célja a kibocsátások 
nullára csökkentése 2050-től kezdve a 
jövőbeli makrogazdasági 
forgatókönyveknek megfelelően.

_________________
37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
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Or. it

Módosítás 148
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 
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 megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37. 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.

(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 
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 Bizottságnak egy 
részletes hatásvizsgálatot követően be kell 
mutatnia az Európai Parlament és Tanács 
számára egy rendeletre irányuló 
javaslatot, amely meghatározza a 2050-re 
Unió-szerte megvalósítandó nulla nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást szolgáló 
teljesítési pályát.
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_________________
37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 149
Josianne Cutajar

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 
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 megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37. 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 

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
polgárok és minden gazdasági szereplő – 
köztük a vállalkozások, a munkavállalók, a 
szakszervezetek, a beruházók és a 
fogyasztók – számára való megteremtése, a 
klímasemlegességre való 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 Bizottságnak fel kell mérnie a 
2050-re Unió-szerte megvalósítandó nulla 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást 
szolgáló teljesítési pálya struktúrájának és 
kialakításának lehetőségeit, és ezzel 
kapcsolatban jogalkotási javaslatokat kell 
benyújtania az Európai Parlament és a 
Tanács számára.
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rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

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

Or. en

Módosítás 150
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
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 megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 

(21) Az Unió éghajlatváltozás területén 
betöltött vezetőszerepét jellemző hitelesség 
fenntartása érdekében, valamint a 
kiszámíthatóság és a bizalom minden 
gazdasági szereplő – köztük a 
vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
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 
kibocsátáscsökkentési célok 
meghatározását valamennyi 
kulcsfontosságú uniós intézmény 
részvételével (vagyis alapos 
hatásvizsgálatot követően), jogalkotási 
eljárás keretében, és az Európai Tanács 
által adott stratégiai iránymutatás 
követésével kell végezni.
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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.

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

Or. en

Indokolás

A klímasemlegességi célok megvalósításának teljesítési pályája valójában köztes célok 
kitűzését jelenti, amelynek – az uniós klímapolitika politikai megbízhatósága miatt – az 
EUCO feladatkörében kell maradnia.

Módosítás 151
Andrey Novakov, Daniel Buda, Manolis Kefalogiannis, Tomislav Sokol, Álvaro Amaro, 
Peter Pollák, Mircea-Gheorghe Hava

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 
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 

(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 
átállás minden régió valós társadalmi-
gazdasági jellemzőihez való megfelelő 
igazítottságának és 
visszafordíthatatlanságának és a lépésről 
lépésre megvalósuló kibocsátáscsökkentés 
elérésének biztosítása, valamint az 
intézkedések és az elért eredmények 
klímasemlegességi célkitűzéssel való 
összhangja értékelésének elősegítése 
érdekében a Bizottságnak el kell végeznie 
egy átfogó társadalmi-gazdasági és 
ágazati hatásvizsgálatot. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
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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 megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37. 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.

munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön 
sor37.

_________________ _________________
37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 152
Isabel Carvalhais

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 
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. 

(21) A kiszámíthatóság és a bizalom 
minden gazdasági és társadalmi szereplő – 
köztük a vállalkozások, a munkavállalók, a 
beruházók és a fogyasztók – számára való 
megteremtése, a klímasemlegességre való 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 
lépésről lépésre megvalósuló 
kibocsátáscsökkentés elérésének 
biztosítása, a társadalmi kohézió 
szempontjának figyelembevételével, 
valamint az intézkedések és az elért 
eredmények klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangja értékelésének 
elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell 
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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 megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37. 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.

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 a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel 
összhangban. 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 megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37. 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.

_________________ _________________
37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 153
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 
átállás visszafordíthatatlanságának és a 

(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 
átállás visszafordíthatatlanságának, 
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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 megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37. 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.

inkluzivitásának és társadalmi 
igazságosságának 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 megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor37. 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.

_________________ _________________
37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 154
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(22) A minőségi jogalkotás elvei 
melletti elkötelezettségével összhangban az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
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.

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

Or. en

Módosítás 155
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 

(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 
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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,

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. A 
szerződés 4. cikkében meghatározott 
lojális együttműködés elvével 
összhangban az Uniónak és a 
tagállamoknak támogatniuk kell egymást 
e rendelet célkitűzéseinek elérésében, a 
tagállamoknak meg kell tenniük minden 
szükséges intézkedést, ami az e 
rendeletben meghatározott célkitűzésekből 
és ajánlásokból következik, és a 
tagállamoknak tartózkodniuk kell az 
olyan intézkedésektől, amelyek kockára 
tehetik e rendelet célkitűzéseinek elérését

Or. en

Indokolás

A lojális együttműködés elve kiegészíti a szubszidiaritás és az arányosság elveit, megerősíti az 
Unió és a tagállamok közötti kölcsönös együttműködés kötelezettségeit, valamint kiköti, hogy 
a tagállamoknak lojálisan együtt kell működniük a klímasemlegességi célkitűzés elérése 
érdekében

Módosítás 156
Mathilde Androuët

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 

(23) Az éghajlatváltozás jellegéből 
adódóan határokon átnyúló kihívás, így az 
érintett tagállamok általi összehangolt 
fellépésre van szükség – melynek 
összehangolását az Unió támogatja – a 
nemzeti szakpolitikák hatékony 
kiegészítéséhez és megerősítéséhez. Mivel 
e rendelet céljait, nevezetesen az Unió 
klímasemlegességének 2050-re való 
teljesítését, a tagállamok önállóan nem 
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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,

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,

Or. fr

Módosítás 157
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Ondřej 
Knotek, Laurence Farreng

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 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,

Or. en

Módosítás 158
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol
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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 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,

Or. en

Módosítás 159
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
visszafordíthatatlan és fokozatos 
csökkentésére és a természetes vagy egyéb 
nyelőnkénti eltávolítás Unió-szerte történő 
elősegítésére.

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
visszafordíthatatlan, gyors és abszolút 
csökkentésére és a természetes vagy egyéb 
nyelőnkénti eltávolítás Unió-szerte történő 
elősegítésére.

Or. en

Módosítás 160
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
visszafordíthatatlan és fokozatos 
csökkentésére és a természetes vagy egyéb 
nyelőnkénti eltávolítás Unió-szerte történő 
elősegítésére.

E rendelet keretet hoz létre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás folyamatos 
és fokozatos csökkentésére és a 
természetes vagy egyéb nyelőnkénti 
eltávolítás Unió-szerte történő 
elősegítésére.

Or. it

Módosítás 161
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 cél 
elérése érdekében rögzíti az Unióban 2040-
re kötelezően megvalósítandó 
klímasemlegességi célkitűzést a globális 
hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C-ra történő 
korlátozása révén, és a Párizsi 
Megállapodás 7. cikkében meghatározott 
globális alkalmazkodási cél elérése 
érdekében megteremti az eredmények 
elérésére szolgáló keretet az Unió 
szennyezőanyag-mentességi célkitűzésével 
teljesen összhangban.

Or. en

Módosítás 162
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés
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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 elérése érdekében rögzíti 
az Unióban 2050-től kezdve, a 
makrogazdaság élénkítésével 
összhangban megvalósítandó indikatív 
klímasemlegességi célkitűzést, és a Párizsi 
Megállapodás 7. cikkében meghatározott 
globális alkalmazkodási cél elérése 
érdekében megteremti az eredmények 
elérésére szolgáló keretet.

Or. it

Módosítás 163
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 elérése érdekében rögzíti 
az Unióban 2050-re kötelezően 
megvalósítandó klímasemlegességi 
célkitűzést, amelyet a tagállamok 
egyhangúan elfogadtak, és a Párizsi 
Megállapodás 7. cikkében meghatározott 
globális alkalmazkodási cél elérése 
érdekében megteremti az eredmények 
elérésére szolgáló keretet.

Or. en

Módosítás 164
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alapja az az elv, hogy előnyben 
kell részesíteni a kibocsátások forrásnál 
történő megakadályozását a korlátozással 
és a mérsékléssel szemben, valamint az 
elővigyázatosság és a szennyező fizet elve.

Or. en

Módosítás 165
Caroline Roose

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

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 legkésőbb 2050-
ig egyensúlyba kell hozni, melynek 
következtében a kibocsátások az említett 
időpontra elérik a nulla nettó szintet. 2021. 
júniusra minden tagállamnak ki kell 
tűznie egy kötelező érvényű nemzeti célt, 
hogy elérje a területén belül a nulla nettó 
kibocsátást az 1. bekezdésben 
meghatározott uniós célkitűzés kollektív 
elérésének dátumával összhangban. A 
Bizottságnak 2023. szeptemberig fel kell 
mérnie, hogy ezek a nemzeti célkitűzések 
elegendőek-e, és ha nem, akkor a 
szerződésekkel összhangban meg kell 
hoznia a szükséges intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 166
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 és 
egyéni nemzeti kibocsátását és elnyelését 
legkésőbb 2040-ig egyensúlyba kell hozni, 
melynek következtében a kibocsátások az 
említett időpontra elérik a nulla nettó 
szintet, és közben törekedni kell abszolút 
értékekben történő jelentős csökkenések 
elérésére mind uniós, mind nemzeti 
szinten.

Or. en

Módosítás 167
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

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 és 
nemzeti kibocsátását és elnyelését 
legkésőbb 2050-ig egyensúlyba kell hozni 
a Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel 
összhangban, melynek következtében a 
kibocsátások az említett időpontra elérik a 
nulla nettó szintet uniós és nemzeti 
szinteken egyenletesen.

Or. en

Módosítás 168
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós jogban szabályozott 
üvegházhatást okozó gázok Unión belüli 

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

kibocsátása és elnyelése kulcsfontosságú 
célkitűzés, amelyet a Covid19-
világjárvány utáni válságot követő 
gazdasági helyreállítás után az EU 2050-
től kezdve tervez megvalósítani.

Or. it

Módosítás 169
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

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 
jelentett kibocsátását és elnyelését 
legkésőbb 2050-ig egyensúlyba kell hozni 
az Unióban, melynek következtében a 
kibocsátások az említett időpontra elérik a 
nulla nettó szintet.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozandó az a tény, hogy a klímasemlegesség számítása jelentett értékeken alapul.

Módosítás 170
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

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 Unió 
egészében 2050-ig egyensúlyba kell hozni, 
melynek következtében a kibocsátások az 
említett időpontra elérik a nulla nettó 
szintet.
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Or. en

Módosítás 171
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) 2051. január 1-jétől az 
üvegházhatású gázok elnyelésének meg 
kell haladnia azok kibocsátását az 
Unióban.

Or. en

Módosítás 172
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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 tagállamok közötti 
méltányosság és szolidaritás 
előmozdításának fontosságát, a társadalmi 
és gazdasági kohéziót, valamint az egyes 
tagállamok klímasemlegességre való 
átállással kapcsolatos eltérő 
kiindulópontjait szem előtt tartva – uniós, 
illetve nemzeti és regionális szinten 
megteszik azokat a szükséges 
intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően 
tagállamonként és ennek eredményeként 
közösen teljesíthető az (1) bekezdésben 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés. Jelentősen növelni kell az azon 
tagállamok számára elérhető kiegyenlítő 
eszközöket, amelyeket az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságra történő 
átállás jobban érint, például a 
modernizációs alapot és az uniós 
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kibocsátáskereskedelmi rendszerre 
vonatkozó (2008/87/EK) irányelvben 
létrehozott szolidaritási alapot.

Or. en

Módosítás 173
Caroline Roose

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 tagállamok közötti 
méltányosság és szolidaritás 
előmozdításának, valamint a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió és az 
éghajlat és a biológiai sokféleség közötti 
kapcsolat fontosságát szem előtt tartva a 
széngazdag ökoszisztémák visszaállítása 
érdekében – uniós, illetve nemzeti szinten 
megteszik azokat a szükséges 
intézkedéseket, többek között minden 
politika éghajlatváltozási 
rezilienciavizsgálatát, amelyeknek 
köszönhetően egyénileg és ennek 
eredményeként közösen teljesíthető az (1) 
bekezdésben meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés.

Or. en

Módosítás 174
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett uniós intézmények és a (2) Az érintett uniós intézmények és a 
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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.

tagállamok – a tagállamok, régiók és 
polgárok közötti méltányosság, szolidaritás 
és lojális együttműködés előmozdításának 
fontosságát szem előtt tartva – uniós, 
illetve nemzeti szinten megteszik azokat a 
szükséges intézkedéseket, beleértve 
konkrét nemzeti szintű klímasemlegességi 
célkitűzések meghatározását, amelyeknek 
köszönhetően közösen teljesíthető az (1) 
bekezdésben meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szintű konkrét klímasemlegességi célkitűzések rendkívül fontosak az Unió 
célkitűzéseinek igazságos elosztásban történő eléréséhez, valamint tagállamok túlterheltté és 
„potyautasokká” válásának elkerüléséhez

Módosítás 175
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 tagállamok közötti 
méltányosság és szolidaritás 
előmozdításának, valamint a területi 
kohézióra és a tagállamokon belüli 
egységes regionális fejlődésre gyakorolt 
negatív hatás elkerülésének fontosságát 
szem előtt tartva – uniós, illetve nemzeti 
szinten megteszik azokat a szükséges 
intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően 
közösen teljesíthető az (1) bekezdésben 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés.

Or. it

Módosítás 176
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Erik Bergkvist

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 tagállamok közötti 
méltányosság és szolidaritás, a társadalmi 
és gazdasági kohézió, valamint a 
veszélyeztetett uniós polgárok védelme 
előmozdításának fontosságát szem előtt 
tartva – uniós, illetve nemzeti szinten 
megteszik azokat a szükséges 
intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően 
tagállamonként és ennek eredményeként 
közösen teljesíthető az (1) bekezdésben 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés.

Or. en

Módosítás 177
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 tagállamok és régiók 
közötti, illetve az azokon belüli 
méltányosság és szolidaritás, valamint a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
előmozdításának fontosságát szem előtt 
tartva – uniós, illetve nemzeti szinten 
megteszik azokat a szükséges 
intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően 
nemzetileg és közösen teljesíthetőek az (1) 
bekezdésben meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzések.

Or. en
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Módosítás 178
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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 tagállamok és a különböző 
európai régiók közötti méltányosság és 
szolidaritás előmozdításának fontosságát 
szem előtt tartva, hogy senki se maradjon 
le – uniós, illetve nemzeti szinten 
megteszik azokat a szükséges 
intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően 
közösen teljesíthető az (1) bekezdésben 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés.

Or. es

Módosítás 179
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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) Megállapodás esetén az érintett 
uniós intézmények és a tagállamok – a 
társadalmi, gazdasági és területi 
összefüggések, valamint a tagállamok 
közötti méltányosság és szolidaritás 
előmozdításának fontosságának 
figyelembevétele után – uniós, illetve 
nemzeti szinten megteszik azokat a 
szükséges intézkedéseket, amelyeknek 
köszönhetően közösen teljesíthető az (1) 
bekezdésben meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés.

Or. en
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Módosítás 180
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 tagállamok közötti 
méltányosság és szolidaritás 
előmozdításának fontosságát, valamint a 
méltányos átállás fokozását szem előtt 
tartva – uniós, illetve nemzeti szinten 
megfelelő támogatást nyújtanak és 
megteszik azokat a szükséges 
intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően 
közösen teljesíthető az (1) bekezdésben 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés.

Or. en

Indokolás

A klímasemlegességi célkitűzés eléréséhez megfelelő támogatás szükséges az uniós törekvések 
hitelességének biztosítása érdekében.

Módosítás 181
Isabel Carvalhais

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

Módosítás 182
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Or. en

Módosítás 183
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

Or. en
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Módosítás 184
Erik Bergkvist

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 
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.

(3) A 2. cikk (1) bekezdésében 
megállapított klímasemlegességi célkitűzés 
fényében az Unió 2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét az 1990-es szinthez képest 65 %-
os kibocsátáscsökkentésben kell 
meghatározni. 

Or. en

Módosítás 185
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 
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 

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
2021 szeptemberéig és egy társadalmi-
gazdasági és ágazati hatásvizsgálat 
elvégzését követően javaslatot nyújt be az 
Unió 2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékének módosításáról, továbbá 
áttekinti az 1990-es szinthez képest 
számított, 2030-ig megvalósítandó 
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módosításra szorul, a Bizottság adott 
esetben javaslatokat terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé.

legfeljebb 55 %-os új célérték 
teljesítésének opcióit, és arányos 
finanszírozást javasol az uniós 
költségvetésből az új lehetséges célkitűzés 
elérése érdekében. Ha megállapítása 
értelmében a szóban forgó célérték 
módosításra szorul, a Bizottság adott 
esetben javaslatokat terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 186
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 
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.

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, valamint a 
Covid19-világjárvány kezelése érdekében 
bevezetett járványvédelmi intézkedésekből 
fakadó válság miatt megváltozott uniós 
társadalmi-gazdasági helyzet fényében 
2020 szeptemberéig felülvizsgálhatja az 
Unió 2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét, továbbá áttekinti egy új, 2030-ig 
megvalósítandó, a megváltozott gazdasági 
helyzetnek megfelelőbb 
kibocsátáscsökkentési célérték 
meghatározásának opcióit. Ha 
megállapítása értelmében a szóban forgó 
célérték módosításra szorul, a Bizottság 
adott esetben javaslatokat terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé.

Or. it

Módosítás 187
Tamás Deutsch
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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 
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.

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
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. Az Unió 
egészére vonatkozó 2030-as 
kibocsátáscsökkentési célkitűzés 
eléréséhez minden tagállamnak a 
kibocsátás legalább 40%-kal történő 
csökkentése mellett kell elköteleznie 
magát az 1990-es szinthez képest.

Or. en

Módosítás 188
Isabel Carvalhais

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 
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 

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

megvalósítandó 50–55 %-os – vagy 
magasabb, ha ezt kellően alátámasztják a 
legjobb és legfrissebb tudományos 
bizonyítékok – 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.

Or. en

Módosítás 189
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 
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.

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
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. Tagállami szintű 
költség-haszon elemzést is el kell végezni. 
Ha megállapítása értelmében a szóban 
forgó célérték módosításra szorul, a 
Bizottság adott esetben javaslatokat terjeszt 
az Európai Parlament és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 190
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

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

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

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
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 %-os új célérték 
teljesítésének opcióit. Ha megállapítása 
értelmében a szóban forgó célérték 
módosításra szorul új, konkrét 
tudományos bizonyítékok alapján, a 
Bizottság adott esetben javaslatokat terjeszt 
az Európai Parlament és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 191
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
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.

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében az 
Unió 2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célérték felülvizsgálatára való felkészülés 
érdekében előkészít egy részletes 
hatásvizsgálatot, amely információkat 
tartalmaz az unió egészére vonatkozó 
jelentett kibocsátásokról és a 2030-ra 
várható csökkentésekről, továbbá áttekinti 
a 2030-ig megvalósítandó új célérték 
teljesítésének opcióit. A hatásvizsgálatnak 
meg kell vizsgálnia az Unióra, a 
tagállamokra az ágazati szinteken kifejtett 
hatásokat is.
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Or. en

Indokolás

Ugyanaz, mint a korábbi indokolás. (Az előadó 2030-ra javasolt 65%-os csökkentési 
célkitűzése meghaladja a 2019 decemberében elfogadott EUCO következtetéseket és a 
Covid19-világjárvány pontos gazdasági hatásainak ismerete nélkül elfogadható értékeket. 
Szeretnénk hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az EUCO vezető szerepe megmaradjon, 
mivel ez előfeltétele a politikai megbízhatóságnak krízis idején. A kibocsátáscsökkentési cél 
potenciális növelését előbb az Európai Tanácsnak kell eldöntenie.)

Módosítás 192
Caroline Roose

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 
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.

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

Or. en

Módosítás 193
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
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.

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

Or. en

Módosítás 194
Tonino Picula

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 
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.

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
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 65 %-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.

Or. en

Módosítás 195
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Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 
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.

(3) A Bizottság a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
2020 szeptemberéig felülvizsgálja az Unió 
2030-ra vonatkozó, az 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének (11) 
bekezdése szerinti éghajlat-politikai 
célértékét, továbbá az 1990-es szinthez 
képest számított, 2030-ig megvalósítandó 
65 %-os új célértéket állapít meg. Ha 
megállapítása értelmében a szóban forgó 
célérték módosításra szorul, a Bizottság 
adott esetben javaslatokat terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 196
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Minden tagállamnak 2040-re el 
kell érnie a klímasemlegességet, és ennek 
megfelelően felül kell vizsgálnia a nemzeti 
energia- és klímatervét.

Or. en

Módosítás 197
Erik Bergkvist

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés
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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. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
éghajlati célértékének megvalósítása 
szempontjából releváns valamennyi uniós 
jogszabályt miként kellene módosítani 
annak érdekében, hogy az 1990-es szinthez 
képest számított 65 %-os 
kibocsátáscsökkentés teljesíthető legyen, és 
hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
meghozza a szükséges intézkedéseket, 
beleértve jogalkotási javaslatok 
Szerződésekkel összhangban történő 
elfogadását. A Bizottság konkrétan 
megvizsgálja a légi közlekedésből és a 
tengeri közlekedésből származó 
kibocsátásoknak a 2030-as célértékkel és 
a klímasemlegességre vonatkozó 2050-es 
célkitűzéssel történő összehangolásának 
lehetőségeit annak érdekében, hogy ezeket 
a kibocsátásokat legkésőbb 2050-re nettó 
nullára lehessen csökkenteni, adott 
esetben pedig jogalkotási javaslatokat 
terjeszt elő.

Or. en

Módosítás 198
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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) 

(4) A Bizottság 2021. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
célértékét végrehajtó uniós jogszabályokat, 
valamint az uniós politikákat, 
jogszabályokat, alapokat és beruházási 
eszközöket, valamint ezek végrehajtását 
miként kellene módosítani annak 
érdekében, hogy az 1990-es szinthez 
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bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását.

képest számított 65 %-os 
kibocsátáscsökkentés teljesíthető legyen, és 
hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogilag kötelező 
érvényű köztes célok és egyéb jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását.

Or. en

Módosítás 199
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
célértékének elérése szempontjából 
releváns valamennyi uniós jogszabályt 
miként kellene módosítani annak 
érdekében, hogy megerősödjön a 
kibocsátásáthelyezés elleni védelem az 
importált fogyasztási cikkek 
karbonintenzitását ellensúlyozó 
mechanizmus bevezetése révén, és az 
ennek a célnak az eléréséhez szükséges 
összes beruházás megfelelő forrásainak 
mozgósításához. A Bizottságnak 
különösképpen értékelnie kell annak a 
lehetőségét, hogy az összes ágazat hogyan 
járulhat hozzá a 2030-as célkitűzéshez és 
a 2050-es klímasemlegességi 
célkitűzéshez.

Or. en

Indokolás

Nem fogadhatjuk el a 2030-ra vonatkozó 65%-os csökkentési célt.
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Módosítás 200
Isabel Carvalhais

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. 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 – vagy 
magasabb, ha ezt kellően alátámasztják a 
legjobb és legfrissebb tudományos 
bizonyítékok – 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.

Or. en

Módosítás 201
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

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 

(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 legalább 55 %-os 
kibocsátáscsökkentés teljesíthető legyen, és 
hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
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meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását.

meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását.

Or. en

Módosítás 202
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 2022. 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 legfeljebb 55 %-os 
kibocsátáscsökkentés javasolható 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.

Or. en

Módosítás 203
Tonino Picula

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 

(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 
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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.

képest számított 65 %-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.

Or. en

Módosítás 204
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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. június 30-ig 
felméri, hogy az Unió 2030-ra vonatkozó 
célértékét végrehajtó uniós jogszabályokat 
miként kellene módosítani – az Unió 
makrogazdasági fejlődésének 
figyelembevételével – annak érdekében, 
hogy megvalósuljon a 2. cikk (1) 
bekezdésében megállapított 
klímasemlegességi célkitűzés, majd 
mérlegeli a szükséges intézkedések 
meghozatalát, beleértve jogalkotási 
javaslatok Szerződésekkel összhangban 
történő elfogadását.

Or. it

Módosítás 205
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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4a. A Bizottság előkészít egy olyan 
tervet, amelynek célja a 2. cikk (1) 
bekezdésében megfogalmazott 
klímasemlegességi célkitűzés eléréséhez 
szükséges beruházások megfelelő 
finanszírozásának mozgósítása, 
különösképpen figyelembe véve a 
klímapolitika által leginkább érintett 
tagállamok, régiók és polgárok igényeit. 
Ennek a tervnek az ágazati szinten 
szükséges finanszírozásra vonatkozó 
információkat is tartalmaznia kell, a 6a. 
bekezdésben leírtak szerint.

Or. en

Indokolás

Nem tűzhető ki ilyen cél az EUCO beleegyezése nélkül, illetve egy ilyen cél hatásaira 
vonatkozó információk nélkül. Fontosabb, hogy tisztán lássuk az összes elérhető pénzügyi 
intézkedést.

Módosítás 206
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy a 9. cikknek 
megfelelően e rendelet kiegészítése 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való 
elérését célzó uniós szintű teljesítési pálya 
meghatározásával. A Bizottság a Párizsi 
Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
értékelést követően legkésőbb hat 
hónapon belül felülvizsgálja a teljesítési 
pályát.

törölve

Or. en
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Indokolás

A klímacélkitűzéseket és a teljesítési pályát az Európai Tanács szintjén kell elfogadni, vagy 
rendes jogalkotási eljárás során.

Módosítás 207
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy a 9. cikknek 
megfelelően e rendelet kiegészítése 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való 
elérését célzó uniós szintű teljesítési pálya 
meghatározásával. A Bizottság a Párizsi 
Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
értékelést követően legkésőbb hat 
hónapon belül felülvizsgálja a teljesítési 
pályát.

1.  A Bizottság rendszeresen értékeli 
a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés elérését 
célzó, a tagállamok által közösen elért 
eredményeket.

Or. en

Indokolás

A klímasemlegességi célok megvalósításának teljesítési pályája valójában köztes célok 
kitűzését jelenti, amely – az uniós klímapolitika politikai megbízhatósága miatt – az EUCO 
feladatkörében marad.

Módosítás 208
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy a 9. cikknek 
megfelelően e rendelet kiegészítése 

(1) Az (EU) 2018/1999 rendelet 
15. cikke szerinti hosszú távú stratégiáján 
belül minden tagállam meghatároz egy, a 
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céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való 
elérését célzó uniós szintű teljesítési pálya 
meghatározásával. A Bizottság a Párizsi 
Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
értékelést követően legkésőbb hat 
hónapon belül felülvizsgálja a teljesítési 
pályát.

2. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
célkitűzés elérését célzó indikatív 
teljesítési pályát.

Or. it

Módosítás 209
Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy a 9. cikknek 
megfelelően e rendelet kiegészítése 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való 
elérését célzó uniós szintű teljesítési pálya 
meghatározásával. A Bizottság a Párizsi 
Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
értékelést követően legkésőbb hat hónapon 
belül felülvizsgálja a teljesítési pályát.

(1) A Bizottság megvizsgálja a 2. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való 
elérését célzó uniós szintű teljesítési pálya 
felépítésének és kialakításának 
lehetőségeit, és erről jogalkotási javaslatot 
nyújt be az Európai Parlament és a 
Tanács számára. A Bizottság a Párizsi 
Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
értékelést követően legkésőbb hat hónapon 
belül felülvizsgálja a teljesítési pályát, és 
ha szükséges, jogalkotási javaslatot nyújt 
be az Európai Parlament és a Tanács 
számára annak igazításáról.

Or. en

Módosítás 210
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

(1) A Bizottság felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy a 9. cikknek 
megfelelően e rendelet kiegészítése 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való 
elérését célzó uniós szintű teljesítési pálya 
meghatározásával. A Bizottság a Párizsi 
Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
értékelést követően legkésőbb hat hónapon 
belül felülvizsgálja a teljesítési pályát.

(1) A Bizottság adott esetben 
jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz, amely 
rögzíti a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés 2050-ig való elérését célzó uniós 
szintű teljesítési pályát. A Bizottság a 
Párizsi Megállapodás 14. cikke szerinti 
globális értékelést követően legkésőbb hat 
hónapon belül felülvizsgálja a teljesítési 
pályát.

Or. en

Módosítás 211
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy a 9. cikknek 
megfelelően e rendelet kiegészítése 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való 
elérését célzó uniós szintű teljesítési pálya 
meghatározásával. A Bizottság a Párizsi 
Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
értékelést követően legkésőbb hat hónapon 
belül felülvizsgálja a teljesítési pályát.

(1) A Bizottság felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy a 9. cikknek 
megfelelően e rendelet kiegészítése 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való 
elérését célzó uniós szintű teljesítési pálya 
meghatározásával, a Párizsi Megállapodás 
céljaival összhangban. A Bizottság a 
Párizsi Megállapodás 14. cikke szerinti 
globális értékelést követően legkésőbb hat 
hónapon belül felülvizsgálja a teljesítési 
pályát.

Or. en

Módosítás 212
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy a 9. cikknek 
megfelelően e rendelet kiegészítése 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való 
elérését célzó uniós szintű teljesítési pálya 
meghatározásával. A Bizottság a Párizsi 
Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
értékelést követően legkésőbb hat hónapon 
belül felülvizsgálja a teljesítési pályát.

(1) A Bizottság felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy a 9. cikknek 
megfelelően e rendelet kiegészítése 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés 2040-ig való 
elérését célzó uniós szintű teljesítési pálya 
meghatározásával. A Bizottság a Párizsi 
Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
értékelést követően legkésőbb hat hónapon 
belül vagy az Európai Parlament kérésére 
felülvizsgálja a teljesítési pályát.

Or. en

Módosítás 213
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazással 
rendelkezik arra, hogy a 9. cikknek 
megfelelően e rendelet kiegészítése 
céljából felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a 2. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzés 2050-ig való 
elérését célzó uniós szintű teljesítési pálya 
meghatározásával. A Bizottság a Párizsi 
Megállapodás 14. cikke szerinti globális 
értékelést követően legkésőbb hat hónapon 
belül felülvizsgálja a teljesítési pályát.

(1) 2025. szeptember 30-ig a Bizottság 
meghatározza a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés 2050-ig való elérését célzó uniós 
szintű teljesítési pályát a (3) bekezdésben 
meghatározott kritériumok alapján. A 
Bizottság a Párizsi Megállapodás 14. cikke 
szerinti globális értékelést követően 
legkésőbb hat hónapon belül felülvizsgálja 
a teljesítési pályát.

Or. en

Módosítás 214
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teljesítési pálya a 2. cikk (3) 
bekezdésében megállapított, az Unió 2030-
ra vonatkozó éghajlat-politikai 
célértékéből indul ki.

törölve

Or. it

Módosítás 215
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teljesítési pálya a 2. cikk (3) 
bekezdésében megállapított, az Unió 2030-
ra vonatkozó éghajlat-politikai 
célértékéből indul ki.

törölve

Or. en

Indokolás

A klímasemlegességi célok megvalósításának teljesítési pályája valójában köztes célok 
kitűzését jelenti, amelynek – az uniós klímapolitika politikai megbízhatósága miatt – az 
EUCO feladatkörében kell maradnia.

Módosítás 216
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teljesítési pálya a 2. cikk (3) 
bekezdésében megállapított, az Unió 2030-

(2) A teljesítési pálya a 2. cikk (3) 
bekezdésében megállapított, az Unió 2030-
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ra vonatkozó éghajlat-politikai célértékéből 
indul ki.

ra vonatkozó éghajlat-politikai célértékéből 
indul ki. Az Unió összkibocsátása 2031 és 
2049 között egy évben sem haladhatja 
meg az Unió 2030-as célkitűzése és a 
2050-es klímasemlegességi célkitűzés 
közötti lineáris csökkentési pályát.

Or. en

Módosítás 217
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;
b) az Unió gazdaságának 
versenyképessége;
c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia;
d) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, az energiaellátás 
biztonsága;
e) méltányosság és szolidaritás a 
tagállamok között és azokon belül;
f) az idővel bekövetkező környezeti 
hatékonyság és előrehaladás 
biztosításának szükségessége;
g) beruházási igények és lehetőségek;
h) a méltányos és társadalmilag igazságos 
átállás biztosításának szükségessége;
i) a Párizsi Megállapodás hosszú távú 
célkitűzéseinek és az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye végső 
céljának elérését szolgáló nemzetközi 
fejlemények és erőfeszítések;



PE652.651v01-00 146/207 AM\1206858HU.docx

HU

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

Or. en

Indokolás

A Bizottság egyedül nem szabhat meg a teljesítési pályát. Minden kulcsfontosságú döntésben 
részt kell vennie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, az EUCO politikai iránymutatását 
követve. 

Módosítás 218
Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság a teljesítési pálya 
lehetőségeinek felmérése során, illetve 
arra vonatkozó jogalkotási javaslat 
benyújtása esetén az (1) bekezdésnek 
megfelelően figyelembe veszi a 
következőket:

Or. en

Módosítás 219
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok a teljesítési pályát az 
(1) bekezdésnek megfelelően állapítják 
meg, melynek során figyelembe veszik 
főként, de nem kizárólag a következőket:

Or. it
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Módosítás 220
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 221
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 222
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A teljesítési pálya (1) bekezdésnek 
megfelelő megállapítása során figyelembe 
kell venni a következőket:
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Or. en

Módosítás 223
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;

törölve

Or. it

Módosítás 224
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság;

a) költséghatékonyság, 
fenntarthatóság és gazdasági hatékonyság;

Or. en

Módosítás 225
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a Covid19-világjárvány 
következtében megváltozott gazdasági 
helyzet;

Or. it
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Módosítás 226
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió gazdaságának 
versenyképessége;

b) az Unión belül és a globális piacon 
való versenyképesség, különös tekintettel 
a mikrovállalkozásokra és a kkv-kra;

Or. it

Módosítás 227
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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, a szociális jólét;

Or. en

Módosítás 228
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió gazdaságának 
versenyképessége;

b) (A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 229
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Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) nagy mértékű foglalkoztatottság, 
fenntartható növekedés és társadalmi 
befogadás, beleértve az olyan társadalmi 
célok elősegítését is, mint a fogyatékkal 
élők általi elérés segítése;

Or. en

Módosítás 230
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) folyamatos és várt gazdasági 
visszaesések, amelyek okai a munkahelyek 
megszűnéséből és a regionális 
visszaesésekből eredő szimmetrikus és 
aszimetrikus sokkhatások;

Or. en

Módosítás 231
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az adott tagállam költségvetési 
feltételei;
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Or. it

Módosítás 232
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a ténylegesen rendelkezésre álló és 
a klímasemlegesség céljainak elérését 
szolgáló vissza nem térítendő uniós 
finanszírozási források;

Or. it

Módosítás 233
Ondřej Knotek

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, tiszteletben tartva a 
technológia semlegesség koncepcióját és a 
kutatás vagy beruházások szükségességét 
új, ígéretes technológiák kiforrottá tétele 
érdekében valamennyi ágazatban;

Or. en

Módosítás 234
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rendelkezésre álló legjobb c) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia és annak piaci 
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technológia; hozzáférhetősége a forgalmazásának 
előmozdítása céljából;

Or. it

Módosítás 235
Tamás Deutsch

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, a technológiai semlegesség és 
a nemzeti energiaszerkezet 
szuverenitásának tiszteletben tartásával;

Or. en

Módosítás 236
Isabel Carvalhais

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 a használatának hatásai;

Or. en

Módosítás 237
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 a technológiai fejlődés;
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Or. en

Módosítás 238
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 annak elérése;

Or. en

Módosítás 239
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, az energiaszegénység és 
az energetikai kiszolgáltatottság 
csökkentése, a megfizethető energiához 
való hozzáférés biztosítása, az 
energiaellátás biztonsága;

Or. en

Módosítás 240
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, az energiaszegénység 
kezelésének szükségessége, az energiához 
való jog biztosítása az Unió polgárai 
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számára, az energiaellátás biztonsága;

Or. en

Módosítás 241
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, az energiaellátás 
biztonsága és az energiaszegénység elleni 
küzdelem megújuló energiákkal;

Or. en

Módosítás 242
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) technológiai semlegesség és a 
tagállamok döntéshozatali joga az 
energiaszerkezetükkel kapcsolatban 

Or. en

Módosítás 243
Josianne Cutajar, Mónica Silvana González

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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da) a tagállamok eltérő feltételei és 
sajátosságai;

Or. en

Módosítás 244
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a biológiai sokféleségre és az 
ökoszisztémákra gyakorolt hatások;

Or. en

Módosítás 245
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 246
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Cristian 
Ghinea

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

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

e) méltányosság és szolidaritás, 
társadalmi és gazdasági kohézió a 
tagállamok között és azokon belül, ami 
biztosítja, hogy az uniós eszközök 
támogassák a kohéziós politikát;

Or. en

Módosítás 247
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 között és 
azokon belül, az Unió területi 
kohéziójának teljes figyelembevételével;

Or. en

Módosítás 248
Isabel Carvalhais

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 és szolidaritás a 
tagállamok között és azokon belül, a 
határokon átnyúló szempontok 
fontosságának figyelembevételével;

Or. en

Módosítás 249
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Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 és szolidaritás a 
tagállamok és régiók között és azokon 
belül;

Or. en

Módosítás 250
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az idővel bekövetkező környezeti 
hatékonyság és előrehaladás 
biztosításának szükségessége;

f) az idővel bekövetkező környezeti 
hatékonyság, gazdasági fenntarthatóság és 
a kibocsátáscsökkentés fokozatossága 
biztosításának szükségessége;

Or. it

Módosítás 251
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az idővel bekövetkező környezeti 
hatékonyság és előrehaladás biztosításának 
szükségessége;

f) az idővel bekövetkező környezeti 
hatékonyság, fenntarthatóság és 
előrehaladás biztosításának szükségessége;

Or. en

Módosítás 252
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Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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, amelyek a társadalmi, 
gazdasági és területi kohézióra 
koncentrálnak;

Or. en

Módosítás 253
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Susana Solís Pérez, Ondřej 
Knotek

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 254
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) beruházási igények és lehetőségek; g) beruházási igények teljes 
mennyisége és az összes beruházási 
lehetőség;

Or. it
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Módosítás 255
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) beruházási igények és lehetőségek; g) beruházási igények, hatások és 
lehetőségek;

Or. en

Módosítás 256
Mathilde Androuët

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 
szükségessége, megőrizve a 
munkahelyeket és engedélyezve az e célból 
szükséges rendelkezéseket, az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 192. 
cikke (5) bekezdésének megfelelően;

Or. fr

Módosítás 257
Isabel Carvalhais

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 
szükségessége a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió szempontjainak 
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figyelembevételével;

Or. en

Módosítás 258
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 
szükségessége, különösen az átállási 
folyamat által érintett vidéki és távoli 
területeken;

Or. en

Módosítás 259
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 gazdaságilag és 
társadalmilag igazságos átállás 
biztosításának szükségessége;

Or. en

Módosítás 260
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a regionális egyenlőtlenségek 
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megszüntetését célzó erőfeszítések 
hatékonysága;

Or. it

Módosítás 261
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a Párizsi Megállapodás hosszú távú 
célkitűzéseinek és az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye végső 
céljának elérését szolgáló nemzetközi 
fejlemények és erőfeszítések;

i) a Párizsi Megállapodás hosszú távú 
célkitűzéseinek és az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye végső 
céljának elérését szolgáló nemzetközi és 
globális fejlemények, valamint az erre 
irányuló erőfeszítések;

Or. it

Módosítás 262
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 bizonyítékok, 
beleértve az IPCC legaktuálisabb 
jelentéseit és egy átfogó társadalmi-
gazdasági és ágazati hatásvizsgálatot is.

Or. en

Módosítás 263
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
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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 bizonyítékok, 
valamint az IPCC legaktuálisabb jelentései 
az RCP8.5 forgatókönyvön alapuló 
modellek kivételével.

Or. it

Módosítás 264
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 
legaktuálisabb jelentéseit is.

Or. it

Módosítás 265
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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 bizonyítékok, 
beleértve az IPCC és az IPBES 
legaktuálisabb jelentéseit is.

Or. en

Módosítás 266
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Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendelkezésre álló legjobb és 
legfrissebb tudományos bizonyítékok, 
beleértve az IPCC és az IPBES 
legaktuálisabb jelentéseit is;
b) a Párizsi Megállapodás hosszú távú 
célkitűzéseinek és az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye végső 
céljának elérését szolgáló nemzetközi 
fejlemények és erőfeszítések;
c) a méltányos és társadalmilag igazságos 
átállás biztosításának szükségessége;
d) beruházási igények és lehetőségek;
e) az idővel bekövetkező környezeti 
hatékonyság és előrehaladás 
biztosításának szükségessége;
f) méltányosság és szolidaritás a 
tagállamok és a régiók között és azokon 
belül;
g) energiahatékonyság, az energia 
megfizethetősége, az energiaszegénység 
kezelésének szükségessége, az energiához 
való jog biztosítása az Unió polgárai 
számára, az energiaellátás biztonsága;
h) a rendelkezésre álló legjobb 
technológia és a technológiai fejlődés;
i) az Unió gazdaságának 
versenyképessége;
j) költséghatékonyság és gazdasági 
hatékonyság.

Or. en

Indokolás

Fordított sorrendű felsorolás és fontosság. Az Unió prioritásait mindenekelőtt a tudományos 
bizonyítékok és a társadalmi és ökológiai igények alapján kell meghatározni.
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Módosítás 267
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a tagállamok eltérő 
kiindulópontjai, és a klímasemlegességi 
célkitűzés elérése miatt a gazdaságaikat és 
társadalmaikat érő eltérő hatások és 
költségek;

Or. en

Módosítás 268
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a tagállamok eltérő nemzeti 
körülményei;

Or. en

Módosítás 269
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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;

Or. en
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Módosítás 270
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) minden egyes tagállam joga, hogy 
meghatározza a saját energiaszerkezetét, 
az EUMSZ 194. cikke (2) bekezdésével 
összhangban.

Or. en

Módosítás 271
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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;

Or. en

Módosítás 272
Tamás Deutsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) a tagállamok joga, hogy 
meghatározzák a saját forgatókönyvüket 
az éghajlat-változási célkitűzések és a 
klímasemlegesség elérésében; 
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Or. en

Módosítás 273
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek, Laurence 
Farreng

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.

Or. en

Módosítás 274
Caroline Roose

Rendeletre irányuló javaslat
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 alkalmazkodási 
stratégiákat és terveket dolgoznak ki, 
amelyek az éghajlatra és a 
kiszolgáltatottságra vonatkozó megbízható 
viszonyítási alapértékeken alapuló átfogó 
kockázatkezelési kereteket és 
eredményértékeléseket tartalmaznak. 2021. 
június 30-ra a tagállamok nemzeti 
stratégiákat készítenek elő a fosszilis 
tüzelőanyagok legkésőbb 2025-ig való 
megszüntetésére, a közvetett 
támogatásokat és a 
kapacitásmechanizmusokat is beleértve. A 
tagállamok 2023 végéig terveket 
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dolgoznak ki a természetes szén-dioxid-
elnyelők, például az erdők, a mocsarak és 
a tengerek helyreállítására és növelésére, 
és ennek megvalósítását 2030-ra befejezik. 
A releváns uniós intézmények és 
tagállamok jogi eszközt biztosítanak egy 
jogilag kötelező (hektárban kifejezett) cél 
kitűzéséhez, amely a tagállamokat a 
területeik és tengeri területeik 30%-ának 
helyreállítására és védelmére, 10%-ának 
pedig szigorú védelmére kötelezi.

Or. en

Módosítás 275
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

Rendeletre irányuló javaslat
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 a 
településekkel együttműködve 
alkalmazkodási stratégiákat és terveket 
dolgoznak ki, amelyek az éghajlatra és a 
kiszolgáltatottságra vonatkozó megbízható 
viszonyítási alapértékeken alapuló átfogó 
kockázatkezelési kereteket és 
eredményértékeléseket tartalmaznak. A 
tagállamok biztosítják a regionális és helyi 
szempontok figyelembevételét az 
alkalmazkodást célzó stratégiáik és terveik 
kidolgozása és végrehajtása során.

Or. en

Indokolás

The impact of the consequences of climate change is uneven across territories, with a 
different effect depending on multiple factors at play. There are inequalities in the impact of 
climate change effects due to geographical location, socio-economic circumstances; in short, 
in the level of risk, exposure and vulnerability.This gives rise to a need, when it comes to 
assessing the risks of the impact of climate change, to make distinctions at regional or even 
local level, based on geographical and socio-economic factors. As a result, despite the global 
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nature of the problem of climate change, adaptation should be tailored to the characteristics 
of each territory depending on the type of impacts and their specific scope. This does not 
prevent the development of these policies from being structured around common strategies 
covering areas over and above those to be aligned.

Módosítás 276
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Rendeletre irányuló javaslat
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 realisztikus 
alkalmazkodási stratégiákat és terveket 
dolgoznak ki, amelyek a helyi és 
regionális igényeken, az üvegházhatást 
okozó gázok valódi helyi mérésein és az 
éghajlatra és a kiszolgáltatottságra 
vonatkozó megbízható viszonyítási 
alapértékeken alapuló átfogó 
kockázatkezelési kereteket és 
eredményértékeléseket tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 277
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
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 alkalmazkodási 
stratégiákat és terveket dolgoznak ki, 
amelyek az éghajlatra és a 
kiszolgáltatottságra vonatkozó megbízható 
viszonyítási alapértékeken alapuló átfogó 
kockázatkezelési kereteket és 
eredményértékeléseket tartalmaznak, a 
regionális sajátosságok és az eltérő tempó 
szükségességének figyelembevételével.
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Or. en

Módosítás 278
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

Rendeletre irányuló javaslat
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 konkrét csökkentési 
célértékeket tartalmazó alkalmazkodási 
stratégiákat és terveket dolgoznak ki, 
amelyek az éghajlatra és a 
kiszolgáltatottságra vonatkozó megbízható 
viszonyítási alapértékeken alapuló átfogó 
kockázatkezelési kereteket és 
eredményértékeléseket tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 279
Isabel Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
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 alkalmazkodási 
stratégiákat és terveket dolgoznak ki, 
amelyek az éghajlatra és a 
kiszolgáltatottságra vonatkozó megbízható 
viszonyítási alapértékeken alapuló átfogó 
kockázatkezelési kereteket, 
eredményértékeléseket és 
hatásvizsgálatokat tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 280
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2023. szeptember 30-ig, majd 
azt követően ötévente értékeli az (EU) 
2018/1999 rendelet 29. cikkének (5) 
bekezdésében előírt értékeléssel együtt:

A Bizottság 2024. szeptember 30-ig, majd 
azt követően ötévente értékeli az (EU) 
2018/1999 rendelet 29. cikkének (5) 
bekezdésében előírt értékeléssel együtt:

Or. en

Módosítás 281
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2023. szeptember 30-ig, majd 
azt követően ötévente értékeli az (EU) 
2018/1999 rendelet 29. cikkének (5) 
bekezdésében előírt értékeléssel együtt:

A Bizottság 2031. október 31-ig, majd azt 
követően ötévente értékeli az (EU) 
2018/1999 rendelet 29. cikkének (5) 
bekezdésében előírt értékeléssel együtt:

Or. it

Módosítás 282
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítése terén a tagállamok 
által közösen elért eredményeket;

Or. it
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Módosítás 283
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítése terén a tagállamok 
által közösen elért eredményeket;

Or. en

Indokolás

Szeretnénk megtartani az eredeti megfogalmazást, azonban a teljesítési pályára való utalás 
nélkül, ami a köztes csökkentési célértékek kitűzését jelenti az EUCO releváns döntése nélkül 
(ezt a 3. cikk (1) bekezdésének új megfogalmazása ismerteti).

Módosítás 284
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis

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, nemzeti szinten 
elért eredményeket;

Or. en

Módosítás 285
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis
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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, nemzeti szinten elért 
eredményeket;

Or. en

Módosítás 286
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

Rendeletre irányuló javaslat
5 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 
Bizottságnak a 4. cikk szerint az értékelés 
során figyelembe kell vennie a régiók és a 
nagyvárosi régiók által az alkalmazkodás 
területén elért eredményeket, és 
figyelembe kell vennie az ágazati 
ütemterveket a karbonsemlegességre 
történő átállás átláthatóságának és 
társadalmi igazságosságának elősegítése 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A Bizottság értékelésének figyelembe kell vennie a régiók és a nagyvárosi régiók 
(meghatározva az EUROSTAT-listában) által elért eredményeket a klímasemlegességi 
célkitűzéshez közvetlenül kapcsolódó politikák terén gyakran illetékes hatóságok átlátható 
megfigyelésének elősegítése érdekében
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Módosítás 287
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
5 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, valamint egy, a 
regionális fejlődés, a területi kohézió és a 
gazdaságélénkítés helyzetéről szóló 
jelentéssel együtt benyújtja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. it

Módosítás 288
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
5 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 értékeléseket, valamint 
ezek 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, és ezeket nyilvánosságra 
hozza.

Or. en

Módosítás 289
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
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5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 2023. szeptember 30-
ig, majd azt követően ötévente 
felülvizsgálja:

(2) A Bizottság 2031. október 31-ig, 
majd azt követően ötévente felülvizsgálja:

Or. it

Módosítás 290
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós intézkedéseknek a 2. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott és a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett teljesítési 
pálya révén kifejezett klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját;

a) az uniós intézkedéseknek a 2. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzéssel való 
összhangját;

Or. en

Indokolás

Szeretnénk megtartani az eredeti megfogalmazást, azonban a teljesítési pályára való utalás 
nélkül, ami a köztes csökkentési célértékek kitűzését jelenti az EUCO releváns döntése nélkül 
(ezt a 3. cikk (1) bekezdésének új megfogalmazása ismerteti).

Módosítás 291
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós intézkedéseknek a 2. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott és a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett teljesítési 
pálya révén kifejezett klímasemlegességi 
célkitűzéssel való összhangját;

a) az uniós intézkedéseknek a 2. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzéssel való 
összhangját;
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Or. it

Módosítás 292
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a fent említett intézkedések által az 
Unió, az euróövezet és az egyes 
tagállamok gazdaságára gyakorolt 
gazdasági hatást a fenntarthatóság és a 
nem uniós országokkal szembeni 
versenyképesség tekintetében;

Or. it

Módosítás 293
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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.

Or. en

Módosítás 294
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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



PE652.651v01-00 176/207 AM\1206858HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett értékelést és a 
(2) bekezdésben említett felülvizsgálatot a 
közös uniós információs rendszer alapján, 
a nyilvánosság számára elérhetően, és a 
klímasemlegességi célkitűzés elérésében 
és az alkalmazkodás elősegítésében részt 
vevő szereplőktől kapott információk 
figyelembevételével kell végezni. Olyan 
követelményeket kell felállítani, amelyek 
biztosítják az információk 
szabványosítását és homogenitását, ami 
biztosítja, hogy a benne szereplő adatok 
könnyen kereshetőek, elérhetőek, 
átjárhatóak és újrahasználatóak legyenek. 
A rendszernek ki kell használnia a 
digitalizáció és az új technológiák adta 
lehetőségeket.

Or. en

Módosítás 295
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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) 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, akkor 
felméri a technikai támogatás és a know-
how szükségességét, együttműködik a 
tagállammal az elvárások és a realitás 
közötti szakadék áthidalásához szükséges 
intézkedések és idő meghatározásában. 
Ha a tagállam nem éri el a célkitűzést, 
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akkor a Bizottság a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett teljesítési pálya 
felülvizsgálatával egyidejűleg a 
Szerződésekkel összhangban megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 296
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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) 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, vagy 
hogy az uniós intézkedések bizonyos 
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.

Or. en

Módosítás 297
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés
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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) 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, 
nincsenek összhangban a gazdasági 
fenntarthatósággal vagy az Unió és a 
tagállamok nem uniós országokkal 
szembeni versenyképességével, 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 
Szerződésekkel összhangban megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

Or. it

Módosítás 298
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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) 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 
Szerződésekkel összhangban megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

Or. en
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Módosítás 299
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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) bekezdésben 
említett 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, a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett teljesítési pálya 
felülvizsgálatával egyidejűleg a 
Szerződésekkel összhangban megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Nyelvi módosítás

Módosítás 300
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság minden 
intézkedéstervezetet vagy jogalkotási 
javaslatot a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott, a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett teljesítési pálya révén kifejezett 

(4) A Bizottság minden 
intézkedéstervezetet vagy jogalkotási 
javaslatot a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés fényében értékel az elfogadás 
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klímasemlegességi célkitűzés fényében 
értékel az elfogadás előtt, és az értékelés 
eredményét az elfogadáskor nyilvánosságra 
hozza.

előtt, és az igazságos egyensúly érdekében 
összeegyezteti azt az Unió és a tagállamok 
gazdasága élénkítésének, a területi 
kohéziónak és a regionális fejlődésnek a 
célkitűzésével, és az értékelés eredményét 
az intézkedéseket vagy a javaslatokat 
kísérő minden hatásvizsgálatba 
belefoglalja, illetve az elfogadáskor 
nyilvánosságra hozza.

Or. it

Módosítás 301
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság minden 
intézkedéstervezetet vagy jogalkotási 
javaslatot a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott, a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett teljesítési pálya révén kifejezett 
klímasemlegességi célkitűzés fényében 
értékel az elfogadás előtt, és az értékelés 
eredményét az elfogadáskor nyilvánosságra 
hozza.

(4) A Bizottság minden 
intézkedéstervezetet vagy jogalkotási 
javaslatot a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés fényében értékel az elfogadás 
előtt, és az értékelés eredményét az 
elfogadáskor nyilvánosságra hozza.

Or. en

Indokolás

Szeretnénk megtartani az eredeti megfogalmazást, azonban a teljesítési pályára való utalás 
nélkül, ami a köztes csökkentési célértékek kitűzését jelenti az EUCO releváns döntése nélkül 
(ezt a 3. cikk (1) bekezdésének új megfogalmazása ismerteti).

Módosítás 302
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2023. szeptember 30-ig, majd 
azt követően ötévente értékeli:

A Bizottság 2024. szeptember 30-ig, majd 
azt követően ötévente értékeli:

Or. en

Módosítás 303
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2023. szeptember 30-ig, majd 
azt követően ötévente értékeli:

A Bizottság 2031. október 31-ig, majd azt 
követően ötévente értékeli:

Or. it

Módosítás 304
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (EU) 2018/1999 rendelet szerint 
benyújtott nemzeti energia- és klímatervek 
vagy kétévenkénti eredményjelentések 
alapján a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítése szempontjából 
relevánsnak ítélt nemzeti intézkedések 
összhangját a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett teljesítési pálya által kifejezett 
célkitűzéssel;

a) az (EU) 2018/1999 rendelet szerint 
benyújtott nemzeti energia- és klímatervek 
vagy kétévenkénti eredményjelentések 
alapján a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzésnek, valamint a 
gazdaságélénkítés, a területi kohézió és a 
regionális fejlődés célkitűzésének 
teljesítése szempontjából relevánsnak ítélt 
nemzeti intézkedések összhangját a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett vonatkozó 
teljesítési pálya által kifejezett 
célkitűzéssel;

Or. it
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Módosítás 305
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (EU) 2018/1999 rendelet szerint 
benyújtott nemzeti energia- és klímatervek 
vagy kétévenkénti eredményjelentések 
alapján a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítése szempontjából 
relevánsnak ítélt nemzeti intézkedések 
összhangját a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett teljesítési pálya által kifejezett 
célkitűzéssel;

a) az (EU) 2018/1999 rendelet szerint 
benyújtott nemzeti energia- és klímatervek 
vagy kétévenkénti eredményjelentések 
alapján a 2. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott klímasemlegességi 
célkitűzés teljesítése szempontjából 
relevánsnak ítélt nemzeti intézkedések 
összhangját;

Or. en

Indokolás

Szeretnénk megtartani az eredeti megfogalmazást a teljesítési pályára való utalás nélkül. A 3. 
cikk (1) bekezdésének módosításában említettnek megfelelően a klímasemlegesség 
megvalósításának teljesítési pályája valójában köztes célok kitűzését jelenti, amelyben a 
Bizottságnak nem szabad döntést hoznia. Ennek az uniós klímapolitika politikai 
megbízhatósága miatt az EUCO feladatkörében kell maradnia

Módosítás 306
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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

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 különböző, a 
tagállamokon kívül álló tényezőket, 
amelyek befolyásolják a haladást, a vis 
major helyzeteket is beleértve.

Or. en
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Módosítás 307
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 
karbonsemlegességre történő átállás 
átláthatóságának és társadalmi 
igazságosságának elősegítése érdekében.

Or. en

Indokolás

A Bizottság értékelésének figyelembe kell vennie a régiók és a nagyvárosi régiók 
(meghatározva az EUROSTAT-listában) által elért eredményeket a klímasemlegességi 
célkitűzéshez közvetlenül kapcsolódó politikák terén gyakran illetékes hatóságok átlátható 
megfigyelésének elősegítése érdekében

Módosítás 308
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 

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

elért eredmények figyelembevételével úgy 
találja, hogy valamely tagállam 
intézkedései nem állnak összhangban a 
gazdaságélénkítésnek, a területi 
kohéziónak és a regionális fejlődésnek 
megfelelő, a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett vonatkozó teljesítési pálya által 
kifejezett klímasemlegességi 
célkitűzésekkel, vagy nem megfelelőek a 4. 
cikkben említett alkalmazkodás terén 
elérendő haladás biztosításához, 
ajánlásokat tehet az érintett tagállamnak, 
vagy az említett célkitűzések elérésének 
megkönnyítésére alkalmas pénzügyi 
támogatási kezdeményezéseket vezethet be 
az érintett tagállam vonatkozásában. A 
Bizottság ezen ajánlásokat nyilvánosságra 
hozza.

Or. it

Módosítás 309
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 
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.

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

Or. en
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Módosítás 310
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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 
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.

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

Or. en

Módosítás 311
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 
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 

(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 2. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
klímasemlegességi célkitűzéssel vagy nem 
elegendőek a 4. cikkben említett 
alkalmazkodás terén elérendő haladás 
biztosításához, ajánlásokat tehet az érintett 
tagállamnak. A Bizottság ezen ajánlásokat 



PE652.651v01-00 186/207 AM\1206858HU.docx

HU

nyilvánosságra hozza. nyilvánosságra hozza.

Or. en

Indokolás

Szeretnénk megtartani az eredeti megfogalmazást, azonban a teljesítési pályára való utalás 
nélkül, ami a köztes csökkentési célértékek kitűzését jelenti az EUCO releváns döntése nélkül 
(ezt a 3. cikk (1) bekezdésének új megfogalmazása ismerteti).

Módosítás 312
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 313
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

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 szolidaritás szellemében, kivéve, ha 
az utóbbinak kellően indokolt kifogásai 
vannak az ajánlástervezet ellen;
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Or. en

Módosítás 314
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais

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;

Or. en

Módosítás 315
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

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 
és az európai régiók közötti szolidaritás 
szellemében;

Or. es

Módosítás 316
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais

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

b) az érintett tagállam az (EU) 
2018/1999 rendelet 17. cikke szerint, az 
ajánlás kiadásának évét követő évben 
benyújtott első eredményjelentésében 
meghatározza, milyen módon vette kellő 
mértékben figyelembe az ajánlást. Ha az 
érintett tagállam úgy dönt, hogy nem 
foglalkozik az ajánlással vagy annak egy 
jelentős részével, azt a Bizottság felé meg 
kell indokolnia;

b) az érintett tagállam az (EU) 
2018/1999 rendelet 17. cikke szerint, az 
ajánlás kiadásának évét követő évben 
benyújtott első eredményjelentésében 
meghatározza, milyen módon vette kellő 
mértékben figyelembe az ajánlást. Ha az 
érintett tagállam úgy dönt, hogy nem 
foglalkozik az ajánlással vagy annak egy 
jelentős részével, azt a Bizottság felé meg 
kell indokolnia. Ha az érintett tagállam 
úgy dönt, hogy nem ad indokolást, vagy 
ha az nem felel meg a 3. cikk (1) 
bekezdésében és a 4. cikkben említett 
célkitűzéseknek, vagy ha nem indokolja 
meg megfelelően azokat a nemzeti 
intézkedéseket, amelyek kockára tehetik a 
2. cikk (1) bekezdésében kitűzött 
klímasemlegességi célkitűzést, akkor a 
Bizottság a rendelet alkalmazásának 
biztosítása érdekében élhet az EUMSZ 
258. és 260. cikkével;

Or. en

Módosítás 317
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ajánlásoknak ki kell 
egészíteniük az európai szemeszter 
keretében kiadott legutóbbi 
országspecifikus ajánlásokat.

törölve

Or. it

Módosítás 318
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
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7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EEA) jelentései;

b) az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EEA) és az UNFCCC 
vonatkozó szerveinek jelentései;

Or. en

Indokolás

Az UNFCCC információi fontosak

Módosítás 319
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) független szakértők által önkéntes 
alapon benyújtott és jelentett információk,

Or. en

Módosítás 320
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
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 és globális statisztikák és 
adatok, beleértve a jelentős kibocsátók 
teljesítményére, valamint a kedvezőtlen 
éghajlati hatásokból eredő veszteségekre 
vonatkozó adatokat is, amennyiben 
rendelkezésre állnak; valamint

Or. en
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Indokolás

Fontos a globális áttekintés megtartása

Módosítás 321
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
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 gazdasági helyzetre és a 
kedvezőtlen éghajlati hatásokból eredő 
veszteségekre vonatkozó adatokat is, 
amennyiben rendelkezésre állnak;

Or. it

Módosítás 322
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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

Or. en

Módosítás 323
Andrey Novakov, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Manolis Kefalogiannis, Peter 
Pollák, Álvaro Amaro, Tomislav Sokol

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont
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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 
hatásvizsgálat; valamint

Or. en

Módosítás 324
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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 és 
legfrissebb tudományos bizonyítékok, 
valamint az IPCC legaktuálisabb jelentései 
az RCP8.5 forgatókönyvön alapuló 
modellek kivételével.

Or. it

Módosítás 325
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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] 
összhangban álló beruházásokkal 
kapcsolatos további információk.

e) a környezeti szempontból 
fenntartható uniós és tagállami 
beruházásokkal, a gazdaságélénkítést 
szolgáló uniós források tényleges 
rendelkezésre állásával, többek között – 
amennyiben rendelkezésre állnak – az (EU) 
2020/... rendelettel [taxonómiai rendelet] 
összhangban álló beruházásokkal 
kapcsolatos további információk.

Or. it
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Módosítás 326
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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] 
összhangban álló beruházásokkal 
kapcsolatos további információk.

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

Or. en

Módosítás 327
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova

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 

A Bizottság a társadalom minden részével 
együttműködik 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 
partnerekkel, a polgárokkal és a civil 
társadalommal, a fogyatékossággal élő 
összes személy részvételét és 
hozzáférhetőségét lehetővé téve – elősegíti 
a bevált gyakorlatok cseréjét, és 
meghatározza az e rendelet célkitűzéseinek 
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rendelet 11. cikkének megfelelően a 
tagállamok által kialakított többszintű 
éghajlat- és energiapolitikai párbeszédekre 
is.

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. Részvételi lehetőségeket 
kell kidolgozni, amelyek garantálják a 
társadalmi partnerek, a gazdasági 
szereplők és általánosságban a polgárok 
közreműködését a tagállamok, valamint a 
regionális és helyi hatóságok által 
elfogadott stratégiákkal és tervekkel 
kapcsolatosan az energetika és az 
éghajlat-politikai irányítás területén.

Or. en

Módosítás 328
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

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 Bizottságnak a társadalom minden 
részével együttműködik a társadalmilag 
igazságos, klímasemleges és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens társadalom érdekében való aktív 
szerepvállalás és a társadalmi fellépés 
előmozdítása céljából, többek között a 
(2) bekezdésben meghatározott európai 
éghajlati paktum révén. 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.
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Módosítás 329
Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

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 Bizottság – a szinergiák biztosítása és a 
fokozott részvétel és koordináció 
érdekében – 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.

Or. es

Módosítás 330
Isabel Carvalhais

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 

A Bizottság a társadalom minden részével 
együttműködik, a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség alapján, a 
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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.

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, határokon 
átnyúló és helyi szinten, valamint a 
szociális partnerekkel, a nem kormányzati 
szervezetekkel, 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.

Or. en

Módosítás 331
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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 

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 
inkluzív, interaktív és elérhető folyamat 
révén biztosítja a széles körű részvételt 
minden szinten – többek között nemzeti, 
regionális és helyi szinten, valamint a 
gazdasági és szociális partnerekkel, a 
polgárokkal és a civil társadalommal – a 
bevált gyakorlatok cseréjének érdekében, 
és meghatározza az e rendelet 
célkitűzéseinek eléréséhez hozzájáruló 
intézkedéseket. Ezenkívül a Bizottság 
támaszkodhat az (EU) 2018/1999 rendelet 
11. cikkének megfelelően a tagállamok 
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is. által kialakított többszintű éghajlat- és 
energiapolitikai párbeszédekre is.

Or. en

Módosítás 332
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság európai éghajlati paktumot 
hoz létre azzal a céllal, hogy a polgárokat, 
a szociális partnereket és az érdekelt 
feleket bevonja az uniós szintű éghajlat-
politikák kidolgozásába, előmozdítsa az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
párbeszédet és a kapcsolódó, 
tudományosan megalapozott információk 
terjesztését, valamint megossza a 
fenntartható életmóddal és az éghajlati 
kezdeményezésekkel kapcsolatos bevált 
gyakorlatokat.

Or. en

Módosítás 333
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 
cikk határozza meg.
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(2) A Bizottságnak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időre szól ...-
tól/-től [OP: e rendelet hatálybalépésének 
időpontja] kezdődő hatállyal.
(3) A 3. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazást az 
Európai Parlament és a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 3. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en
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Módosítás 334
Josianne Cutajar

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 
cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időre szól ...-
tól/-től [OP: e rendelet hatálybalépésének 
időpontja] kezdődő hatállyal.
(3) A 3. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazást az 
Európai Parlament és a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
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arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 3. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 335
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 
cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időre szól ...-
tól/-től [OP: e rendelet hatálybalépésének 
időpontja] kezdődő hatállyal.
(3) A 3. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazást az 
Európai Parlament és a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
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határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 3. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 336
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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9. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 
cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időre szól ...-
tól/-től [OP: e rendelet hatálybalépésének 
időpontja] kezdődő hatállyal.
(3) A 3. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazást az 
Európai Parlament és a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 3. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
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megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

A cikket törölni kell, mert átlépi a Bizottság kompetenciájának határát

Módosítás 337
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, 
Mathilde Androuët

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 
cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időtartamra 
szól [OP: e rendelet hatálybalépésének 
időpontja]-tól/-től kezdődően.
(3) A 3. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazást az 
Európai Parlament és a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
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hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) Felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 3. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. it

Módosítás 338
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. a 8. cikk (2) bekezdése a következő 
e) ponttal egészül ki:

törölve

„e) az a mód, ahogy a meglévő és tervezett 
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szakpolitikák és intézkedések 
hozzájárulnak az …/… rendelet 
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott 
uniós klímasemlegességi célkitűzés 
megvalósításához.”;

Or. it

Módosítás 339
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, 
Tonino Picula, Elisabetta Gualmini, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Tsvetelina Penkova, Josianne Cutajar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 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.”;

Or. en

Módosítás 340
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Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 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, megoldásokat javasolhasson 
ezek megvalósítására, 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.”;

Or. en

Módosítás 341
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

Minden tagállam a nemzeti szabályok 
szerint gondoskodik a többszintű éghajlat- 
és energiapolitikai párbeszédről oly 
módon, hogy a helyi hatóságok, a szociális 
partnerek, a beruházók és más érdekelt 



PE652.651v01-00 206/207 AM\1206858HU.docx

HU

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.”;

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.”;

Or. it

Módosítás 342
Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Andżelika Anna Możdżanowska

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 2018/1999 rendelet
15 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
hosszú távú csökkentésének és fokozottabb 
nyelőnkénti eltávolításának a 
megvalósítása valamennyi ágazatban, 
összhangban az …/… rendelet 
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott 
uniós klímasemlegességi célkitűzéssel;

c) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
hosszú távú csökkentésének és fokozottabb 
nyelőnkénti eltávolításának a 
megvalósítása valamennyi ágazatban, 
összhangban az …/… rendelet 
[klímarendelet] 2. cikkében meghatározott 
uniós klímasemlegességi célkitűzéssel, 
hogy – az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület (IPCC) szerint szükséges 
kibocsátáscsökkentésekkel összefüggésben 
– az Unió az üvegházhatású gázok 
kibocsátását költséghatékony módon 
csökkentse, és a Párizsi Megállapodásban 
meghatározott hőmérsékleti cél elérése 
érdekében fokozza a nyelőnkénti 
eltávolítást, hogy az üvegházhatású gázok 
emberi eredetű, forrásonkénti kibocsátása 
és nyelőnkénti eltávolítása tekintetében az 
Unión belül a lehető leghamarabb 
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egyensúlyt érjen el;

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni ezt az üzenetet, ami felvázolja a klímarendelet szélesebb politikai 
hátterét.


